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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวัน
เด็กแห่ งชาติ พ.ศ. 2523-2553 ว่ามีการประกอบสร้างความคิดเกี่ยวกับ “เด็กดี” และ “เยาวชนที่พึงประสงค์ของ
ชาติ”อย่างไรบ้าง ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ได้แก่ นิทานและเรื่ องสั้นสาหรับเด็กที่ตีพิมพ์ในหนังสื อ
วันเด็กแห่ งชาติจานวน 94 เรื่ อง และศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ของ แฟร์ คลัฟ
( Fairclough, 1989 ,1992, 1995)
ผลการวิจยั พบว่า แม้เรื่ องเล่าเหล่านี้จะมีลกั ษณะเป็ นเรื่ องที่เน้นความบันเทิงและเพลิดเพลินในการอ่าน
แต่แท้จริ งแล้วกลับมีบทบาทในการถ่ายทอดอุดมการณ์บางประการไปสู่เด็ก กลวิธีการสื่ ออุดมการณ์ที่ปรากฏใน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น แบ่งออกเป็ น 3 กลวิธีหลัก ได้แก่ 1) กลวิธีทางภาษาในตัวบท พบทั้งสิ้ น 6 กลวิธี
ได้แก่ การใช้คาศัพท์ การใช้โครงสร้ างประโยคแบบต่าง ๆ การกล่าวอ้าง การใช้คาถามวาทศิลป์ การใช้อุป
ลักษณ์ และการแนะความ 2) กลวิธีระดับตัวบท พบว่าการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่าในการนาเสนอ
อุดมการณ์ ซึ่ งมีผลทาให้การสื่ ออุดมการณ์มีความแนบเนี ยนมากยิ่งขึ้น กล่าวคือผูแ้ ต่งนาเสนออุดมการณ์และ
ความคิดของตนในรู ป “เสี ยง” และ “ความคิด” ของตัวละครในเรื่ องเล่า 3) กลวิธีระดับสหบท พบว่ามีการ
แทรกตัวบทอื่นหรื อกล่าวอ้างถึงตัวบทอื่น เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม ความเชื่อในเรื่ องเหนือธรรมชาติรวมถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และความเป็ นไทย
กลวิธีดงั กล่าวสื่ ออุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอและอุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา อุดมการณ์ที่
ปรากฏอย่างสม่าเสมอ ได้แก่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ น
เด็กดีและคนดี อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย – หญิงในสังคมไทย อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบัน
หลักของชาติ อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา ได้แก่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจน อุดมการณ์เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงชุดความคิดย่อยเรื่ องสังคมเมืองกับชนบท ผลการวิจยั ที่พบทาให้เห็นว่าเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติมีบทบาทเป็ นสารทางอุดมการณ์ซ่ ึ งรัฐอาจใช้ในการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิด
เชิงอุดมการณ์บางประการแก่เด็กในสังคมไทย เพื่อสร้าง “เด็กดี ” และ “พลเมืองดี” ซึ่ งจะเอื้อต่อการกากับดูแล
และควบคุมสมาชิกในสังคมต่อไป
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The present study aims at examining the relationship between language and ideologies in the narratives for children
in the National Children’s Day books published during 1980 – 2010 in order to see the construction of the concepts of “good
children” or “desirable youths of the nation”. Ninety- four tales and children’s short stories are collected, and the Critical
Discourse Analysis (Fairclough, 1989, 1992, 1995) is adopted as the analytical framework.
It is found that although these narratives seem to be entertaining, they in fact function in conveying certain
ideologies to children. The three main strategies used to represent the ideologies include namely 1) linguistic strategies, 2)
textual strategies, and 3) intertexual strategies. First, six linguistic strategies adopted in the texts include lexical selection,
using different sentence structures, claming, using rhetorical questions, using metaphors and using implication. Secondly,
regarding the texual strategies, different narrative components are adopted for subtly representing ideologies. That is, the
authors represent ideologies and their ideas in the form of “voices” and “ideas” of the characters in the narratives. Last,
the intertexual strategies include the insertion of other texts and the allusion of some other concepts and beliefs from
other texts for representing Buddhist and Islamic ideologies, beliefs on supernatural power, and the concept of Thainess.
These strategies represent two groups of ideologies, namely ideologies repeatedly found in the texts and those
occasionaly found. The former group of ideologies include ideologies concerning the relationship between children and
adults, the ideologies concerning “good children” and “good people”, the ideologies concerning men-women’s roles in Thai
society, the ideologies concerning the faith in the main national institutions. The latter group include the ideologies on poverty,
the ideologies concerning natural conservation and also sets of ideas on rural and urban societies. The findings of the present
study reveal that the narratives for children in National Children’s Day books function as ideological devices the
government has adopted for conveying certain ideologies to children in Thai society in order to create “good children”
and “good citizens.” This consequently enables the government to control over the members of the society in a more
effective way.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กเป็ นบุคลากรที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาชาติ วันเด็กแห่ งชาติเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็น
ว่ารั ฐบาลให้ความสาคัญแก่ เด็ก นอกจากคาขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี และกิ จกรรมต่าง ๆ
สาหรับเด็กแล้วหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นเอกสารที่ทางรัฐบาลจัดทาและแจกจ่ายให้แก่เด็กและ
สถานศึ กษาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นที่ระลึกในโอกาสวันเด็กแห่ งชาติเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่
พ.ศ. 2502 จนถึงปั จจุบนั กล่าวได้วา่ หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั เป็ นวาทกรรมสาหรับเด็กประเภท
หนึ่งซึ่ งมีการผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนานและเผยแพร่ อย่างกว้างขวางในวาระการเฉลิมฉลอง “วันเด็ก
แห่งชาติ” ของแต่ละปี
จุ ดเริ่ ม ต้นของการจัด “วันเด็กแห่ งชาติ ” เริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2498 สมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ซึ่ งดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้รับคาเชิ ญชวนจาก นาย วี เอ็ม กุลกานี
ผูแ้ ทนองค์การสหพันธ์ เพื่อสวัสดิ ภาพเด็กระหว่างประเทศแห่ งสหประชาชาติในการส่ งเสริ มให้
ประชาชนเห็ นความส าคัญ และความต้อ งการของเด็ก (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552 : 1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้ริเริ่ มการมอบคาขวัญ
ให้ แก่ เ ด็ ก และเยาวชนเป็ นครั้ งแรกซึ่ ง มี ค วามว่า “จงบำเพ็ญ ตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ อื่ นและ
ส่ วนรวม” ต่ อมาในปี พ.ศ. 2502 ซึ่ ง เป็ นช่ วงเวลาที่ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ช ต์ ดารงตาแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกจึงเกิดขึ้น พร้อมกับให้คาขวัญวันเด็กว่า “ขอให้
เด็กสมัยปฏิ วัติของข้ ำพเจ้ ำ จงเป็ นเด็กที่ รักควำมก้ ำวหน้ ำ ” นอกจากนี้ รัฐบาลได้จดั ทาหนังสื อวัน
เด็กแห่งชาติเล่มแรกโดยตั้งชื่อว่า เด็กของเรำ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544 : 103-104) หลังจากนั้น
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติจึงได้อยูค่ ู่กนั กับหนังสื อวันเด็กแห่งชาติเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
การที่รัฐกาหนดให้มีวนั เด็กแห่ งชาติ พร้อมทั้งมีการมอบคาขวัญวันเด็กแห่ งชาติ และการ
จัดทาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติสะท้อนให้เห็นว่าหน่ วยงานของภาครัฐได้ให้ความสนใจและเล็งเห็น
ถึงความสาคัญของเด็กเป็ นอย่างมาก โดยมองว่าการ “สร้าง” เด็กไทยนั้นเป็ นพันธกิจหน้าที่ที่
ส าคัญ ของภาครั ฐ รั ฐ จึ ง ได้ใ ช้ ค วามพยายามในการปลู ก ฝั ง ชุ ดความคิ ด ต่ า ง ๆ ที่ รั ฐ เห็ น ว่ า
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“เหมาะสม” ให้แก่เด็ก กล่าวอีกอย่างคือรัฐพยายามเข้ามาควบคุมความคิดหรื อแบบแผนพฤติกรรม
ก่อนที่เด็กจะเติบโตขึ้นเพื่อให้เด็กมีมุมมองความคิดที่เป็ นผลดีและมีแบบแผนความประพฤติ เอื้อต่อ
การจัดระเบียบทางสังคมและการสร้ างความมัน่ คงให้แก่ รัฐ รัฐจึงได้ใช้โอกาสที่สาคัญนี้ จดั
กิ จกรรมวันเด็ ก รวมถึ ง การจัดท าและเผยแพร่ หนัง สื อวัน เด็ก ในแต่ ล ะปี และได้ม อบหมายให้
คณะกรรมการจัดท าและดาเนิ นการเพื่อเผยแพร่ และจาหน่ า ยหนัง สื อวันเด็กแห่ งชาติ ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ1 เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
คณะกรรมการนี้ เป็ นหน่วยงานที่ในมุมมองของรัฐเห็นว่ามีความ “น่าเชื่อถือ” และสามารถช่วยให้
รัฐเข้ามาควบคุม กากับ ดูแลในกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตตลอดจนการเผยแพร่ ตวั บทให้ไปสู่
เด็กและเยาวชนอย่างที่รัฐต้องการทัว่ ประเทศ
จากความเป็ นมาดังกล่าวข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นวาทกรรมที่ไม่
เพี ย งแต่ แ พร่ ห ลายเป็ นที่ รั บ รู ้ ข องเยาวชนในวงกว้า งเท่ า นั้น แต่ ย งั เป็ นวาทกรรมที่ ถู ก ใช้เ ป็ น
เครื่ องมื อของผูม้ ี อานาจมากกว่า ในสัง คม อันได้แก่ รัฐและนัก เขีย นซึ่ ง เป็ นตัวแทนของภาครั ฐ
สาหรับการประกอบสร้างชุดความคิดหรื อนาเสนออุดมการณ์ต่าง ๆ นั้นชุดความคิดเหล่านี้ เป็ นสิ่ ง
ที่รัฐกลัน่ กรองแล้วเห็นว่า “เหมาะสม” และนาเสนอผ่านตัวบทที่ได้รับการรับรองและพิจารณาจาก
หน่ วยงานหลักทางด้านการศึ ก ษาของชาติ ที่ได้ก ล่ าวมาแล้ว ดังนั้นจึงอาจกล่ าวได้ว่าวาทกรรม
หนังสื อวันเด็กแห่งชาติเป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างหนึ่ งของรัฐในการควบคุมความคิดและพฤติกรรม
ของเด็กและน่าจะมีอิทธิ พลต่อความคิดของเด็กในสังคมไทยไม่มากก็นอ้ ย
หากพิจารณาโดยภาพรวมในด้านเนื้อหาของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติในแต่ละปี นั้นเนื้ อหาที่
นาเสนอนั้นจะเห็ นว่าค่อนข้างครอบคลุมและมีความหลากหลายทั้งด้านวิชาการและความบันเทิง
กล่าวคือมีการนาเสนอเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่สาคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของชาวไทยและ
เป็ นเรื่ องที่เด็ก ๆ ควรรู ้ เช่น สารคดีเทิดพระเกียรติ โครงการในพระราชดาริ บทความให้ความรู้
เรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ได้แก่ นิ ท าน เรื่ องสั้น ส าหรั บ เด็ก บทเพลงสดุ ดี ค าประพันธ์ ประกอบ
ภาพ ฯลฯ
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ก่อนหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่ งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเกิดขึ้นนั้น หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบหลักคื อ

คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิ การลงนามแต่งตั้งโดยตรง

3
ในบรรดาเนื้อหาหลากหลายที่นาเสนอในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ผูว้ ิจยั เห็นว่าเรื่ องเล่า
สาหรับเด็กเป็ นองค์ประกอบที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะนิทานและเรื่ องสั้นสาหรับเด็กที่มีเนื้อหา
เน้นความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ย่อมทาให้การถ่ายทอดอุดมการณ์ของรัฐมีความลึกซึ้ งแนบเนียน
มากขึ้นไปอีก ประกอบกับการนาเสนอโดยผ่านกลวิธีระดับตัวบท ได้แก่ การใช้องค์ประกอบของ
เรื่ องเล่า ซึ่ งผูเ้ ขียนได้ใส่ ความคิดหรื อความต้องการของของรัฐผ่าน “เสี ยง” ของตัวละครแทรกอยู่
ในส่ วนต่าง ๆ ของเรื่ องเล่าเพื่อแอบแฝงตัวตนหรื อความคิดของผูเ้ ขียนเองก็ยิ่งทาให้ผอู้ ่านที่เป็ นเด็ก
เมื่ ออ่ า นแล้วจะรู ้ สึ ก ว่า ไม่ เป็ นการบัง คับ และมี แนวโน้ม ที่ จะเชื่ อตามได้โดยง่ า ย สัง เกตได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
แม่ครับ ผมจะเป็ นเด็กดีของแม่ ผมจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเล่าเรี ยน ใฝ่ หาความรู้
เพิ่มเติม ฝึ กทาการงานต่าง ๆ ให้ประณี ต รักษาระเบียบวินยั ขนบธรรมเนียมประเพณี ดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม เป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูร้ ูคุณ รู้จกั เอื้ออาทรและประหยัด อย่างที่แม่สง่ั สอนผม
อยูเ่ สมอ
( ความใฝ่ ฝันอันงดงาม,2537 น. 22 )
ตัวอย่างที่ 2
ผมพู ด ขึ้ น ตอนนี้ ว่า “จริ ง ครั บ พวกพี่ น้อ งไทยมุ ส ลิ ม ได้อ าสาสมัค รไปต่ อ สู้ ก ับ พวก
ผูก้ ่อการร้ าย พวกศัตรู ต่อแผ่นดิน เสี ยชีวิตไปก็มากนะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดั การศพตาม
ประเพณี ศาสนาให้อย่างสมเกียรติแก่นกั รบผูก้ ล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า”
(ย่าของผม ,2527 น. 52)
จากตัวอย่างที่ 1-2 ข้างต้น เป็ นเรื่ องของกลวิธีทางภาษาระดับตัวบท ในลักษณะการใช้
องค์ประกอบของเรื่ องเล่า ในตัวอย่างแรก เป็ นการนาเสนอความคิดเกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคน
ดี โดยผ่านบทบรรยายความคิดของตัวละครในลักษณะที่ “เด็ก” เป็ นฝ่ ายที่ให้คาสัญญาแก่ผใู้ หญ่
เองว่า จะทาความดี และตัวอย่างที่ 2 เป็ นการนาเสนอความคิดเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ระหว่า ง
รัฐบาลและประชาชน โดยเป็ นการนาความคิดของรัฐนาเสนอผ่า นคาพูดของตัวละครซึ่ งเป็ น
ประชาชน ท าให้ ดู เ หมื อ นว่ า รั ฐ บาลนั้ นได้ ก ระท าในสิ่ งนั้ นจริ ง ๆ จากบทสนทนาในรู ป
ประสบการณ์ของตัวละคร เพื่อสื่ อให้เห็นภาพด้านบวกของรัฐว่าสิ่ งที่รัฐทาให้กบั ประชาชนนั้นไม่
มีการเลือกปฏิบตั ิวา่ เป็ นคนเชื้อชาติศาสนาใด
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นอกจากการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่าแล้ว การใช้ภาษาในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กเหล่านี้ ก็มี
บทบาทสาคัญในแง่ ที่เป็ นเครื่ องมือในการถ่ ายทอดชุ ดความคิ ดบางประการด้วย ดังในตัวอย่า ง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 3
พ่อสอนเอกว่า “จาไว้นะเอก ความขยันเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ เราไม่มีความรู้รึ...ไม่เป็ นไร
ถ้าตั้งใจจริ ง เราก็หาความรู ้ใส่ ตวั ได้... ทุกอย่างนี่เรี ยนรู้เอาได้ท้ งั นั้น...”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ ,2523 น. 5)
ตัวอย่างที่ 4
ติ๊งโหน่งรับอาสาจะไปพบและพูดขอร้องเจ้าเบิ้ม ลุงยีราฟกล่าวเตือนว่า “ระวังตัวหน่ อย
นะหลาน ถ้าเห็นไม่ดีก็รีบหนีกลับมานะ”
(เพื่อนใหม่ใจร้าย หรื อ ต้นร้ายปลายดี , 2540 น.58 )
จากตัวอย่างที่ 3-4 ข้างต้นนั้นเป็ นเรื่ องของกลวิธีทางภาษาในตัวบท เรื่ องการใช้คาศัพท์
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ยกมาให้เห็นเบื้องต้นเพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น จากตัวอย่างจะเป็ นการใช้คากริ ยา เช่ น
สอน กล่ าวเตือน นอกจากนี้ยงั พบชุดคาศัพท์เกี่ยวกับการใช้คากริ ยาที่แสดงถึงการสั่งสอนอีก เช่น
สอน อบรมปลูกฝังนิสัย สั่ งสอน อธิบาย อบรม ชี้ แจง กริ ยากลุ่มนี้มกั จะปรากฏร่ วมกับคานาม
ที่เป็ นบุคคลผูม้ ี อาวุโสกว่าหรื อมีสถานภาพทางสังคมที่สูง ได้แก่ พ่อ แม่ ลุ ง การใช้ภาษาใน
ลักษณะนี้ สื่อให้เห็ นพฤติกรรมที่เกี่ ยวกับบทบาทการทาหน้าที่ช้ ี นาสั่งสอนและการขัดเกลาเด็ก ๆ
เพื่อต้องการให้เห็นว่าพฤติกรรมแบบฉบับของผูใ้ หญ่น้ นั เหมาะกับการทาหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าและ
ชี้แนะสิ่ งต่าง ๆ ที่ควรปฏิบตั ิให้แก่เด็ก ๆ
ตัวอย่างที่ 5
ในวันนั้นพ่อกับแม่ก็พาแก้วไปเลือกซื้ อผ้าที่ตลาด แม่ อนุญาตให้แก้วเป็ นผูเ้ ลือก
(หมอนทองของแก้ว,2526 น. 89)
ตัวอย่างที่ 6
ต่อมาพ่อให้ภัคพงศ์ เป็ นลูกมือ ทาที่วางรองเท้า ทาชั้นวางหนังสื อ ทาที่วางกระถางดอกไม้
ไว้ใช้เอง
(สายสัมพันธ์ ,2530 น. 67)
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ตัวอย่างที่ 7
ย่าให้นิพทั ธ์ ปูพลาสติกที่สะอาดลงบนถาด ใช้ชอ้ นชาตักส่ วนผสมทีละช้อนครึ่ งเทลงบน
แผ่นพลาสติก
(นิพทั ธ์และเพื่อน ,2534 น. 68)
จากตัวอย่างที่ 5-7 นั้น จะเป็ นเรื่ องของการใช้กลวิธีทางภาษาในตัวบทเช่นเดียวกัน ใน
ลักษณะของโครงสร้างประโยคคาสั่งที่ข้ ึนต้นด้วย “ให้” ในประโยคนั้นจะมีการใช้คากริ ยาคาว่า
อนุญาตให้ , ให้ การใช้คากริ ยาลักษณะนี้ น้ นั สังเกตได้วา่ ผูท้ ี่เป็ นประธานที่ปรากฎหน้ากริ ยา ให้
นั้นมักจะเป็ น “ผูใ้ หญ่” ส่ วนกรรมที่ปรากฏหลังกริ ยา ให้ นั้นมักจะเป็ น “เด็ก” เสมอ โครงสร้าง
ประโยคลักษณะนี้ มกั จะปรากฏเป็ นแบบแผนที่ซ้ า ๆ กัน แสดงให้เห็นว่าผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีอานาจ
มากกว่าเด็ก และสังเกตได้อีกว่าสิ่ งที่ผใู้ หญ่เลือกให้เด็กทานั้นจะเป็ นสิ่ งที่สัมพันธ์กบั บทบาททาง
เพศด้วย คือ เพศชายมักจะให้ทาในสิ่ งที่เกี่ยวกับงานช่าง และเพศหญิงมักจะให้ทาในเรื่ องเกี่ยวกับ
ความสวยงามหรื องานบ้าน
ลักษณะที่ น่าสนใจในแง่ การสื่ ออุดมการณ์ น้ ี ทาให้เรื่ องเล่ าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็ก
แห่ งชาติควรแก่การศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบต่อไป ในการนี้ ผวู้ ิจยั เห็นว่ากรอบการศึกษาที่
เหมาะสมในการศึ ก ษาอุ ด มการณ์ แ ละกลวิ ธี ท างภาษาที่ สื่ อ อุ ด มการณ์ ใ นเรื่ อ งเล่ า เหล่ า นี้ คื อ
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) (Fairclough 1989, 1995, van Dijk, 2003 ) ซึ่ งเป็ นกรอบ
การศึกษาที่มุ่งวิเคราะห์อุดมการณ์ที่สื่อในตัวบทผ่านกลวิธีทางภาษา
จากการส ารวจข้อมู ล เบื้ องต้นนั้น ผูว้ ิจยั พบว่า งานวิจยั ที่ ศึ ก ษาวาทกรรมส าหรั บ เด็ก ที่
เลือกใช้กรอบวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ในต่างประเทศมี
การศึกษาเป็ นจานวนหนึ่ ง อาทิเช่น งานวิจยั เรื่ อง Legitimation of Massacres in Israeli School
History Books. ของ Nurit Peled - Elhanan (2010) งานวิจยั เรื่ อง Agency, responsibility and
silence in the construction of contemporary history in Chile and Spain ของ Teresa Oteíza and
Derrin Pinto (2008) งานวิจยั เรื่ อง Indoctrinating the Youth of Post-war Spain : A Discourse
Analysis of a Fascist Civics Textbook ของ Derrin Pinto (2004) และสาหรับงานวิจยั ของไทยนั้นก็
มีการศึกษาวาทกรรมสาหรับเด็กเช่ นกัน อาจจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเน้นศึกษา
อุดมการณ์ ที่ผูผ้ ลิ ตตัวบทคือหน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ วาทกรรมเพศสภาพในแบบเรี ยนวรรณคดี
ไทยร่ วมสมัย ในระดับ ประถมศึ ก ษา ของ ฐิ ติม า สุ แก้ว (Thitima
Sukaew , 2007 ) และ
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ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาษากับ อุ ด มการณ์ ใ นหนัง สื อ เรี ยนรายวิ ช าภาษาไทยตามหลัก สู ต ร
ประถมศึกษา พ.ศ. 2503 - 2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ของ วิสันต์ สุ ข
วิ สิ ท ธิ์ (2554) ส าหรั บ กลุ่ ม ที่ ส อง เน้น ศึ ก ษาอุ ด มการณ์ ที่ ผู้ผ ลิ ต ตัว บทไม่ ไ ด้เ ป็ นบุ ค คลจาก
หน่ วยงานของรัฐ ได้แก่ การศึกษาเปรี ยบเทียบอุดมการณ์เพศสภาพในนิทานเด็กไทยยุคปั จจุบนั
ของ วรสุ ดา วัฒนวงศ์ (Worasuda Wattanawong , 2004 ) และ หนังสื อนิทานภาพสาหรับเด็ก
ของไทยที่ได้รับรางวัล : การวิเคราะห์เชิงวรรณกรรมและวาทกรรม ของสรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์และ
คณะ (2547) งานวิจยั ที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นศึกษาอุดมการณ์โดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลาย อาทิเช่ น
นิทานภาพและแบบเรี ยน จากการสารวจข้อมูลพบว่ายังไม่มีงานวิจยั เรื่ องใดวิเคราะห์อุดมการณ์ใน
หนัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ รวมถึ ง เรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผูว้ ิจ ัย เห็ น ว่า หนัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ เ ป็ น
วาทกรรมที่มีการกระจายตัวบทอย่างกว้างขวางและน่ าจะมีบทบาทในแง่การถ่ายทอดอุดมการณ์สู่
เยาวชนในสังคมไทย
ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์โดยใช้
ข้อมู ลเรื่ องเล่ า สาหรั บเด็ก ในหนังสื อวันเด็ก แห่ งชาติ โดยมี ค าถามวิจยั ว่ากลวิธีทางภาษาที่สื่ อ
อุดมการณ์ ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง และกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นสื่ ออุดมการณ์
หรื อชุดความคิดอะไรบ้าง
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กใน
หนังสื อวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2553
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. กลวิธีทางภาษาที่ สื่ออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ พ.ศ.
2523-2553 ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การเลือกใช้โครงสร้างประโยค การใช้มูลบท การใช้
อุปลักษณ์
2. อุดมการณ์ที่สื่อในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ พ.ศ. 2523-2553 คือ
อุดมการณ์เรื่ องความกตัญญู ระบบอาวุโส บทบาทของชาย- หญิงในสังคมไทย และความยึดมัน่
ในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ เน้นศึกษาเฉพาะเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นระยะเวลา 30
ปี ย้อนหลังถึงปั จจุบนั โดยเริ่ มต้นในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2523 สมัยของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม
ติณสู ลานนท์ จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2553 สมัยของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จานวนทั้งหมด
94 เรื่ อง ผูว้ ิจยั เห็ นว่า ระยะเวลาดัง กล่ า วยาวนานและครอบคลุ มเพียงพอที่ จะสรุ ปผลเกี่ ยวกับ
อุดมการณ์ที่สื่อในหนังสื อนี้
ผูว้ ิจยั จะศึ กษาเฉพาะเรื่ องที่เขียนโดยผูใ้ หญ่เท่านั้น และจะไม่เลื อกศึกษางานเขียนที่เด็ก
เขียน และผูว้ จิ ยั จะไม่ศึกษาเรื่ องเล่าที่แปลจากวรรณกรรมต่างชาติ
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ระบบพื้นฐานของปริ ชานสังคมที่รับรู้ ระหว่างสมาชิ ก
ของกลุ่มสังคม นอกเหนื อจากหน้าที่ทางสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแล้ว อุดมการณ์
ยังมีหน้าที่ทางปริ ชานในการจัดระบบภาพแทนสังคม (ทัศนคติ ความรู้) ของกลุ่มและอุดมการณ์ยงั
ควบคุมวิถีปฏิบตั ิทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุ่ม รวมถึงข้อเขียนและคาพูดของสมาชิกในกลุ่ม (van Dijk,
1995: 248 )
วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitue)
เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้แก่สรรพสิ่ งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ ้มเรา
อยู่ ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ความจริ ง อานาจหรื อตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาทกรรมยังทาหน้าที่
ตรึ งสิ่ งที่สร้ างขึ้นให้ดารงอยู่ และเป็ นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง (valorize) (ไชยรัตน์ เจริ ญ
สิ นโอฬาร , 2542 : 3-4)
เรื่องเล่า (Narrative) หมายถึง งานเขียนที่มีเนื้ อหาเป็ นเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ อาจ
แต่งเป็ นร้ อยแก้วหรื อบทร้อยกรอง เป็ นเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริ งหรื อเป็ นเรื่ องแต่งขึ้น หรื อเป็ นผล
สื บเนื่ องจากเหตุการณ์ น้ นั ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือเหตุการณ์ประเภทใด ๆ ก็ได้ที่นามาบรรยายให้
ทราบ (พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย, 2545 : 278)
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วรรณกรรมสาหรับเด็ก (Children Literature ) หมายถึง งานเขียนสาหรับเด็กจนถึง
วัยรุ่ น เนื้ อหาจะครอบคลุมประเด็นความสนใจสาหรับเด็กในวัยนั้น ๆ จะมีท้ งั ร้อยแก้ว ร้อยกรอง
ตลอดจนบันเทิงคดีและสารคดี (Tomlinson and Lynch – Brown, 1996 : 2 )
1.6 วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารวจ รวบรวมและศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี
วาทกรรมวิเคราะห์ เชิ ง วิพ ากษ์ (CDA) แนวคิดเกี่ ย วกับ อุดมการณ์ รวมถึ ง งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง
ได้แก่ งานวิจยั ทางด้านวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ที่ศึกษาวรรณกรรมหรื อวาทกรรมสาหรับเด็ก
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานวิจยั ทางด้านวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์อื่น ๆ และ
งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องเล่าประเภทต่าง ๆ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกข้อมูลเรื่ องเล่าสาหรับเด็กตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้
กล่าวคือ ศึกษาเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นระยะเวลา 30 ปี ย้อนหลังถึ ง
ปั จจุบนั จะอยู่ในช่ วงระยะเวลา พ.ศ. 2523 สมัยของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์
จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2553 สมัยของนายกรัฐมนตรี อภิสิท ธิ์ เวชชาชีวะ จานวนทั้งหมด 94 เรื่ อง จะ
ศึกษาเฉพาะเรื่ องที่เขียนโดยผูใ้ หญ่เท่านั้น จะไม่เลือกศึกษางานเขียนที่เด็กเขียน และจะไม่ศึกษา
เรื่ องเล่าที่แปลจากวรรณกรรมต่างชาติ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
3.1 กลวิธีภาษาในตัวบท ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในเรื่ อง
เล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2553 โดยใช้กรอบทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์
เชิ งวิพากษ์ ในส่ วนของกรอบมิติท้ งั สามของวาทกรรมของ แฟร์ คลัฟ (Fairclough, 1995) โดย
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์การพิจารณากลวิธีภาษาซึ่ ง ฟาน ไดก์ (van Dijk, 2006) ได้นาเสนอไว้
โดยพิ จารณาการใช้ภ าษาในระดับต่า ง ๆ ได้แก่ การเลื อกใช้คาศัพท์ การเลื อกใช้โครงสร้ าง
ประโยค การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ การศึกษากลวิธีทางภาษานี้ ทาให้เห็ นชุ ดความคิดที่
ปรากฎในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในช่ วงเวลาที่ศึกษาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงวิเคราะห์และจัดกลุ่ ม
ความคิดที่สื่อโดยกลวิธีทางภาษาเพื่อสรุ ปภาพอุดมการณ์ที่สื่อในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อ
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2553
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3.2 กลวิธีระดับตัวบท ผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่าว่ามี
องค์ประกอบใดที่นามาใช้ในการสื่ ออุดมการณ์และใช้ในลักษณะใดบ้าง
3.3 กลวิธีระดับสหบท โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทเรื่ องเล่ า
สาหรับเด็กกับตัวบทอื่นที่มีการนามาแทรกในตัวบทเรื่ องเล่าหรื อมีการกล่าวอ้างอิงถึง
4. นาเสนอผลการวิเคราะห์ท้ งั สามระดับ
5. สรุ ปผลการวิจยั และให้ขอ้ เสนอแนะ
1.7 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้เข้าใจบทบาทของภาษาในการประกอบสร้างอุดมการณ์ที่สื่อในเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ
2. เป็ นแนวทางในการศึกษาวาทกรรมสาหรับเด็กโดยใช้มุมมองวาทกรรมวิเคราะห์เชิ ง
วิพากษ์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งภาษากับ อุ ดมการณ์ ใ นหนัง สื อวัน เด็ก แห่ ง ชาติ พ. ศ.
2523-2553 ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้ ได้แก่ วาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ อุดมการณ์ เพื่อเป็ นกรอบแนวความคิด แนวทางการวิเคราะห์ วิจยั โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่ง
ประเด็นแนวคิด และทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
2.1.2 อุดมการณ์
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับงานวิจัย
2.1.1 วาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์
วาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์เป็ นการศึกษาอานาจในสังคม ความไม่เท่าเทียม
ต่าง ๆ ที่สื่อในตัวบทแล้วทาให้ปรากฎออกมา ก่ อนที่จะกล่ าวถึ งกรอบแนวคิดของทฤษฎี น้ ี โดย
ละเอียดต่อไป ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงวาทกรรมหรื อ Discourse ซึ่ งเป็ นแนวคิดสาคัญของทฤษฎีน้ ีก่อน
“Discourse” หรื อวาทกรรมนั้น เป็ นคาที่ถูกนาไปใช้อย่างหลากหลายในสาขาวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ดังนั้นจึงมีผใู้ ห้นิยามไว้หลากหลายตามสาขาที่แต่ละคนจะ
นาไปใช้ ดังนี้
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (2543) ได้อธิ บายความหมายของ discourse หรื อ
ปริ จเฉทว่า หมายถึ ง ข้อความที่ ป ระกอบไปด้วยประโยคต่ า ง ๆ และประโยคเหล่ า นั้นมี ก าร
เชื่ อมโยงกัน ซึ่ งต่อมาความหมายของ ปริ จเฉท หรื อ discourse ขยายความหมายกว้างออกไป
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โดยรวมความหมายของสังคมเอาไว้ดว้ ย หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า “วาทกรรม” ดังนั้นการวิเคราะห์
วาทกรรมจึ งเป็ นการศึกษาภาษาที่ สัมพันธ์กบั การใช้ภาษาของคนในสังคม ด้วยเหตุผลที่ว่าผูใ้ ช้
ภาษาไม่ได้พูดเพียงประโยคใดประโยคหนึ่ งในการสนทนาหรื อเล่าเรื่ องเท่านั้น แต่ภาษาที่ใช้น้ นั
สามารถสะท้อนให้เห็ นถึ งธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ บรรทัดฐาน ค่านิ ยมและความเชื่ อต่าง ๆ ของคนใน
สังคมรวมอยูด่ ว้ ย
ฟาน ไดก์ (van Dijk, 1997 : 1) ได้กล่าวถึงวาทกรรมว่า เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งภาษา การสื่ อสาร ปฏิ กิ ริยาโต้ตอบซึ่ ง กันและกัน สัง คมและวัฒนธรรม ดัง นั้นการ
วิเคราะห์วาทกรรมจาเป็ นต้องศึกษาการใช้ภาษาในการสื่ อสาร (Text) ซึ่ งภาษานั้น ๆ ล้วนแล้วแต่มี
ปริ บท (context) ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ
จากคาจากัดความข้างต้นนั้น ซารา มิลส์ (Sara Mills อ้างถึงใน ถนอมนวล หิ รัญเทพ,
2551 : 33) ได้สรุ ปความหมายของ “Discourse” ตามที่มีผใู้ ช้ในทฤษฎีวาทกรรมในวงการต่าง ๆ
ไว้เป็ นประเด็นดังนี้คือ
1. ภาษาและระบบระเบียบทั้งหมดที่เอื้อต่อการผลิตถ้อยคาที่ถูกพูดหรื อตัวบท
2. ตัว บทหรื อ ถ้อ ยค าที่ ถู ก พูดทั้ง หมดที่ ถู ก ผลิ ต โดยระบบระเบี ย บเหล่ า นั้น ไม่ ว่า จะมี
สถานภาพเป็ นวรรณกรรมหรื อข้อเท็จจริ งก็ตาม
3. กลุ่มของตัวบทหรื อถ้อยคาที่ถูกพูดที่ถูกจัดไว้ดว้ ยกัน
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีผใู ้ ห้นิยามไว้หลายความหมายแต่นกั คิดที่นิยามคานี้ เป็ นคนแรกนั้น
คือ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1970 ) ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นาแนวคิดนี้ อย่างเป็ นระบบและเป็ น
บุคคลที่ถูกนามาใช้ในการอ้างถึ งอยูเ่ สมอในการวิเคราะห์เรื่ องของ วาทกรรม ได้ให้คานิยามวาท
กรรม ดังที่ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2542 : 3-4 ) ได้สรุ ปไว้ดงั นี้คือ
วาทกรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง /
ผ ลิ ต ( continue) เ อ ก ลั ก ษ ณ์ (identity) แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย
(signifiance) ให้กบั สรรพสิ่ งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ ้มเราอยู่ไม่
ว่ า จะเป็ นความรู้ ความจริ ง อ านาจ หรื อตัว ตนของเราเอง
นอกจากนี้ วาทกรรมยังทาหน้าที่ตรึ งสิ่ งที่สร้างขึ้นให้ดารงอยู่และ
เป็ นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง (valorize) กลายสภาพเป็ นสิ่ ง
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ที่ ผูเ้ ขี ย นเรี ย กในงานศึ ก ษานี้ ว่า “วาทกรรมหลัก ” (dominant

discourse) หรื อที่ฟูโกต์เรี ยกว่า “episteme” ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น
วาทกรรมก็ ท าหน้ า ที่ เ ก็ บ กด / ปิ ดกั้ นมิ ใ ห้ เ อกลั ก ษณ์ และ
ความหมายของบางอย่ า งเกิ ด ขึ้ น ( subjugate) หรื อ ไม่ ก็ ท าให้
เอกลัก ษณ์ และความหมายบางสิ่ ง ที่ ดารงอยู่แล้วในสังคมเลื อน
หายไปได้พร้อม ๆ กันด้วย (displace)
นอกจากนี้ แล้วในมุ มมองของ เจมส์ พอล จี (James Paul Gee, 2005 อ้างถึ งใน
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์ , 2549 : 5) ได้กล่าวถึงความหมายของคาว่า
“discourse” ว่าคานี้ มีความหมายเป็ น 2 มิติ และหากต้องการแยกความแตกต่างตาม 2 มิติขา้ งต้น
นั้น เจมส์ พอล จี ได้เสนอให้ใช้อกั ษร ‘d’ และ ‘D’ กล่าวคือ
1) discourse เมื่อต้องการเน้นมิติทางภาษาก็จะใช้คาว่า ข้อความต่อเนื่ อง (วิไลวรรณ
ขนิษฐานันทน์, 2521) ปริ จเฉท (เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์, 2533 ) วจนะ (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2537)
หรื อ สัมพันธสาร (อมรา ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2541 )
2) Discourse เมื่อต้องการเน้นมิติทางสังคมและวิถีปฏิบตั ิที่สัมพันธ์กบั ภาษาและการใช้
เรี ยกว่า “วาทกรรม”
เมื่อได้ทาความเข้าใจกับคาว่า วาทกรรม แล้วก็พบว่าภาษาเป็ นส่ วนสาคัญของวาทกรรม
ในการที่ จะสร้ าง/ ผลิ ตอัตลัก ษณ์ และความหมายให้กบั สรรพสิ่ งต่ าง ๆ ในสัง คมที่ห่อหุ ้ม เราอยู่
ต่อไปผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงกรอบการวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้ คือ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical
Discourse Analysis หรื อ CDA ) ฟาน ไดก์ (van Dijk , 2003 : 352 ) ได้อธิ บายไว้วา่ กรอบแนวคิด
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์น้ นั เป็ นการวิเคราะห์ตวั บทในแง่มุมหนึ่งที่ให้ความสาคัญอย่างมากแก่
ปริ บททางสังคมและการเมืองในเชิ งของการใช้อานาจทางสังคมในทางที่ผิด การครอบงา และ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมที่มีการผลิตซ้ าโดยการเขียนและการพูดในปริ บททางสังคมและการเมือง
ซึ่งถูกนามาใช้ในการผลิตตัวบทหนึ่ง ๆ ทาให้วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เน้นการทาความเข้าใจ
การเปิ ดเผยและต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางสังคมต่าง ๆ ที่สื่อในตัวบทแล้วทาให้ปรากฏออกมา
ผ่านทางวาทกรรม

13
สาหรับฟาน ไดก์ (van Dijk , 2003 : 355) นั้นในเรื่ องของอานาจนั้นอาจจะแฝงอยูใ่ น
กฎหมาย กฎเกณฑ์ แบบแผน ขนบธรรมเนี ยมและแม้แต่ในความคิดเห็ นของคนส่ วนใหญ่
หรื ออยู่ใ นรู ป แบบที่ แกรมชี (Gramsci, 1971) เรี ย กว่า “การครองความเป็ นเจ้าทางความคิ ด ”
(hegemony) เรื่ องของชนชั้น การกีดกันทางเพศและการเหยียดผิวเป็ นตัวอย่างของลักษณะของการ
ครองความเป็ นเจ้าทางความคิด ดังกล่ าว และน่ าสังเกตว่าอานาจไม่ได้อยู่ในรู ปของการใช้ความ
รุ นแรงของสมาชิกของกลุ่มที่ถือครองความเป็ นเจ้าทางความคิดเท่านั้น แต่อาจจะถูกรวมอยูใ่ นการ
กระทาที่ได้รับรองว่าถูกต้องในชี วิตประจาวันด้วย เช่น ในกรณี ของรู ปแบบต่างๆ ของการกี ดกัน
ทางเพศและการเหยียดผิวในแต่ละวัน ดังนั้น ฟาน ไดก์ จึงแยกประเด็นของอานาจในทางอ้อมด้วย
การตั้งคาถามพื้นฐานสองคาถามสาหรับการวิจยั ในกรอบของ CDA คือ
1 กลุ่ มที่ มีอานาจมากกว่าสามารถควบคุ มวาทกรรมสาธารณะ (public

discourse)ได้

อย่างไร
2.วาทกรรมดังกล่าวสามารถควบคุมความคิดและการกระทาของกลุ่มที่มีอานาจ(น้อยกว่า)
ได้อย่างไร และอะไรคื อผลทางสังคมของการควบคุ มดังกล่ าว อย่างเช่ น ความไม่เท่าเทียมทาง
สังคม
ฟาน ไดก์ ( van Dijk , 2003 : 355- 357) ได้กล่าวถึงการเข้าถึงหรื อการควบคุมวาทกรรม
สาธารณะนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญ โดยเฉพาะกรณี ของความรู้และข้อมูล กล่าวคือสมาชิ กของกลุ่มที่มี
อานาจมากกว่าและสถาบันทางสั ง คม โดยเฉพาะผูน้ ามีสิ ท ธิ พิเศษมากกว่า ในการเข้า ถึ ง และ
ควบคุ ม วาทกรรมสาธารณะชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ได้ ม ากกว่า ตัวอย่า งเช่ น อาจารย์เ ป็ นผูค้ วบคุ ม
วาทกรรมทางวิชาการ ครู เป็ นผูค้ วบคุมวาทกรรมทางการศึกษา นักหนังสื อพิมพ์เป็ นผูค้ วบคุม
วาทกรรมสื่ อ นักกฎหมายเป็ นผูค้ วบคุมวาทกรรมทางกฎหมายและนโยบายของนักการเมืองจะเป็ น
สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม วาทกรรมทางการเมื องสาธารณะต่ า งๆ ผูท้ ี่ มี อานาจในการควบคุ ม มากกว่า จะมี
วาทกรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากกว่า และยัง สามารถที่ จ ะตัด สิ น ใจเลื อ กประเภทของวาทกรรมหรื อ
วัจนกรรมในแต่ละโอกาสได้อีกด้วย และสิ่ งที่สาคัญสาหรับวาทกรรมและการสื่ อสารที่แสดงถึง
อานาจ กล่าวคือบุคคลที่สามารถควบคุมหัวข้อ และสามารถเปลี่ยนหัวข้อได้ เช่น เมื่อบรรณาธิ การ
ตัดสิ นใจว่าจะนาเสนอหัวข้อข่าวแบบใด อาจารย์ตดั สิ นใจว่าจะสอนหัวข้อใดในชั้นเรี ยน หรื อผูช้ าย
ควบคุมหัวข้อและการเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนากับผูห้ ญิง
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ส่ วนการควบคุมความคิดนั้น ฟาน ไดก์ (van Dijk , 2003 : 357-358) จัดว่าเป็ นเป็ นวิธีการ
ขั้นพื้นฐานในการสร้างอิทธิพลและอานาจ เพราะผูร้ ับมีแนวโน้มที่จะยอมรับความเชื่อ ความรู้และ
ความเห็นผ่านทางวาทกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจหรื อมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่น
นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชี พนั้น ๆ หรื อสื่ อที่น่าเชื่อถือ และบางครั้งไม่มีวาทกรรมสาธารณะ
หรื อสื่ อที่ให้ขอ้ มูลที่มาจากความเชื่อแบบอื่น และผูร้ ับอาจจะไม่มีความรู้มากพอที่จะต่อต้านหรื อ
ท้าทายวาทกรรมนั้น CDA ยังเน้นไปที่วิธีการที่โครงสร้างทางวาทกรรมส่ งผลต่อการแสดงออก
ทางด้านความคิดและแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของชนิดของโครงสร้างทางวาทกรรมอาจจะ
ส่ งผลต่อรู ปแบบและการเปลี่ยนแปลงในความคิดและภาพตัวแทนทางสังคม ถ้ากลุ่ มที่มีอานาจ
โดยเฉพาะผูน้ าสามารถควบคุ มวาทกรรมสาธารณะและโครงสร้ างวาทกรรมไว้ได้ส่วนใหญ่ ก็
เป็ นไปได้วา่ จะสามารถควบคุมความคิดของคนส่ วนใหญ่ไว้ได้เช่นกัน
จากแนวคิ ดของ ฟาน ไดก์ ข้างต้นท าให้เราเห็ นภาพของการที่ วาทกรรมถู ก นาเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการครอบงา (การใช้อานาจในทางที่ผิด) ในการผลิตซ้ าของความไม่เท่าเทียมทางสังคม
ซึ่ งเป็ นจุ ด มุ่ ง หมายของ CDA ในการจะหารู ป แบบของอ านาจเหล่ า นี้ รวมถึ ง ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เหล่านี้จากปริ บทและโครงสร้างของตัวบทให้ละเอียดมากยิง่ ขึ้น
แฟร์ คลัฟ (Fairclough,1995 : 98 ) ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์ ที่เรี ยกว่า “กรอบมิติท้ งั สาม
ของวาทกรรม” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 มิติ ( three - dimensional framework) ได้แก่ ตัวบท
(text) วิถีปฏิ บ ตั ิ ทางวาทกรรม (discourse practice) และวิถี ปฏิ บตั ิ ทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural practice) ซึ่ งแสดงด้วยแผนภาพได้ดงั นี้
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ภาพที่ 1 กรอบมิติท้ งั สามของวาทกรรมของแฟร์คลัฟ

text production
Description ( text analysis )
TEXT
Interpretation (processing analysis )
text consumption
DISCOURSE PRACTICE

Explanation (social analysis )

SOCIOCULTURAL PRACTICE

Dimension of discourse analysis

Dimension of discourse
1. ตัวบท (Text ) หมายถึง คาพูดหรื อข้อเขียนที่เป็ นข้อความที่ตอ่ เนื่องและสัมพันธ์กนั
2. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ( Discourse practice ) ประกอบด้วยกระบวนการผลิตและกระจายตัว
บท และการบริ โภคตัวบท ซึ่ งหมายถึง การรับและตีความตัวบทว่าใครคือผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง
อยูภ่ ายใต้ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตตัวบท
3. วิถีปฏิบัติทางสั งคมและวัฒนธรรม ( Socio - cultural practice ) หมายถึง สถานการณ์ ปั จจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กบั การผลิตและบริ โภคตัวบท และอิทธิ พลที่ตวั บทมีต่อสังคม
และวัฒนธรรม
จะเห็นว่าตัวบทนั้นจะแวดล้อมด้วยมิติอีก 2 มิติ ได้แก่ มิติที่เป็ นขั้นตอนการผลิตตัวบทซึ่ ง
ก็ได้ถูกแวดล้อมอยูใ่ นวิถีปฏิบตั ิทางสังคมและวัฒนธรรมอีกชั้นหนึ่ ง แฟร์ คลัฟได้อธิ บายว่า ปั จจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นส่ งอิทธิพลในแง่ของการขั้นตอนการผลิตตัวบทให้ออกมาเป็ นรู ปแบบ
ใดรู ปแบบหนึ่ ง และมีปัจจัยทางสั งคมเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์วาทกรรมจึงต้อง
คานึงมิติทางสังคมประกอบด้วย และกรอบการวิเคราะห์ 3 มิติขา้ งต้น แฟร์ คลัฟ (Fairclough ,1989:
26) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์วาทกรรมไว้โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอนคือ
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- Description (การบรรยาย) เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจากัดความ เรื่ องลักษณะรู ปแบบ
ของตัวบท
- Interpretation (การตีความ) เป็ นขั้นตอนที่เกี่ ยวกับการตีความความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บทกับการปฏิสัมพันธ์ ด้วยการเห็นตัวบทเป็ นผล / ผลผลิตของกระบวนการของการผลิต
- Explanation (การอธิ บาย) เป็ นขั้นตอนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิสัมพันธ์
และปริ บททางสังคม กับการพิจารณาทางสังคมของกระบวนการของการผลิตและการตีความ และ
ผลกระทบทางสังคม
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั จะเน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์เป็ นสาคัญ
กล่าวคือ เน้นศึกษาตัวบท (Text ) ซึ่ งมีผลต่อการสร้างวาทกรรมของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ โดย
สะท้อนให้เห็ นอุ ดมการณ์ ที่ แฝงอยู่เบื้ องหลัง ในการใช้ภาษาของผูเ้ ขีย น ในการวิเคราะห์ตวั บท
วาทกรรมเชิงวิพากษ์น้ นั จะศึกษาโดยการพิจารณาตั้งแต่โครงสร้างภาษาในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ
คาศัพท์ ไปจนถึงระดับโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Kress ,1985 : 30) เนื่องมาจากการเลือกใช้คานั้น
ในแนวคิดของ CDA ถือว่ามีความสาคัญและเป็ นที่สนใจศึกษามาก เพราะการเลือกใช้คานั้นย่อม
สื่ อความหมายและแสดงความคิด และช่วยให้สามารถมองเห็นอุดมการณ์ที่อยูเ่ บื้องหลังการใช้คา
นั้น ๆ ได้ สิ่ ง ต่ าง ๆ เหล่ า นี้ ส่ งผลให้ก ารใช้ก รอบการศึ กษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพ ากษ์ใ น
การศึ กษาตัวบทโดยเน้นที่ กลวิธีทางภาษาสามารถทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความแตกต่างจาก
สาขาอื่นและเป็ นไปในเชิงลึกมากขึ้น
2.1.2 อุดมการณ์
“อุดมการณ์” เป็ นคาศัพท์ที่มีความหมายหลากหลาย อุดมการณ์อาจจะมีความหมายขั้น
พื้นฐาน หมายถึ ง “ชุ ดความคิ ดที่เป็ นระบบหรื อระบบความคิ ด ” หรื อ “โลกทัศน์” นอกจากนี้
อุดมการณ์ยงั อาจมีความหมายที่แฝงการตัดสิ นค่าในเชิงวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ หมายถึง “ จิตสานึกที่ผิด
” หรื อ “ความคิดที่ถูกครอบงาโดยชนชั้นปกครอง” (Kress, 1985 )
แนวคิดเรื่ องของอุดมการณ์น้ นั เริ่ มขึ้นตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส โดย
Antoine Louis Claude Destutt de Tracy คานี้ น้ นั มีที่มาจากคาภาษากรี กสองคา คือ eidos และ
logos ความหมายดั้งเดิ มของคาว่า “อุดมการณ์ ” นั้นจึงหมายถึง ศาสตร์ แห่ งความคิดของมนุ ษย์ที่
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ศึกษาได้ในเชิงประจักษ์ สาหรับนิยามความหมายของคาว่า อุดมการณ์ ในสมัยต่อมานั้นมักจะเป็ น
ในเรื่ องของระบบความคิดทางการเมืองหรื อสังคม ค่านิยม ( สมเกียรติ วันทะนะ, 2544)
เซลิ เกอร์ (Seliger, 1976 อ้างถึ งใน สมเกี ยรติ วันทะนะ, 2544 : 4) ให้คานิ ยามว่า
อุ ดมการณ์ คื อ ชุ ดของความคิ ดที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่ งใช้เป็ นรากฐานให้กบั กิ จกรรมทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง อุดมการณ์ในความหมายนี้จะมุ่งผดุงรักษาระบบการเมืองที่ดารงอยู่
หรื อจะมุ่งแก้ไขปรับปรุ ง หรื อแม้กระทัง่ โค่นล้มทาลายระบบนั้น ๆ ก็ได้ เซลิเกอร์ ได้ช้ ี ให้เห็นว่า
อุดมการณ์ทุกชนิดจะต้องมีลกั ษณะพื้นฐานร่ วมกันบางประการ สรุ ปได้ดงั นี้คือ
1) ต้องให้คาอธิ บายได้วา่ สภาวะแห่ งสังคมการเมืองที่ดารงอยูน่ ้ นั เป็ นอย่างไร คาอธิ บายนี้
เรี ยกอีกอย่างว่า “โลกทัศน์” (world view)
2) ต้องเสนอตัวแบบ (model) ของสังคมที่พึงปรารถนาในอนาคตว่าเป็ นเช่นไร นัน่ คือต้อง
ให้ “วิสัยทัศน์” (vision) ว่าสังคมในอนาคตควรเป็ นแบบใด
3) ต้องชี้ นาได้ว่าการเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองในรู ปใดจึงจะสามารถพาไปสู่ สังคมที่พึง
ปรารถนาได้
4) อุดมการณ์ไม่ใช่ระบบความคิดที่ปิดตายแน่นอน แต่มีความยืดหยุน่ เคลื่อนไหวได้ เมื่อ
สถานการณ์ เปลี่ ยนแปลงไป ในระดับพื้นฐานนั้นอุดมการณ์ทางการเมืองจึงมีความคล้ายคลึงกับ
ปรัชญาทางการเมืองในการแสวงหาอธิ บายกฏเกณฑ์ทวั่ ไปทางการเมือง ส่ วนในระดับปฏิบตั ิการ
อุดมการณ์ทางการเมืองอยูใ่ นรู ปของความเคลื่อนไหวทางการเมือง
จะเห็ นว่า คานิ ย ามที่ เซลิ เกอร์ (Seliger, 1976) เสนอนั้นเป็ นไปในทางการเมืองทั้งสิ้ น
สาหรับงานวิจยั ด้านภาษานั้น ฟาน ไดก์ เป็ นหนึ่งในนักวิชาการด้านภาษาที่ได้ศึกษาและให้นิยาม
ความหมายของอุดมการณ์ไว้ในงานต่างๆ หลายเรื่ อง ดังนี้
ฟาน ไดก์ (van Dijk , 1995 : 248) ได้ให้ความหมายของอุดมการณ์ไว้วา่ ‘Ideologies are
defined here as fundamental systems of social cognitions shared by members of social groups.
Besides their social function of sustaining the interest of groups, ideologies have the cognitive
functions of organizing the social representation (attitude, knowledge) of the group and they
indirectly monitor the group-related social practices, and hence also the text and talk of its
members.’ หมายความว่า อุดมการณ์ นิยามในที่น้ ี ได้วา่ คือ ระบบพื้นฐานของปริ ชานสังคมที่รับรู้
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ระหว่างสมาชิ กของกลุ่มสังคม นอกเหนื อจากหน้าที่ทางสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
แล้ว อุดมการณ์ ยงั มีหน้าที่ทางปริ ชานในการจัดระบบภาพแทนสังคม (ทัศนคติ ความรู้) ของกลุ่ม
และอุดมการณ์ยงั ควบคุมวิถีปฏิบตั ิ ทางสังคมที่เกี่ ยวกับกลุ่ม รวมถึงข้อเขียนและคาพูดของสมาชิ ก
ในกลุ่ม
หรื อ “Ideologies are the fundamental beliefs of a group and its members.” (van Dijk,
2000) หมายความว่า อุดมการณ์ คือความเชื่อพื้นฐานของกลุ่มและของสมาชิกในกลุ่ม
และ “An ideology is the foundation of the social representations shared by a social
group.” (van Dijk, 2006 ) หมายความว่า อุดมการณ์คือพื้นฐานของภาพแทนสังคมซึ่ งรับรู้กนั ใน
หมู่สมาชิกของกลุ่ม
จะเห็นว่าอุดมการณ์น้ นั ไม่ได้เป็ นความคิดของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็ นความเชื่อร่ วมกัน
แม้อุดมการณ์ จะไม่ ได้เป็ นความคิดของคนใดคนหนึ่ ง แต่ค วามคิดของคนคนหนึ่ ง อาจพัฒนา
กลายเป็ นอุดมการณ์ ได้ หากสามารถทาให้ผอู้ ื่นยอมรับและเชื่อตามได้ เช่ น อุดมการณ์มาร์ กซิ ส
(van Dijk, 1998 อ้างถึงใน ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2548 : 8 ) และหากอุดมการณ์หรื อความเชื่ อ
หนึ่ ง ๆ กลายเป็ นที่ ย อมรั บ ของคนทั้ง สั ง คมแล้ว อุ ด มการณ์ ก็ อ าจพัฒ นาไปเป็ นโลกทัศ น์
(worldview) ได้เช่นกัน
จะเห็ น ว่า อุ ด มการณ์ น้ ันถู ก เชื่ อ มโยงอย่า งใกล้ชิ ด กับ ภาษา เพราะว่า เราใช้ภ าษาเป็ น
เครื่ องมือสาคัญในการนาเสนอความคิดต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ชุดของความรู้และความสัมพันธ์ที่มีต่อ
โครงสร้ างทางชนชั้น ความขัดแย้งทางชนชั้นและผลประโยชน์ของชนชั้น หรื อจะเป็ นรู ปแบบ
ของความรู ้ เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ ง (Kress, 1985) ภาษาจึงมีบทบาทเป็ น
กลไกหลักในกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม เพราะถูกใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับทาให้การ
ครอบงามัน่ คงขึ้น ภายใต้ความสัมพันธ์ในขอบเขตของอานาจและการควบคุม เราสามารถสรุ ปได้
ว่าภาษาซึ่ งมาจากการปฏิ สัมพันธ์ของคนในสังคมนั้น ไม่เพียงใช้เพื่อเป็ นการบังคับใช้ของผูท้ ี่มี
อานาจในสั ง คมในหลากหลายช่ องทางเท่ า นั้น เช่ น การออกคาสั่ง การออกกฎระเบีย บต่า ง ๆ
เท่านั้น ภาษายังถูกใช้เป็ นองค์ประกอบของการรักษาสถานภาพและบทบาท เป็ นเหมือนขั้นปฏิบตั ิ
ของการใช้อานาจที่อยูภ่ ายใต้การควบคุม และเมื่อใดก็ตามที่เกิดผลกระทบของภาษาก็ยอ่ มมีผลต่อ
สังคมด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ภาษาและอุดมการณ์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก

19
จะเห็นว่าภาษา อุดมการณ์ จึงมีความสัมพันธ์กบั เรื่ องของอานาจด้วย เนื่องจากผูม้ ีอานาจ
นั้นมักจะเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นสถานภาพทางสังคมสู งกว่า เช่น ผูใ้ หญ่กบั เด็ก นายจ้างกับลูกจ้าง หมอกับ
คนไข้ รัฐบาลกับประชาชน เป็ นต้น (Fowler, 1985 : 61) ความสัมพันธ์เหล่านี้ เป็ นความสัมพันธ์ที่
ไม่เท่าเทียม เนื่ องจากผูม้ ีอานาจนั้นจะเป็ นผูค้ วบคุมวาทกรรมในสังคม ทาให้เกิดชุดความรู้ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง
กล่าวโดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ นิยามความหมายของอุดมการณ์น้ นั มีหลายนิยาม แต่ความหมาย
ที่ พบร่ วมกันคื ออุ ดมการณ์ เป็ นชุ ดความคิดที่ เป็ นระบบและเป็ นที่ รับ รู้ ร่วมกันในกลุ่ มสัง คม คื อ
แนวคิดในเรื่ องอุดมการณ์น้ นั จะเป็ นแนวคิดที่ใช้ในงานวิจยั และผูว้ ิจยั จะใช้คาจากัดความของคา
ว่า “อุดมการณ์” ตามความหมายของนักภาษา ฟาน ไดก์ (van Dijk, 1995 : 248 ) ที่ได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น
2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการศึกษาผูว้ ิจยั จะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้แก่ งานวิจยั เกี่ ยวกับ
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่ศึกษาวาทกรรมสาหรับเด็ก งานวิจยั เกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์อื่น ๆ และงานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องเล่า ดังนี้
2.2.1 งานวิจัยทางด้ านวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ ทศี่ ึกษาวาทกรรมสาหรับเด็ก
แบ่งออกเป็ นงานวิจยั ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ดังนี้
2.2.1.1 งานวิจัยภาษาต่ างประเทศ
จากการสารวจงานวิจยั ในต่างประเทศเป็ นระยะเวลาหนึ่ง พบว่าที่ผา่ นมาได้มีงานวิจยั ศึกษา
ในประเด็นของอุดมการณ์ในวรรณกรรมสาหรับเด็กอย่างกว้างขวางและมีจานวนมาก แต่งานวิจยั ที่
เน้นแนวทางการศึกษาในด้านของภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์ ในวาทกรรมสาหรับเด็ก โดยใช้กรอบ
วาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์น้ นั มีอยู่ในจานวนไม่มากนัก และผูว้ ิจยั ได้เลือกทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในวาทกรรมสาหรับเด็กที่ใช้กลุ่มข้อมูลแบบเรี ยน

20
ที่ผลิตโดยรัฐเช่นเดียวกับงานเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติของผูว้ ิจยั เพื่อให้เห็น
ภาพรวมโดยสังเขป ดังนี้
Derrin Pinto (2004) Indoctrinating the Youth of Post-War Spain: A Discourse Analysis
of a Fascist Civics Textbook งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาในช่ วงหลังสงครามกลางเมืองในสเปน
รัฐบาลของฟรานซิ สโก ฟรังโก ได้ใช้วาทกรรมที่มีอานาจและความน่ าเชื่ อถือสู งของอุดมการณ์
ฟาสซิ ส ต์เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งอ านาจเผด็ จ การและปลู ก ฝั ง ความเชื่ อ ของมวลชน กลุ่ ม
ประชากรที่เป็ นเป้ าหมายของการโฆษณาชวนเชื่ อเชิงรุ กนี้ คือเด็ก ซึ่ งในสายตาของฟรังโกถือเป็ น
กลุ่มที่จะต้องทาการปลูกฝังความคิดก่อนที่ความรู้สึกของความเป็ นเด็กจะสู ญเสี ยไป ความต้องการ
ในการเข้าถึงเยาวชนแสดงให้เห็นในหนังสื อ Asi quiero ser : El niño del nuevo Estado ตารา
เรี ยนของเด็กประถมที่เต็มไปด้วยแนวคิดฟาสซิ สต์ และการใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ ที่แฝงความคิด
เผด็จการในตัวบท ได้แก่ การยกย่องชื่นชม คูดิลโล Caudillo ผูน้ าทางจิตวิญญาณและการเมืองการ
ปกครองของสเปน และกลวิธี ภาษาในการโน้ม น้า วใจและควบคุ มความคิ ดอย่า งแยบยล กลวิธี
เหล่านี้ เป็ นเครื่ องมือที่มีอานาจและทรงอิทธิ พลในการครอบงาเด็กและเยาวชนภายใต้ป ริ บทของ
สังคมการเมืองในยุคนั้น
Teresa Oteíza and Derrin Pinto (2008) Agency, responsibility and silence in the
construction of contemporary history in Chile and Spain. งานวิจยั นี้ สนใจศึกษาการนาเสนอ
เหตุการณ์ เกี่ ยวกับการปกครองในช่ วงเผด็จการอานาจนิ ยมและช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ การปกครอง
แบบประชาธิปไตยในแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ที่ใช้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในประเทศสเปนและชิลี
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ช่วงดังกล่าวมีความสาคัญและมีผลกระทบทางสังคมและการเมืองและมีผล
ต่อเหตุ การณ์ ทางประวัติศาสตร์ ที่เกิ ดตามมาในช่ วงต้นศตวรรษที่ 21 แบบเรี ยนเหล่ านี้ นาเสนอ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ จากมุมมองของรัฐบาลซึ่ งถูกถ่ายทอดและส่ งต่อไปยังเยาวชนรุ่ นใหม่
ของชาติ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาแบบเรี ยนประวัติศาสตร์ ของประเทศสเปน 2 เล่ม และ ของประเทศชิลี 2
เล่ม และใช้การวิเคราะห์ตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบและหน้าที่ (systemic functional linguistics)
เพื่อพิจารณาว่าแบบเรี ยนได้นาเสนอและประเมินผูร้ ่ วมเหตุการณ์และกระบวนการอย่างไร ผูว้ ิจยั
พบว่าวิธีการที่ผแู ้ ต่งทาให้ผกู ้ ระทาการทางสังคม (social actor) บางคนหายไปจากเหตุการณ์ใน
ขณะที่ ให้บทบาทความโดดเด่ นแก่ผูก้ ระทาบางคนเป็ นกลวิธีในการประกอบสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุ-ผลและสร้างคาอธิ บายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในแบบเรี ยนเหล่านี้
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งานวิจยั ทั้งสองเรื่ องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกใช้ตาราเรี ยนสาหรับเด็กในการที่จะ
ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ ฟ าสซิ ส ต์แ ละอุ ดมการณ์ เ ผด็จ การอ านาจนิ ย ม เพื่ อใช้เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ปกครองและเสริ มสร้ างอานาจของรัฐบาลในชุ ดนั้น เพราะการจงใจเลือกใช้กลุ่มข้อมูลประเภท
ตารานั้น ย่อมที่จะส่ งผลกระทบในวงกว้างต่อเด็กและทาให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถือและสามารถโน้ม
น้าวใจได้ดี เนื่ องจากมองว่าตาราเรี ยนนั้นเป็ นสื่ อที่ออกโดยรัฐบาลย่อมมีความเป็ นกลางและความ
น่าเชื่ อถือกว่าสื่ อประเภทอื่น งานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั ได้เห็นแนวทางในการนามาใช้ในงานวิจยั ของตนเอง
ในแง่ของกลุ่มข้อมูลที่ออกโดยผูม้ ีอานาจของรัฐ ซึ่ งมีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ตัวบท
Nurit Peled- Elhanan (2010) Legitimation of Massacres in Israeli school history
books. งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการนาเสนอเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในตาราเรี ยนประวัติศาสตร์ ระดับชั้น
เกรด 8 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างปี 1998 ถึง 2009 จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะแสดงให้
เห็นว่าการสังหารหมู่ หรื อผลที่ปรากฏออกมาในหนังสื อเรี ยนนั้นได้กลายเป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายโดย
การใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ ที่ซบั ซ้อนทั้งวัจนภาษาและความหมายจากภาพ งานวิจยั นี้ ได้ใช้แนวคิด
และทฤษฎีทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) แนวคิด Social Semiotics และ Multimodal
Analysis ในการวิเคราะห์กลวิธีภาษาหลากหลายรู ปแบบที่ทาให้การสังหารหมู่เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมาย
ในหนังสื อเรี ยน งานวิจยั นี้ ตอ้ งการที่จะโต้แย้งว่าหนังสื อแบบเรี ยนหลักในอิสราเอลนั้นทาให้การ
ฆ่าชาวปาเลสไตน์เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายเพื่อความมัน่ คงแห่งรัฐอิสราเอลซึ่ งมีคนส่ วนใหญ่เป็ นชาวยิว
และเพื่อจะเตรี ยมวัยรุ่ นชาวอิสราเอลในการที่จะเป็ นทหารที่ดีในการที่จะสู้รบกับชาวปาเลสไตน์ซ่ ึ ง
มองว่าเป็ นผูก้ ่อการร้าย
งานวิจยั เรื่ องนี้ เลือกใช้กลุ่มข้อมูลที่เป็ นตาราเรี ยนเช่นเดียวกับงานของ ปิ นโต ทั้งสองเรื่ อง
ข้างต้น โดยงานวิจยั นี้ ใช้ตาราเรี ยนของเด็กระดับชั้นมัธยม อย่างไรก็ตามภาพรวมของการศึกษานี้
เหมือนกันคือ การพยายามปลูกฝังอุดมการณ์ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ซึ่ งผูว้ ิจยั ก็จะนามาใช้
ศึกษาเพื่อเป็ นตัวอย่างเช่นเดียวกัน
กล่าวโดยสรุ ป ภาพรวมจากงานวิจยั ต่างประเทศที่ผวู้ ิจยั ได้นามาทบทวนบางส่ วนนั้น ทา
ให้เห็นถึงการใช้กรอบวิจยั วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่อมุ่งศึกษาภาษากับอุดมการณ์ในปริ บท
ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกอุดมการณ์ ที่เกี่ ยวกับการปกครองซึ่ ง
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของรัฐ งานวิจยั สองเรื่ องนี้มีความเชื่อมโยงกับการสื่ อความคิดเกี่ยวกับ “ความ
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เป็ นพลเมืองดี ” ในมุมมองของรัฐที่สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องเล่าสาหรับเด็กของผูว้ ิจยั ที่ถึงแม้ว่า
กลุ่มข้อมูลที่นามาศึกษาจะต่างกัน แต่ก็เป็ นวาทกรรมสาหรับเด็กเหมือนกันทั้งคู่
2.2.1.2 งานวิจัยภาษาไทย
งานวิจยั ภาษาไทยในกลุ่มที่ใช้กรอบวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์น้ ี มีการศึกษาเป็ นจานวน
หนึ่ ง และจะศึกษาโดยเน้นไปในกลุ่มข้อมูลประเภทแบบเรี ยนของรัฐ ซึ่ งเป็ นวาทกรรมที่มีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และกลุ่ ม ข้อ มู ล ประเภทนิ ท านซึ่ งเป็ นวาทกรรมส าหรั บ เด็ ก ที่ มี บ ทบาทในการสื่ อ
อุดมการณ์สู่เยาวชนในสังคม ดังต่อไปนี้
วรสุ ดา วัฒนวงศ์ ( Worasuda Wattanawong ,2004 ) ศึกษาเปรี ยบเทียบอุดมการณ์
เพศสภาพในนิ ทานเด็กไทยยุคปั จจุบนั เพื่อเปรี ยบเทียบความคล้ายคลึ งและความแตกต่างของ
อุดมการณ์เพศสภาพที่มีในนิ ทานสาหรับเด็กชายและเด็กหญิง ผลจากการศึกษาพบว่า อุดมการณ์
เพศสภาพที่ปรากฏนั้นมีท้ งั ความคล้ายคลึงและความแตกต่างกัน ซึ่ งความแตกต่างกันนั้นสามารถ
เห็นได้ชดั เจนจากคุณลักษณะ 5 ประการที่ได้ใช้ในการบรรยายตัวละครหลัก คือ สถานที่และการ
ใช้พ้ืนที่ ท่าทางและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคม กิจกรรมและความสนใจ และประการ
สุ ดท้ายคือ วิธีการในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งความแตกต่างที่เกิดขึ้นสามารถบ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ าทาง
เพศระหว่างชายหญิ งในสั ง คม เพราะนิ ท านส าหรั บเด็ก นั้นเป็ นสื่ อที่ สามารถสะท้อน ก าหนด
ควบคุมความหมายและสื บทอดอุดมการณ์เพศสภาพในสังคมได้เป็ นอย่างดี และการผลิตซ้ าของ
นิ ทานนั้นเท่ากับเป็ นการตอกย้ าให้ความเชื่ อเกี่ ยวกับเพศเป็ นสิ่ งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้และสมาชิ กใน
สังคมยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิเคราะห์ เพื่อเปรี ย บเที ย บอุ ดมการณ์ เพศสภาพของเด็ก ชายและ
เด็กหญิงจากนิ ทาน ผูว้ ิจยั สามารถที่จะนามาเป็ นแนวทางในการศึกษาได้ เนื่ องจากเป็ นประเด็น
เกี่ ยวกับอุ ดมการณ์ ถึ งแม้จะเป็ นในเรื่ องเกี่ ยวกับเพศสภาพอย่างเดี ยว และกลุ่ มข้อมูลนั้นก็เป็ น
วรรณกรรมสาหรับเด็กเหมือนกัน
สรณี วงศ์ เบีย้ สั จจ์ และคณะ (2547) ศึกษาหนังสื อนิทานภาพสาหรับเด็กของไทยที่ได้รับ
รางวัล ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 – 2545 โดยใช้ก รอบของภาษาศาสตร์ เชิ ง วิพ ากษ์ พบว่า จากการ
วิเคราะห์มีความสัมพันธ์เชิ งอานาจระดับต่าง ๆ 7 ระดับ ได้แก่ ระดับเชื้ อชาติ ( ตะวันออกและ
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ตะวันตก ) ระดับรัฐกับประชาชน ระดับชนชั้น ( ระดับบนและระดับล่าง ) ระดับปั จเจกบุคคล
และสังคมส่ วนรวมหรื อชุมชน ระดับมนุษย์กบั ธรรมชาติ ระดับครอบครัว ( ผูใ้ หญ่กบั เด็ก ) และ
ระดับเพศ (ชายกับหญิง ) ซึ่ งความสัมพันธ์เชิ งอานาจในนิ ทานภาพทั้งหมดนี้ ได้สะท้อนสังคม
วัฒนธรรมไทยที่ให้ความสาคัญกับการลาดับอาวุโสและชั้น การจาแนกความสัมพันธ์เชิ งอานาจ
ระดับต่าง ๆ และมุ่งธารงรักษาสถานะของสิ่ งต่าง ๆ ในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อจรรโลงถึง
ความชอบธรรมในการใช้อานาจของบุคคลบางกลุ่มและขณะเดียวกันก็เป็ นการลิดรอนอานาจของ
บางกลุ่มด้วย
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิเคราะห์ในประเด็นของความสัมพันธ์เชิ งอานาจในระดับต่าง ๆ
จากนิ ทานภาพ ทาให้เห็ นอุ ดมการณ์ ต่าง ๆ ที่แฝงเร้ นอยู่มากมาย งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นงานวิจยั ที่
สามารถใช้เป็ นตัวอย่างให้กบั ผูว้ จิ ยั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอุดมการณ์ในวรรณกรรมสาหรับ
เด็กได้
ฐิ ติมา สุ แก้ ว (Thitima Sukaew , 2007 ) ศึกษาวาทกรรมเพศสภาพในแบบเรี ยนวรรณคดี
ไทยร่ วมสมัยในระดับประถมศึกษา ทั้งด้านวัจนและอวัจนภาษาในการบรรยายลักษณะตัวละคร
ชายหญิงใน 12 บทจากชุ ดแบบเรี ยนวรรณคดีลานา เพื่อค้นหาอุดมการณ์เพศสภาพที่ปรากฎอยูใ่ น
ชุดแบบเรี ยนวรรณคดีลานา ผลการศึกษาพบว่าความพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศ
ไร้ ผล เนื่ องจากภาพเบ็ดเสร็ จทางเพศสภาพที่ปรากฏอยูใ่ นตัวละครชายหญิง ซึ่ งพบได้ในหัวข้อ
ดัง นี้ คื อ จ านวนตัว ละคร ท่ า ทางและบุ ค ลิ ก ภาพ กิ จ กรรมความสนใจและการใช้ พ้ื น ที่
ความสัม พันธ์ ท างสัง คมและการปฎิ สัม พัน ธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น วิธี ก ารเรี ย นรู้ ความแตกต่ า งในการใช้
วัจนภาษาและอวัจนภาษาแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์เพศสภาพที่ปรากฏอยูก่ ่อนแล้วในสังคม ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
งานวิจยั เรื่ องนี้วเิ คราะห์อุดมการณ์เพศสภาพจากแบบเรี ยนวรรณคดี งานเรื่ องนี้ ทาให้ผวู้ ิจยั
ใช้เป็ นตัวอย่างประกอบในการวิเคราะห์เกี่ ยวกับเพศสภาพ ทาให้เห็นว่าอุดมการณ์เพศสภาพนั้น
มักจะเป็ นลักษณะแบบฉบับเบ็ดเสร็ จ และทาให้เห็นถึงการพยายามที่จะตอกย้าอุดมการณ์น้ ี ให้ดารง
อยูต่ ่อไปเช่นเดียวกับงานผูว้ จิ ยั
วิสันต์ สุ ขวิสิทธิ์ ( 2554 ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในหนังสื อเรี ยน
รายวิชาภาษาไทยตามหลักสู ตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 - 2544 จานวน 4 หลักสู ตร โดยใช้กรอบ
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วาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์มีท้ งั สิ้ น 15
กลวิธี ได้แก่ การเลื อกใช้คาศัพท์ การใช้ประโยคแสดงเหตุผล การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลด้วยโครงสร้างประโยค การใช้ความเชื่อที่มีอยูก่ ่อน และการใช้เสี ยงที่หลากหลาย กลวิธีทาง
ภาษาเหล่านี้สื่ออุดมการณ์ต่างๆ ไปสู่ ผอู้ ่านทั้งสิ้ น 10 ชุ ดความคิด โดยแบ่งอุดมการณ์ ออกเป็ น 2
กลุ่ มใหญ่ ๆ คือ อุดมการณ์ เด่นซึ่ งพบในหนังสื อเรี ยนทุกเล่ม คือ อุดมการณ์เด็กและอุดมการณ์
ความเป็ นหญิ ง และความเป็ นชาย และอุ ดมการณ์ ที่ สื่ อผ่า นหนัง สื อเรี ย นแต่ ล ะหลัก สู ตรพบว่า
ความคิดย่อยของอุดมการณ์บางชุดเป็ นความคิดอุดมการณ์ที่ปรากฏซ้ าอย่างต่อเนื่องในหนังสื อเรี ยน
ทุ ก หลัก สู ตร เช่ น ความคิ ดที่ สื่ อ ว่า เด็ ก ดี คื อ สมาชิ ก ที่ ดี ข องสัง คมและพลเมื องดี ข องชาติ และ
ประเทศไทย คือ ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ เจริ ญรุ่ งเรื องและสงบร่ มเย็น และความคิดย่อยของ
อุดมการณ์บางชุดเป็ นความคิดที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนบางหลักสู ตร เช่น ความคิดย่อยที่สื่อว่า เด็ก
ดีเป็ นผูใ้ ช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่ งปรากฏในหนังสื อเรี ยนหลักสู ตร พ.ศ.2544 และเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า
เป็ นผูท้ ี่เป็ นมิตรกับประชาชน ซึ่ งปรากฏในหนังสื อเรี ยนหลักสู ตร พ.ศ. 2521 และ พ.ศ.2544
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิเคราะห์ในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์
ในหนังสื อเรี ยนรายวิชาภาษาไทย ทาให้เห็นว่าหนังสื อเรี ยนนั้นเป็ นวาทกรรมที่ผลิตซ้ าอุดมการณ์
ของรัฐและผูม้ ีอานาจในสังคม เพื่อเตรี ยมเด็กให้เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมตามที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม
งานวิจยั เรื่ องนี้ก็เป็ นงานวิจยั อีกงานหนึ่งที่สามารถใช้เป็ นตัวอย่างให้กบั ผูว้ จิ ยั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เกี่ยวกับอุดมการณ์ในวาทกรรมสาหรับเด็กได้เป็ นอย่างดี
ผลงานทั้งหมดข้างต้นผูว้ ิจยั พบว่า งานวิจยั ของฐิ ติมา สุ แก้ว และงานวิจยั ของ วิสันต์
สุ ขวิสิทธิ์ เป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาวิเคราะห์ในด้านภาษากับอุดมการณ์ โดยศึกษาอุดมการณ์ ที่ปรากฏ
ในแบบเรี ยนวรรณคดี ไทยร่ วมสมัยและแบบเรี ยนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่ผผู้ ลิ ตตัวบทคือ
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ว่ า ประกอบด้ว ยอุ ด มการณ์ ด้า นใดบ้า งที่ มี ส่ ว นในการประกอบสร้ า ง
ความหมายให้กบั เด็กในฐานะพลเมืองของชาติ ผูว้ ิจยั พบว่างานวิจยั ทั้งสองเรื่ องนี้มีประโยชน์ต่อ
การศึกษางานของผูว้ ิจยั อย่างมาก กล่าวคือผูว้ ิจยั สามารถที่จะนาไปประยุกต์กบั งานวิจยั ของตนเอง
เนื่ องจากเป็ นงานที่ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายเดี ย วกันคื อ เด็ก และเยาวชนของชาติ และที่ ส าคัญยังเป็ น
แบบเรี ยนที่รัฐใช้เป็ นเครื่ องมื อในการสอดแทรกอุดมการณ์ ต่าง ๆ ในขณะที่งานวิจยั ของ วรสุ ดา
วัฒนวงศ์ และ สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์และคณะ นั้น ได้ศึกษาอุดมการณ์จากนิทานที่ถึงแม้ผผู้ ลิตตัวบท
ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานรัฐโดยตรง แต่ก็เป็ นกลุ่มข้อมูลที่สอดคล้องกับงานของผูว้ ิจยั ที่
เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นหลัก ทั้งนี้ งานของ วรสุ ดา และสรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์และคณะ
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ยังได้ศึกษาครอบคลุ มเรื่ องของวัจนภาษาและอวัจนภาษาด้วย จากที่กล่ าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น
กล่าวโดยสรุ ปคือ งานวิจยั ในกลุ่มนี้ จะเน้นศึกษางานในแบบเรี ยนและนิ ทาน แต่ยงั ไม่มีเรื่ องใด
ศึกษาในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติมาก่อน
2.2.2 งานวิจัยเกีย่ วกับวาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ อนื่ ๆ
งานวิจยั เกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) มีเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา โดยเน้นกลุ่ มข้อมูลและประเด็นทางสังคมที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น เช่ น ข่าวใน
หนัง สื อพิ ม พ์ป ระจาวัน ต่ อมาก็ ข ยายขอบเขตไปศึ ก ษากลุ่ ม ข้อมูล ที่ หลากหลายมากขึ้ น ได้แ ก่
นิ ตยสารหลากหลายประเภททั้ง นิ ตยสารผูห้ ญิง นิตยสารสุ ขภาพและความงาม นิตยสารแม่และ
เด็ก เป็ นต้น ผูว้ ิจยั จะทบทวนงานวิจยั ที่ ศึ ก ษาในประเด็นนี้ พ อสัง เขปเพื่อให้เห็ นภาพรวมและ
ทิศทางของการศึกษาในสาขานี้ ดังนี้
กฤษดาวรรณ หงศ์ ลดารมภ์ (2543) ศึกษาปริ จเฉทเกี่ ยวกับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ จากปริ จเฉทสื่ อมวลชน ได้แก่ หนังสื อพิมพ์และ
โทรทัศน์ ที่ให้ภาพการนาเสนอข่าวที่ขดั แย้งกัน ผลการศึกษาพบว่าชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของ
ประเทศไทยหรื อที่ เรี ยกว่า "ชาวเขา" มักถู กเสนอภาพอย่างมี อคติ ในสื่ อมวลชน โดยเฉพาะ
หนังสื อพิมพ์รายวันว่าเป็ นผูท้ าลายป่ า ค้ายาเสพติด และเป็ นภัยต่อประเทศ ซึ่ งต่างจากโทรทัศน์
รายการทุ่งแสงตะวัน ซึ่ งเสนอภาพชาวเขาในทางบวก โดยมองว่าชาวเขาเป็ นสมาชิ กของรัฐชาติ
ไทย เป็ นคนที่รักและหวงแหนสิ่ งแวดล้อม และมีวฒั นธรรมที่ดีงาม ทั้งหมดนี้ ถูกสื่ อผ่านกลวิธี
ทางภาษา เช่น คาศัพท์ อุปลักษณ์ และการเลือกเน้นผูก้ ระทาหรื อผูถ้ ูกกระทา ซึ่ งเหมือนเป็ นการ
ตอกย้าแนวคิดเรื่ อง "พวกเรา" และ "พวกเขา" ในสังคมไทย
งานวิจยั เรื่ องนี้ ผลการศึกษาแสดงถึงการวิเคราะห์วาทกรรมเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ซึ่ งมีการ
นาเสนอที่ขดั แย้งกันจากกลุ่มข้อมูลสองประเภท คือ หนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์ ผูว้ ิจยั ได้รับข้อคิด
ที่เป็ นประโยชน์ในด้านของการเลือกนาเสนอของสื่ อมวลชนที่มีอุดมการณ์แตกต่างกัน ทาให้ภาพที่
ปรากฏออกไปก็แตกต่างกันด้วย
กาญจนา เจริญเกียรติบวร (2543) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมุมมองในข่าววัด
พระธรรมกายที่เสนอในหนังสื อพิมพ์ไทยรายวัน ผลการศึกษาพบว่าแบ่งออกเป็ นกลวิธี ทาง
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ความหมาย 4 กลวิธี ได้แก่ การให้สมญา การใช้ความเชื่อเบื้องต้นเป็ นเครื่ องมือ การใช้อุปลักษณ์
และการเลือกใช้คาศัพท์ และอีก 4 กลวิธีเป็ นกลวิธีทางปริ จเฉท ได้แก่ การประเมินตามความเชื่อมัน่
การตีความ การอ้างคากล่าวบุคคลอื่น และการใส่ เครื่ องหมายและขนาดตัวอักษร กลวิธีท้ งั หมด
เหล่านี้ ลว้ นสื่ อประเด็นทางลบต่อวัดพระธรรมกายทั้งสิ้ น 7 ประเด็น ได้แก่ การฉ้อโกง การมีเล่ห์
เหลี่ยม การเป็ นกลุ่มความเชื่ ออย่างอื่นที่เป็ นภัยต่อพุทธศาสนา การท้าทายประมุขสงฆ์ การท้าทาย
อานาจรัฐ การท้าทายพระมหากษัตริ ย ์ และเรื่ องชูส้ าว เพราะโดยภาพรวมแล้วหนังสื อพิมพ์เห็นว่า
วัดพระธรรมกายเป็ นกลุ่มคนที่เป็ นอันตราย ต่อทั้งสังคมและพุทธศาสนา
งานวิจ ยั เรื่ องนี้ ผลการศึ ก ษาแสดงให้เห็ นถึ ง ประเด็นข่ า วที่ ไ ด้รับ ความสนใจและเป็ นที่
ถกเถี ย งกันในระยะเวลานั้น ผูว้ ิจยั ได้รับข้อคิ ดที่ เป็ นประโยชน์จากงานวิจยั นี้ ใ นด้า นการเลื อก
นาเสนอของสื่ อมวลชนเช่นเดียวกัน เนื่องจากสื่ อมวลชนประเภทหนังสื อพิมพ์มีมุมมองในทางลบ
ท าให้ก ารน าเสนอข่ า วนี้ นั้น สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ที่ น่ า กลัว ต่ อ สถาบัน พุ ท ธศาสนาของ
วัดธรรมกาย ผูว้ จิ ยั จะศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางและตัวอย่างทาให้เห็นการวิเคราะห์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
ชนกพร พั ว พั ฒ นกุ ล (2548) ศึ ก ษาอุ ด มทรรศน์ เ กี่ ย วกั บ “เขมร” ในปริ จเฉท
หนังสื อพิมพ์ไทย : กรณี เหตุจลาจลเผาสถานทูตไทยในกัมพูชา พ.ศ. 2546 โดยเลือกศึกษาตั้งแต่ 28
มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่เกิ ดเหตุการณ์จลาจล ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทาง
ภาษาที่สื่ออุดมทรรศน์ที่สาคัญ 9 กลวิธี ได้แก่ การใช้ถอ้ ยคา สมญานาม โครงสร้างทางวาทศิลป์
การใช้ขอ้ สมมติเบื้องต้นเป็ นเครื่ องมือ การใช้รูปประโยคกรรม การอ้างคากล่าวของบุคคลอื่น การ
ใช้กลวิธีการเล่าเรื่ อง การใช้เครื่ องหมายวรรคตอน และการตัดและเน้นข้อความ กลวิธีเหล่านี้ ต่าง
เสนอภาพของ “เขมร” ที่สอดคล้องกัน ได้แก่ เขมรป่ าเถื่อน เขมรต้องพึ่งไทย เขมรไว้ใจไม่ได้
เขมรด้อยปั ญญา และเขมรเป็ นศัตรู ของชาติ สิ่ งต่าง ๆ เหล่ านี้ ได้สะท้อนความคิด ความเชื่ อ
เกี่ ย วกับ ความเป็ นชาติ ซึ่ งน าไปสู่ ก ารมองว่า มี “ชาติ เ รา” และ “ชาติ เ ขา” และ “ชาติ เ รา”
เหนือกว่า “ชาติเขา”
งานวิจยั เรื่ องนี้ผลการศึกษามุ่งเน้นไปที่ประเด็นข่าวที่ได้รับความสนใจกันในระยะเวลานั้น
เช่ นเดี ยวกัน ทาให้ผวู้ ิจยั ได้รับ ข้อคิดที่เป็ นประโยชน์ในด้านของการสะท้อนความคิดที่เกี่ ยวกับ
ปั ญหาระดับชาติ ในแง่ที่วา่ ความเป็ นชาติเราและความเป็ นชาติอื่น ทาให้เห็นระบบความคิดของ
คนไทยที่มีต่อความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ
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ยาภา ลิ่วเจริ ญชั ย (2548) ศึกษาปริ จเฉทวิเคราะห์แบบทดสอบในนิ ตยสารไทย โดยใช้
ข้อมูลจากนิ ตยสารพลอยแกมเพชร เรื่ องผูห้ ญิง ไอซ์ เธอกับฉัน เดอะบอย และแฮมเบอร์ เกอร์
ผลการศึ กษาพบว่าโครงสร้ างของแบบทดสอบนั้นลักษณะจะเป็ นกระสวนปั ญหาและทางแก้ไข
เป็ นการนาเสนอสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหาให้กบั ผูอ้ ่าน นาผูอ้ ่านไปสู่ ความสงสัยในพฤติกรรมของ
ตน และกระตุ ้นให้ผูอ้ ่ า นเกิ ดความปรารถนาที่ จะปรั บ ปรุ ง หรื อเปลี่ ย นแปลงตนเองเพื่อจะให้มี
บุ คลิ กภาพที่ เหมาะสมยิ่งขึ้ น และในด้านกลวิธี ทางภาษานั้น พบว่าผูเ้ ขียนใช้กลวิธีในการชี้ นา
ผูอ้ ่านทั้งสิ้ น 5 กลวิธี แบ่งเป็ นกลวิธีการชี้ นา 3 กลวิธี ได้แก่ การใช้รูปประโยคคาสั่ง การใช้คา
แสดงเจตนาในการชี้ นา การใช้คากริ ยา “เตือน” และกลวิธีเสริ มการชี้ นา 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธี
โน้ม น้า วใจ และกลวิธี สุภ าพ และนอกจากนี้ แบบทดสอบได้นาเสนออุ ดมการณ์ 3 เรื่ องได้แก่
อุดมการณ์วา่ ด้วยคุณสมบัติของผูห้ ญิงที่ผชู้ ายปรารถนา อุดมการณ์วา่ ด้วยความสมดุลระหว่างการ
เป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ และอุดมการณ์วา่ ด้วยความเป็ นคนโดยสมบูรณ์
งานวิจยั เรื่ องนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงนิตยสารบางประเภทสิ่ งเป็ นสื่ อสาธารณะที่อ่าน
เพื่อความบันเทิงนั้น แต่ความเป็ นจริ งแล้วผูเ้ ขียนได้พยายามที่จะชี้ นาอุดมการณ์บางอย่างในการ
ดาเนิ นชี วิตโดยที่ผอู ้ ่านไม่รู้ตวั จากงานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั ได้รับประโยชน์และสามารถนามาประยุกต์ใช้
ได้ในด้านของสื่ อประเภทบันเทิ งคดี น้ ัน บางครั้ งก็พ ยายามที่จะสอดแทรกอุ ดมการณ์ บางอย่า ง
ให้กบั คนอ่านไม่มากก็นอ้ ย
รัชนินท์ พงศ์ อุดม (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับค่านิยมเกี่ยวกับความงาม :
การศึกษาวาทกรรมโฆษณาเครื่ องสาอางในภาษาไทย จากการศึกษาพบว่า มีกลวิธีทางภาษา 2
กลวิธีคือ กลวิธีทางอรรถศาสตร์ ได้แก่ การใช้คากริ ยาแสดงสภาพ และกลวิธีทางวัจนปฏิ บตั ิ
ศาสตร์ และปริ จเฉท ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ เช่น การใช้อุปลักษณ์ การกล่าวอ้าง เช่น การกล่าว
อ้างข้อเท็จจริ งทัว่ ๆ ไป การใช้คาถามวาทศิลป์ และการใช้มูลบทเป็ นเครื่ องมือ ส่ วนสุ ดท้ายจึง
เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับค่านิ ยมความงาม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงงาม คือ งามแบบไร้ที่ติ อ่อนเยาว์
สุ ขภาพดี งามตามแบบวัฒนธรรมต่างชาติ และมีการใช้เครื่ องสาอางเสริ มตามแฟชัน่ ด้วยวิธีการ
ตอกย้าค่านิยมความงามให้กบั ผูห้ ญิง
งานวิจยั นี้ ผลการศึ กษาสะท้อนให้เห็ นถึ งอุดมการณ์ บางอย่างที่แทรกให้เห็ นในโฆษณา
เครื่ องสาอาง และแสดงให้เห็ นถึ งภาษาที่มีส่วนในการถ่ายทอดความคิด ความเชื่ อเกี่ยวกับความ
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งามในอุดมคติวา่ เป็ นอย่างไร ผูว้ จิ ยั จะได้ศึกษาเป็ นตัวอย่างในด้านของการถ่ายทอดอุดมการณ์ไปสู่
ผูอ้ ่านทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ
จันทิมา เอียมานนท์ (2549) ศึกษาวาทกรรมเกี่ ยวกับเกี่ ยวกับผูต้ ิดเชื้ อเอดส์ในสังคมไทย
ตามแนวปฏิพนั ธวิเคราะห์ โดยใช้ขอ้ มูลเอกสารตั้งแต่ พ.ศ .2527 -2547 และข้อมูลภาคสนามจากผู้
มีเชื้ อเอดส์ 2 ชุ มชน คือ โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ วัดพระบาทน้ าพุ จ.ลพบุรี และศูนย์สุขภาพ
ชุ มชนดอนแก้ว จ. เชี ยงใหม่ เพื่อทาความเข้าใจว่าผูม้ ีเชื้ อเอดส์ ถูกนาเสนออย่างไรในวาทกรรม
สาธารณะและนาเสนอตนเองอย่างไรในวาทกรรมภายในชุมชน พบว่ากลวิธีทางภาษาในวาทกรรม
สาธารณะมี 3 กลวิธีได้แก่ กลวิธีทางศัพท์ กลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และวาทกรรม และกลวิธี
ทางวาทศิลป์ ที่ใช้สื่อความหมายด้านลบและด้านบวกของผูม้ ีเชื้อเอดส์ ส่ วนกลวิธีทางภาษาในวาท
กรรมภายในชุมชนพบ 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีทางศัพท์ กลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และวาทกรรม
การศึกษาทางชาติพนั ธุ์วรรณนาทาให้เห็นว่าผูม้ ีเชื้ อเอดส์สองชุ มชนนาเสนอตนเองต่างกัน คือ ผูม้ ี
เชื้อเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์สื่อความหมายผูม้ ีเชื้ อเอดส์ในด้านลบ ขณะที่ผมู้ ีเชื้ อเอดส์ใน
ศูนย์สุขภาพชุ มชนดอนแก้วสื่ อความหมายผูม้ ีเชื้ อเอดส์ ในด้านบวก ส่ วนการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่า งวาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมภายในชุ ม ชนพบว่ า แตกต่ า งกัน 2 ลัก ษณะ คื อ
ความสัมพันธ์แบบเสริ มกันและแบบแย้งกัน วาทกรรมภายในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ส่วนใหญ่
สัมพันธ์แบบเสริ มกันกับวาทกรรมสาธารณะที่สื่อความหมายผูม้ ีเชื้ อเอดส์ดา้ นลบ ในขณะที่วาท
กรรมภายในศูนย์สุขภาพชุ มชนดอนแก้วสัมพันธ์แบบเสริ มกันกับการสื่ อความหมายผูม้ ีเชื้ อเอดส์
ด้า นบวก และสั ม พัน ธ์ แ บบแย้ง กัน เพื่ อ ตอบโต้ก ารสื่ อ ความหมายด้า นลบ นอกจากนี้ ยัง พบ
อุ ดมการณ์ ที่ แ ฝงอยู่และมี ผ ลต่ อ การสื่ อ ความหมายแตกต่ า งกัน ไป คื อ อุ ดมการณ์ วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ศาสนา การพัฒนาของรัฐและสิ ทธิมนุษยชนอีกด้วย
งานวิจยั เรื่ องนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงวาทกรรมสองประเภทที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ
ผูต้ ิดเชื้อเอดส์ต่างกัน และแสดงให้เห็นว่าผูต้ ิดเชื้ อเอดส์นาเสนอตนเองต่างกันตามวิถีปฏิบตั ิภายใน
ชุ มชนที่แตกต่างกัน เพื่อตอบโต้กบั วาทกรรมกระแสหลัก งานวิจยั นี้ ให้ขอ้ คิดและประโยชน์แก่
ผูว้ ิจยั ในแง่ของการสะท้อนปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็ นปั ญหาของสังคมไทยมาช้านาน ในอีก
ด้านหนึ่งนัน่ คือเรื่ องของภาษา
ณัฐพร พานโพธิ์ ทอง (Natthaporn Panpothong, 2007) ศึ ก ษาวาทกรรมโฆษณา
ศัลยกรรมเสริ มความงามในภาษาไทย จากแต่เดิมนั้นไม่ได้แพร่ หลายเป็ นวงกว้าง แต่ปัจจุบนั เป็ น
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ธุ รกิ จที่แข่งขันกันมากอี กประเภทหนึ่ ง โดยศึกษาจากนิ ตยสารจาก 2 กลุ่มคือ นิ ตยสารสาหรับ
ผูห้ ญิง และนิ ตยสารเพื่อสุ ขภาพและความงาม ผลการวิจยั พบว่า อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทาง
ภาษา ได้แก่ 1. อุดมการณ์ที่วา่ ร่ องรอยแห่ งความร่ วงโรยคือปั ญหาร้ายแรงหรื อโรค และศัลยกรรม
เสริ มความงามคือวิธีรักษา เนื่ องจากมองว่าร่ องรอยหรื อความร่ วงโรยนั้นเป็ นโรคที่จะต้องได้รับ
การแก้ ไ ขหรื อรั ก ษาด้ ว ยการท าศัล ยกรรมเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หานี้ และส่ ง ผลให้ รู ปลัก ษณ์ ดี ข้ ึ น
2. อุดมการณ์ ที่สื่อว่าสวยได้ไม่ง้อพันธุ กรรม ศัลยกรรมเสริ มความงามคือมนตร์ วิเศษที่จะทาให้
ผูห้ ญิงสวยในแบบที่ตอ้ งการ และ 3. อุดมการณ์การนาเสนอภาพลักษณ์ของผูห้ ญิงไทยในโฆษณา
ศัลยกรรมเสริ มความงาม สาหรับกลวิธีทางภาษานั้น ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้มูลบท
การใช้อุปลักษณ์ การอ้างส่ วนรวม และการใช้ถอ้ ยคาที่ยกมา
งานวิจยั เรื่ องนี้ ผลการศึ กษาสะท้อนให้เห็ นอุดมการณ์เกี่ ยวกับความงามที่แฝงมากับวาท
กรรมโฆษณาโดยที่เราไม่รู้ตวั โดยใช้สื่อเป็ นเครื่ องมือในการนาเสนออุดมการณ์น้ ี ทาให้ส่งผล
กระทบต่อความคิดของผูห้ ญิงโดยรวม งานวิจยั นี้ ผวู้ ิจยั สามารถใช้เป็ นตัวอย่างในด้านของอานาจ
ของสื่ อที่ทรงอิทธิ พลอย่างมากในยุคปัจจุบนั และมีส่วนในการกาหนดกรอบความคิดคนอ่านให้เห็น
ว่าการผ่าตัดเสริ มความงามนั้นเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาไม่ใช่เป็ นแค่ทางเลือกเท่านั้น
ชนกพร อังศุ วิริยะ ( 2551) ศึกษา “ความเป็ นผูห้ ญิง” ในนิตยสารสตรี สาร (พ.ศ. 24912539 ) ผลการวิจยั พบว่า มี การใช้กลวิธีทางภาษา 9 กลวิธี ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้
ทัศนะภาวะ การอ้างถึง การใช้คาถามวาทศิลป์ การใช้สานวน การใช้อุปลักษณ์ การใช้ถอ้ ยคานัย
ผกผัน การใช้มูลบท และการใช้สหบท ซึ่ งสะท้อนความคิดเกี่ ย วกับผูห้ ญิง 3 ความคิด ได้แก่
ความงาม ( แบ่ ง เป็ นความงามของร่ า งกายและการตกแต่ ง ร่ า งกาย ) ความคิ ด ที่ ส อง ได้แ ก่
พฤติกรรม (แบ่งเป็ นพฤติกรรมระหว่างเพศและพฤติกรรมการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึก )
ความคิ ดสุ ด ท้า ย ได้แ ก่ การท าหน้า ที่ ( แบ่ ง เป็ นการท าหน้า ที่ ใ นบ้า นและนอกบ้า น ) ทั้ง 3
ความคิดดังกล่าวนั้นได้สะท้อนอุดมการณ์ที่สาคัญ 2 อุดมการณ์ คือ อุดมการณ์ปิตาธิ ปไตย ที่มอง
ว่าผูห้ ญิงจะต้องจัดการตัวเองให้งามได้ เพราะมีพฤติกรรมที่ตกเป็ นรองผูช้ ายหรื อเป็ นผูร้ ับ และยัง
มีบทบาทหน้าที่ในการเป็ นแม่และเมีย และอุดมการณ์สตรี นิยม ที่มองว่าผูห้ ญิงมีบทบาทในการ
ทางานหรื อทางสังคมเพิ่มมากขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
งานวิจยั นี้ผลการศึกษาแสดงให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงอุดมการณ์ที่ปรากฏจากการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ ยวกับเพศสภาวะของนิ ตยสารฉบับนี้ ว่ามีการสะท้อนอุดมการณ์ ที่สาคัญในด้านใดบ้าง ผูว้ ิจยั
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ได้รั บ ข้อ คิ ด ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นด้า นของการน าเสนออุ ด มการณ์ เกี่ ย วกับ เพศสภาวะที่ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นไปในแต่ ล ะช่ วงเวลาตั้ง แต่ จุดเริ่ ม ต้นผลิ ตนิ ตยสารจนกระทัง่ นิ ตยสารปิ ดตัวลง ซึ่ ง
อุดมการณ์เหล่านี้ยอ่ มเป็ นไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ศิริพร ภักดีผาสุ ข (Siriporn Phakdeephasook, 2010) ศึกษาวาทกรรม “ความเป็ นผูห้ ญิง”
ในนิ ตยสารสุ ข ภาพและความงามภาษาไทย โดยเก็บ ข้อมูล จากนิ ตยสารสุ ข ภาพและความงาม
ผลการวิจยั พบว่า นิตยสารได้ถ่ายทอดอุดมการณ์หลักเกี่ยวกับ “ผูห้ ญิงที่พึงประสงค์” 3 ประการคือ
1. ผูห้ ญิ ง ที่ “พึ งประสงค์” คื อ ผูท้ ี่ มี รูป ลัก ษณ์ บ างอย่า งซึ่ ง ได้รับการนิ ย ามว่า เป็ นเครื่ อ งบ่ ง บอก
“ความสวยสุ ขภาพดี ” เช่ น รู ปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์ ผิวขาว กระจ่างใส เป็ นต้น 2. รู ปลักษณ์ ที่
ตรงกันข้ามกับลักษณะที่พึงประสงค์โดยเฉพาะความชราและความอ้วนถูกนาเสนอว่าเป็ น “ปั ญหา”
และ “ศัตรู ” ผูห้ ญิงที่มีรูปลักษณ์ ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ กาลังประสบปั ญหาและขาดความมัน่ ใจ 3.
การปรับเปลี่ ยนร่ างกายเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ดูดี สามารถกระทาได้ง่ายดายและมีประสิ ทธิ ผลหาก
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการดูแลสุ ขภาพและความงามหรื อพึ่ง “พลังมหัศจรรย์”
ของสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอในโฆษณา สาหรับกลวิธีทางภาษานั้นพบว่ามีท้ งั สิ้ น 6 กลวิธีได้แก่
การเลื อกใช้คาศัพท์แบบต่าง ๆ การใช้มูลบท การใช้อุป ลักษณ์ การกล่ าวอ้างว่าเป็ นความจริ ง
ส าหรั บ ผูห้ ญิ ง การกล่ า วเกิ น จริ ง และการสร้ า งสหบท กลวิธี ท างภาษาเหล่ า นี้ มี ส่ ว นในการ
ประกอบสร้างและสื่ อชุดความคิดว่าด้วยเรื่ องของ “ผูห้ ญิงสวยแบบสุ ขภาพดี”
งานวิ จ ัย เรื่ อ งนี้ ผลการศึ ก ษาสะท้อ นให้เ ห็ น อุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกับ ความงามที่ แ ฝงมากับ
วาทกรรมเช่ นเดี ย วกัน เป็ นลัก ษณะของการผลิ ตซ้ า อุ ดมการณ์ ด้า นความงาม งานวิจ ัย นี้ ผูว้ ิจ ัย
สามารถใช้เป็ นตัวอย่างในด้านของอานาจของสื่ อที่มีส่วนในการกาหนดกรอบความคิดผูอ้ ่านให้
เป็ นไปในทิศทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการค้า
จากงานวิจยั วาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์น้ นั จะเน้นในเรื่ องของการใช้ภาษาที่มีมิติทาง
สังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตัวบทที่มองว่ามีส่วนสาคัญในการที่ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อ
อุดมการณ์บางอย่างของคนในสังคม งานวิจยั ในแนวนี้ น้ นั จึงมักจะเน้นประเด็นปั ญหาทางสังคมที่
ส่ งผลกระทบต่อคนส่ วนใหญ่
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2.2.3 งานวิจัยทีศ่ ึกษาเรื่องเล่าประเภทต่ าง ๆ
งานวิจยั เกี่ยวกับเรื่ องเล่านั้นปั จจุบนั มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาวิชา
เนื่ องจากเรื่ องเล่านั้นมีคาจากัดความที่กว้างและงานทุกประเภทสามารถที่จะเป็ นเรื่ องเล่าได้ท้ งั สิ้ น
ไม่วา่ จะเป็ นบันเทิงคดีหรื อสารคดี เพราะจัดว่าต้องอาศัยการเล่าเรื่ องในการถ่ายทอดทั้งสิ้ น สาหรับ
ในทางภาษาศาสตร์ น้ นั จะเน้นวิเคราะห์การเล่าเรื่ องที่หลากหลาย จากกลุ่มข้อมูลหลายประเภท อาทิ
เช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ตยสาร ประสบการณ์ เว็บ ไซต์ เป็ นต้น ซึ่ ง เรื่ องเล่ า แต่ ล ะประเภทก็ มี
ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป ดังงานวิจยั ต่อไปนี้
อมรรั ต น์ เรื อ งสกุ ล (2541 ) ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ก ารเล่ า เรื่ อ งในข่ า วหน้า หนึ่ ง ของ
หนังสื อพิมพ์รายวัน คือ ไทยรัฐและมติชน เพื่อเปรี ยบเทียบการเล่าเรื่ องของหนังสื อพิมพ์ท้ งั สอง
ประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไร ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบของการเล่าเรื่ องมีท้ งั ส่ วนที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกัน โดยไทยรัฐนิยมที่จะใช้วธิ ีการเล่าแบบเสมือนดาเนินอยูจ่ ริ งมากกว่าสรุ ปความ ทา
ให้มองเห็ นว่าไทยรัฐใช้รูปแบบการเล่าเรื่ องในลักษณะเร้าความสนใจผูอ้ ่าน ให้สีสันบรรยากาศ
ของเหตุการณ์มากกว่ามติชนที่นิยมเล่าเรื่ องแบบสรุ ปความ นอกจากนี้ สิ่งที่เหมือนและแตกต่างกัน
ยังพบได้จากการลาดับเหตุการณ์ที่เล่า มุมมองที่ใช้ในการเล่าเรื่ อง และกลวิธีการนาเสนอที่มีความ
แตกต่าง คือ ไทยรัฐจะใช้กลวิธีแบบขยายความ หรื อใส่ สีสันเหมือนเวลาเล่านิทานมากกว่ามติชนที่
ใช้รู ป แบบการสาธิ ต หรื อ แสดงข้อ เท็จ จริ ง รู ป แบบต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ส่ ว นหนึ่ งแสดงให้เ ห็ น ว่ า
หนังสื อพิมพ์ฉบับใดยืนอยู่ในจุดเร้าอารมณ์มากกว่ากัน ซึ่ งกลายเป็ นกรอบกาหนดให้การเล่าเรื่ อง
ของผูส้ ื่ อข่าวแต่ละฉบับอยูใ่ นรู ปแบบของตน ส่ วนการถ่ายทอดความหมายเข้าสู่ ความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
เป็ นหัวใจของการเล่าเรื่ องพบว่า ไทยรัฐยังยืนอยู่บนการสร้างความหมายนอกบริ บทเดิม และให้
สี สันในข่าวมากกว่ามติชน
งานวิจยั นี้ วิเคราะห์การเล่าเรื่ องจากข่าวในหนังสื อพิมพ์รายวัน และพบว่ารู ปแบบของการ
เล่ าเรื่ องนั้น ถึ งแม้จะเป็ นหนังสื อพิมพ์เหมือนกัน แต่ก็มีการเล่ าเรื่ องที่ต่างกัน จากส่ วนนี้ ทาให้
ผูว้ จิ ยั ได้นามาใช้ประกอบการวิเคราะห์บางส่ วนที่เกี่ยวกับกลวิธีการนาเสนอเรื่ องเล่า
ทรงธรรม วงศ์ วิ รุ ฬ ห์ (2547) ศึ ก ษาการวางโครงเรื่ องในปริ จเฉทเรื่ องเล่ า จาก
ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ออ้ มในภาษาไทย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาลังศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี จานวน 80 คน จากการศึกษาพบว่า เรื่ องเล่าประสบการณ์ตรงประกอบด้วย 5
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องค์ประกอบคือ การเกริ่ นนา การนาเสนอบริ บทตัวละครและสถานที่ การดาเนินเรื่ อง การแสดง
ทัศนะ และการจบเรื่ อง ขณะที่เรื่ องเล่าประสบการณ์ออ้ มประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ การ
เกริ่ นนา การนาเสนอบริ บทตัวละครและสถานที่ การดาเนิ นเรื่ อง การแสดงทัศนะ การคลี่คลาย
เรื่ อง และการจบเรื่ อง โดยที่รูปแบบการวางโครงเรื่ องในเรื่ องเล่าแต่ละประเภทมีความคล้ายคลึง
กันแตกต่างกันเฉพาะรายละเอียดของเรื่ องเล่า นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการแสดงทัศนะของผูเ้ ล่าใน
เรื่ องเล่ า ประสบการณ์ ต รงมากกว่ า เรื่ องเล่ า ประสบการณ์ อ้อ มที่ เ ป็ นเช่ น นี้ เพราะเรื่ องเล่ า
ประสบการณ์ตรงส่ วนใหญ่ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกของผูเ้ ล่าที่ทาหน้าที่ในการดาเนิ น
เรื่ อง ลักษณะนี้ จะไม่ปรากฎในเรื่ องเล่ าประสบการณ์ ออ้ มที่ให้ความสาคัญกับเนื้ อหาเรื่ องราวที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ จานวนองค์ประกอบมีความแตกต่างกันในส่ วนของการคลี่คลายของเรื่ อง โดย
ไม่ป รากฏในเรื่ องเล่ า ที่ เป็ นการเดิ นเรื่ องระนาบเดี ยว หรื อเรื่ องที่ดาเนิ น เรื่ องโดยไม่ ปรากฏปม
ปัญหาและจุดตึงเครี ยด
งานวิจยั นี้วเิ คราะห์โครงเรื่ องจากเรื่ องเล่าที่เป็ นประสบการณ์ตรงและอ้อม ทาให้ผวู้ ิจยั เห็น
ว่ารู ปแบบการวางโครงเรื่ องในเรื่ องเล่าลักษณะนี้ เพื่อเป็ นตัวอย่าง ถึงแม้งานวิจยั ของผูว้ ิจยั จะเป็ น
เรื่ องเล่าคนละประเภทกับงานวิจยั เรื่ องนี้ก็ตาม
มัญชุ สา อังคะนาวิน (2547) ศึกษาปริ จเฉทสารคดีท่องเที่ยวในอนุ สาร อ.ส.ท. เนื่องจาก
กล่าวได้วา่ เป็ นปริ จเฉทเรื่ องเล่าประเภทหนึ่ง ผลการศึกษาสรุ ปได้คือ สารคดีท่องเที่ยวในอนุสาร อ.
ส.ท. แสดงความสัมพันธ์กนั ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ บทนา เนื้ อเรื่ อง บทสรุ ป และบทส่ งท้าย
สามารถแยกแต่ละองค์ประกอบได้โดยตัดสิ นการแสดงลาดับเวลาและรู ปภาษาที่ใช้ มีกลวิธีการเล่า
เรื่ องด้วยการใช้ค าบอกเวลาเป็ นแกนในการดาเนิ นเรื่ องตั้งแต่ ต้นจนจบ โดยมี ผูเ้ ขี ยนเป็ นผูเ้ ล่ า
เรื่ องราวการท่องเที่ยวผ่านมุมมองของตนเองตลอดทั้งเรื่ อง ส่ วนลักษณะการเชื่อมโยงความมีท้ งั สิ้ น
3 ประเภทได้แก่ การเชื่ อมโยงความด้วยการอ้างถึง ซึ่ งแบ่งย่อยออกเป็ น การอ้างถึงด้วยการใช้คา
สรรพนาม การอ้างถึ งด้วยการชี้ เฉพาะ ส่ วนการเชื่ อมโยงความด้วยการใช้คาเชื่ อมนั้นมีการใช้
คาเชื่ อม 8 ประเภทได้แก่ คาเชื่ อมแสดงลาดับเวลา คาเชื่ อมแสดงความสัมพันธ์แบบเพิ่มข้อมูล
คาเชื่ อมแสดงความสัม พันธ์ แบบขัดแย้ง คาเชื่ อมแสดงความสัมพันธ์ แบบเป็ นเหตุและเป็ นผล
คาเชื่ อมแสดงความมุ่ งหมาย คาเชื่ อมแสดงความสัมพันธ์แบบต่างตอนกัน และคาเชื่ อมแสดง
ความสัมพันธ์แบบเงื่ อนไข ส่ วนการเชื่ อมโยงความด้วยการใช้คาศัพท์
พบว่าแบ่งเป็ น 6
ประเภท ได้แก่ การใช้คาสัมพันธ์กนั การกล่าวซ้ าหรื อซ้ าคาเดิม การใช้คาจ่ากลุ่ม-คาลูกกลุ่ม การ
ใช้คาตรงกันข้าม การใช้คาพ้องความหมาย และการใช้คาที่เป็ นส่ วนประกอบของหน่วยใหญ่
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งานวิจยั นี้วิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่ องเล่าซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละองค์ประกอบ
และศึ ก ษาการเชื่ อ มโยงความในปริ จ เฉทประเภทนี้ งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจ ัย ใช้ศึ ก ษาเพื่ อเป็ นตัว อย่า ง
บางส่ วนในด้านขององค์ประกอบของเรื่ องเล่า ซึ่ งถึงแม้จะเป็ นเรื่ องเล่าที่ต่างประเภทกันกับงานของ
ผูว้ จิ ยั ก็ตาม แต่ก็สามารถใช้เป็ นแนวทางได้
พจมาน มู ล ทรั พ ย์ (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งเล่ า ของเกย์ใ นชุ ม ชนวรรณกรรมออนไลน์ :
กรณี ศึกษากลุ่ม “บลู สกาย โซไซตี้” ใน www.pantip.com ผลการวิจยั พบว่า เรื่ องเล่ าในชุ มชน
วรรณกรรมออนไลน์แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ มคือ เรื่ องเล่าบันทึกประสบการณ์ ชีวิตและเรื่ องแต่ง
ได้แก่ นวนิยายและเรื่ องสั้น สาหรับกลวิธีการแต่งนั้นพบว่าในเรื่ องเล่าบันทึกประสบการณ์ชีวิตนั้น
มีการเสนอจากมุมมองของเกย์ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ล่ าเรื่ องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตนเอง ส่ วนใน
เรื่ องแต่งนั้น พบว่าตัวละครหลักทั้งในเรื่ องสั้นและนวนิ ยายล้วนเป็ นเกย์ แก่นเรื่ องส่ วนใหญ่จะ
เกี่ ยวกับประสบการณ์ ด้านความรั ก ของเกย์ว่ามีความรั กที่จริ งใจและบริ สุท ธิ์ ถึ ง แม้ว่า จะไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็ จ ด้า นความรั ก และส าหรั บ บทบาทหน้า ที่ ข องเรื่ อ งเล่ า ของเกย์ที่ พ บนั้น มี 3
ประการคือ หนึ่ง เรื่ องเล่าเหล่านี้ส่งผลต่อการสร้างความเป็ นกลุ่มของบลูสกาย โซไซตี้ โดยมีเรื่ อง
เล่าเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงให้สมาชิ กเข้ามารวมตัวกัน สอง เรื่ องเล่ายังมีบทบาทในการแสดงอัตลักษณ์
เกย์และภาพตัวแทนเกย์วา่ เป็ น “เกย์สีฟ้า” เป็ นผูช้ ายธรรมดาที่รักผูช้ ายด้วยกัน ไม่ได้มีความวิปริ ต
ผิดปกติ ต่างจากคนในสัง คม และสาม เรื่ องเล่ า เหล่ า นี้ นับ เป็ นการสร้ า งวาทกรรมเกย์ข องกลุ่ ม
ของบลูสกาย โซไซตี้ เพื่อตอบโต้วาทกรรมกระแสหลักที่สร้างความเป็ นอื่นให้แก่เกย์
งานวิจยั นี้ วิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอเรื่ องเล่าในชุ มชนออนไลน์ของเกย์ ซึ่ งพบว่ามีท้ งั
ประสบการณ์ จ ริ งและเรื่ องแต่ ง เพื่ อ ความบัน เทิ ง โดยมี แ ก่ น เรื่ องที่ เ หมื อ นกั น คื อ สะท้อ น
ประสบการณ์ดา้ นความรักของเกย์ที่ไม่ค่อยประสบผลสาเร็ จ ต่างจากงานของผูว้ ิจยั ที่มีแก่นเรื่ องที่
ค่อนข้างหลากหลายกว่า นอกจากนี้ในเรื่ องบทบาทหน้าที่ของเรื่ องเล่านั้นมีบทบาทในการตอบโต้
วาทกรรมกระแสหลัก ที่สร้ า งความเป็ นอื่นให้แก่ เกย์ งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้ศึ กษาเพื่อเป็ นตัวอย่า ง
บางส่ วนในประเด็นเกี่ยวกับกลวิธีการนาเสนอเรื่ องเล่าที่เป็ นเรื่ องแต่ง
งานวิจยั เกี่ ยวกับเรื่ องเล่าโดยรวมทั้งหมดนั้นจะเห็ นได้ว่ามีหลากหลายประเภททั้งที่เป็ น
เรื่ องจริ งและเรื่ องแต่ง และพยายามที่จะศึกษาองค์ประกอบและกลวิธีการเล่าเรื่ องของเรื่ องเล่าแต่
ละประเภท เพื่อทาความเข้าใจว่าเรื่ องเล่าแต่ละประเภทที่ศึกษานั้นมีลกั ษณะเฉพาะอย่างไร ยกเว้น
งานของพจมาน มู ล ทรั พย์ ที่ ศึก ษาในแง่ ของบทบาทหน้าที่ ข องเรื่ องเล่ า ด้วยและศึก ษาโดยใช้
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อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งจัดเป็ นอีกพื้นที่หนึ่ งในการสื่ อสารปั จจุบนั ที่ได้รับความสนใจมาก เนื่ องจากเรื่ อง
เล่ า บางเรื่ องนั้น บางครั้ งก็มี จุดก าเนิ ดมาจากเรื่ องเล่ าทางอินเตอร์ เน็ ต งานวิจยั เกี่ ย วกับ เรื่ องเล่ า
ทั้ง หมดนี้ ท าให้ ผูว้ ิจยั นามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ เรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ในหนัง สื อ วันเด็ ก
แห่งชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดท าให้เ ห็ น ว่า แม้จ ะมี ง านวิจ ัย ทางด้า น
วาทกรรมวิเคราะห์ เชิ ง วิพ ากษ์หลายเรื่ อง แต่ ย งั ไม่ มี ง านวิจยั ใดที่ ศึ ก ษาเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ใน
หนังสื อวันเด็กแห่งชาติ โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ นอกจากนี้ การทบทวน
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้องนั้นให้ ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องการท าความเข้า ใจกรอบทฤษฎี ที่ ใ ช้ม ากขึ้ น
รวมถึงช่วยเสริ มการตีความข้อมูลที่เป็ นตัวบทได้อย่างลึกซึ้ งยิ่งขึ้น และช่วยเปิ ดโลกทัศน์ให้เห็นถึง
ทิศทางของงานวิจยั ทั้งของไทยและต่างประเทศได้รอบด้าน ดังนั้นลาดับต่อไปผูว้ ิจยั จะเสนอผล
การวิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็ นระบบมากขึ้นในบทถัดไป

บทที่ 3
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของเรื่องเล่าสาหรับเด็กใน
หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553
ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั จะนาเสนอการวิเคราะห์วิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรมในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก โดย
ใช้กรอบชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสาร ( SPEAKING ) ของ เดล ไฮมส์ (DELL HYMES,
1974) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการสื่ อสารของสถานการณ์การสื่ อสาร รวมไปถึงกระบวนการผลิต
และบริ โภคตัวบทของวาทกรรมเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพรวมและเกิดความเข้าใจวาทกรรมหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติอย่างรอบด้าน
มากขึ้น ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอเนื้อหาในบทนี้โดยแบ่งเป็ นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ประวัติความเป็ นมาของหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ
3.2 ภาพรวมของตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ
3.3 องค์ประกอบของการสื่ อสารตามกรอบชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่งการสื่ อสาร(SPEAKING)
ของ เดล ไฮมส์
3.4 วิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรม
3.1 ประวัติความเป็ นมาของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
หนั ง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ ผ ลิ ต และจัด ท าโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตั้ง แต่ พ.ศ. 2502
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั โดยมีคณะกรรมการสองชุด คือ คณะบรรณาธิ การซึ่ งควบคุมดูแลด้านเนื้ อหา
และคณะอนุ กรรมการดู แลการเผยแพร่ หนังสื อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดตั้งสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การได้มอบหมายให้หน่ วยงานนี้ เป็ นผูค้ วบคุ มดูแลการผลิ ตตัวบท (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) สาหรับการจัดทาหนังสื อวันเด็ก
แห่ ง ชาติ น้ นั มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นหนังสื อที่ระลึ กในโอกาสวันเด็กแห่ งชาติข องทุกปี และเป็ น
กิจกรรมสาคัญที่มีควบคู่กบั การจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ งานวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ได้เริ่ มต้นมาจาก
การที่สหประชาชาติได้ประกาศกฏบัตรปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนที่รับรองและยืนยันว่า
มนุษย์ทุกคนมีเกียรติศกั ดิ์และคุณค่าในฐานะที่เกิดมาเป็ นมนุษย์ และเด็กก็คือมนุษย์ที่ยงั อ่อนอยูท่ ้ งั
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ร่ างกายและจิตใจ
ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องได้รับการพิทกั ษ์รักษาดูแลเป็ นพิเศษ ตลอดจนถึงการ
คุม้ ครองตามกฎหมายทั้งก่อนและหลังกาเนิด ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิมนุษยชน ในปฏิญญานครเจนี วาว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็ก พ.ศ.2467 ก็ได้ระบุไว้วา่ เด็กจะต้องได้รับ
การพิทกั ษ์พิเศษ และต่อมาปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนก็มีการยอมรับสิ ทธิ ของเด็กตาม
ปฏิญญานครเจนีวา นอกจากนี้รัฐธรรมนูญของทบวงการชานัญพิเศษและองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ ย วกับ สวัส ดิ ภาพของเด็กก็ ให้ค วามสาคัญแก่ สิท ธิ ของเด็กเช่ นเดี ยวกัน และระบุ ว่ามนุ ษยชาติ
จาต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 101)
สมัชชาแห่งสหประชาชาติจึงประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็กไว้เพื่อให้เด็กนั้นมีความ
เป็ นอยู่อย่างผาสุ ก มีสิทธิ เสรี ภาพ และเรี ยกร้องให้บิดา มารดา เอกชนทัว่ ไป องค์การต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น และรัฐบาลแห่ งชาติต่าง ๆ ได้รับรองสิ ทธิ ของเด็ก ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็ก
นั้นมีหลักการซึ่งเป็ นสาระสาคัญดังนี้
1. กล่าวถึงสิ ทธิ อนั สมบูรณ์ที่เด็กย่อมได้รับ ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้อย่างไม่มีขอ้ จากัด เพราะเหตุ
ทางเผ่าพันธุ์ ผิว เพศ ศาสนา ฯลฯ
2. กล่าวถึงการคุม้ ครองพิเศษที่เด็กย่อมได้รับโดยคานึงถึงผลประโยชน์อนั ดีที่สุดของเด็กเป็ นสาคัญ
3. กล่าวถึงสิ ทธิ ในสกุลและสัญชาติ อันเด็กได้รับตั้งแต่แรกเกิด
4. กล่าวถึงเด็กพึงได้รับประโยชน์จากความมัน่ คงทางสังคม เติบโตและเจริ ญด้วยสุ ขภาพทั้งในด้าน
อาหาร ที่อยู่ การบันเทิง พักผ่อนและบริ การทางแพทย์
5. กล่าวถึงการที่เด็กผูบ้ กพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ หรื อทางสังคมจะพึงได้รับการดูแลเป็ นพิเศษตาม
ความจาเป็ น
6. กล่าวถึงความต้องการด้านความรัก และความเข้าใจดีที่เด็กพึงได้รับจากครอบครัวของตน ฉะนั้น
ในทุกกรณี ห้ามพรากเด็กอ่อนจากมารดา (ยกเว้นในพฤติการณ์ พิเศษ) และรัฐพึงถื อเป็ นหน้าที่ที่
จะต้องช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีครอบครัว และขาดการทานุบารุ ง
7. กล่าวถึงสิ ทธิ ของเด็กในด้านการศึกษา ซึ่ งจะต้องเป็ นการให้เปล่าและเป็ นการบังคับอย่างน้อยจน
จบชั้นประถมศึกษา อนึ่ง สังคมและรัฐพึงพยายามส่ งเสริ มให้เด็กได้มีโอกาสเต็มที่ในการเล่นและ
การบันเทิงพักผ่อน
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8. กล่าวถึงการที่เด็กพึงได้รับความคุม้ ครอง และการสงเคราะห์เป็ นอันดับแรกทุกกรณี
9. กล่าวถึงการคุม้ ครองที่เด็กพึงได้รับจากการถูกทอดทิ้ง การทารุ ณ การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
จึงได้มีการห้ามค้าเด็ก ห้ามจ้างเด็กที่ทางานก่อนอายุสมควร ห้ามใช้เด็กในอาชีพหรื อการงานที่เป็ น
ภัยต่อสุ ขภาพหรื อการศึกษาหรื อเป็ นอุปสรรคต่อความเจริ ญทางร่ างกายจิตใจและศีลธรรม
10. กล่าวถึ งการที่เด็กพึงได้รับการอบรมให้บงั เกิ ดความเข้าใจอันดี ในขันติธรรม และมิตรภาพ
ตลอดจนความสงบและสติปัญญาของตน เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ฉะนั้นเด็กจะต้อง
ได้รับการคุ ม้ ครองจากการปฏิ บตั ิใด ๆ อันก่อให้เกิ ดการแบ่งแยกทางเชื้ อชาติ ศาสนาและอื่น ๆ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 101-103)
ปฏิญญาว่าด้วยสิ ทธิ ของเด็กนี้ทาให้เกิดงานฉลองวันเด็กแห่ งชาติข้ ึน และสาหรับประเทศ
ไทยการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติมีจุดเริ่ มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 สมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นาย วี เอ็ม กุลกานี ผูแ้ ทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศได้เสนอต่อกรม
ประชาสงเคราะห์ว่า ประเทศไทยควรจะจัดให้มีวนั เด็กแห่ งชาติ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนเห็น
ความสาคัญของเด็กตามปฏิญญาที่ นานาประเทศรับรอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอเรื่ องวัน
เด็กแห่ งชาติต่อสภาวัฒนธรรมแห่ งชาติ เพื่อนาเสนอให้คณะรัฐมนตรี ในสมัยนั้นเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 และมอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิ การเป็ น
เจ้า ของเรื่ องการจัดงานฉลองวันเด็กแห่ งชาติ ข้ ึนเป็ นครั้ ง แรกในวันจันทร์ แรกของเดื อนตุล าคม
พ.ศ. 2496 จากนั้นงานวันเด็กจึงได้ถือปฏิบตั ิติดต่อกันเรื่ อยมา แต่ได้เปลี่ยนให้มีกาหนดจัดในวัน
เสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแทน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 103)
ส่ วนหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ก็นบั ว่ามีความสาคัญ เพราะรัฐบาลผลิตและเผยแพร่ เนื่อง
ในโอกาสวันเด็กอย่างต่อเนื่ องยาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2502 ในช่ วงแรกหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติจะมี
เฉพาะบทความทางวิชาการเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้มีการเพิ่มเรื่ องสั้นแสดงภาพชีวิต
ระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่และวิธีแก้ปัญหายุง่ ยากเกี่ยวกับเด็กเข้าไว้ดว้ ย ต่อมาเนื้ อหาขยายเป็ น บทความ
ธรรมะ เรื่ องสั้น นิทาน บทเพลง ความรู้รอบตัว และบทประพันธ์ต่าง ๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2537 มีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปเล่มเป็ นขนาด 150 x 210 มม. และมีการเพิ่มเนื้อหาในส่ วนของงานเขียน ภาพวาด
และกิ จกรรมของเด็ก ๆ มาลงตี พิ มพ์เป็ นสัดส่ วนที่ เพิ่มมากขึ้นและคงใช้รูปแบบนี้ มาจนกระทัง่
ปั จจุบนั หนังสื อวันเด็กแห่งชาติประจาปี พ.ศ.2553 ฉบับดวงใจไทย เป็ นหนังสื อวันเด็กเล่มที่ 50
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สาหรับเนื้ อหาหนังสื อวันเด็กในปั จจุบนั นั้นจะมีเนื้อเรื่ องหลากหลายประเภทลงตีพิมพ์ท้ งั
ด้านวิชาการและบันเทิงคดี ได้แก่ สารคดีต่าง ๆ (อาทิ สารคดี เทิดพระเกี ยรติ โครงการใน
พระราชดาริ ) ความรู ้เกี่ยวกับภาษาไทย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นิทานประกอบภาพ เรื่ องสั้น
สาหรับเยาวชน กาพย์กลอน คาประพันธ์ ประกอบภาพและบทเพลง เป็ นต้น และหากจะ
กล่าวถึงนักเขียน โดยเฉพาะนักเขียนเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ก็ลว้ นเป็ น
นักวิชาการที่มีชื่อเสี ยงและเขียนประจาในหนังสื อวันเด็กเกือบทั้งสิ้ น บางท่านก็ใช้นามปากกาแต่
บางท่านก็ใช้ชื่อจริ ง เช่น ชัยคุปต์ คาหมาน คนไค ถวัลย์ มาศจรัส สมัย สุ ทธิ ธรรม
ไมตรี ลิมปิ ชาติ สุ ภกั ดิ์ อนุกูล ดอกอ้อ ล้อลม เสนอ อินทรสุ ขศรี ชอุ่ม ปั ญจพรรค์
รัชนี ศรี ไพรวรรณ ยุพร แสงทักษิณ รสา วงศ์ยงั อยู่ สลวย โรจนสโรช ญาณิ นทร์
วรพงศ์พฒั น สรรพพร แตงสกุล ผกาวดี อุดตโมทย์ สุ มน อมรวิวฒั น์ พูนศรี ถมัง
รักษ์สัตว์ เบญจา แสงมลิ วิภา ตัณฑุลพงษ์ อรสิ ริ พลเดช ส. พุม่ สุ วรรณ เป็ นต้น
จากที่ กล่ าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นหนังสื อที่รัฐบาลให้ความ
สนใจ มีการมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาดูแลควบคุมการผลิต ส่ วนเรื่ องเล่าในหนังสื อ
วันเด็กแห่ งชาติน้ นั มีการเชิ ญนักเขียนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั มาเขียน ดังนั้นจึงน่าจะมีผลให้เด็กเชื่ อ
ตามสิ่ งที่นาเสนอในเรื่ องเล่าโดยไม่มีการตั้งคาถามหรื อข้อสงสัย
3.2 ภาพรวมของตัวบทเรื่องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
เรื่ องเล่ าส าหรั บ เด็ ก จัดเป็ นวาทกรรมสาหรับ เด็ก อี กประเภทหนึ่ งที่ ผลิ ตเพื่อ ให้เด็กและ
เยาวชนอ่านอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่ องและบทบาทการกระทาของตัวละคร แต่หาก
พิจารณาให้ลึกซึ้ งแล้วเราจะพบว่าเรื่ องเล่าที่ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องสาหรับ “อ่านเล่น” เหล่านี้ กบั แฝง
การถ่ายทอดอุดมการณ์บางอย่างไปสู่ เด็กอย่างแนบเนียน ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ประเด็นนี้ต่อไป ก่อนการเสนอผลการวิเคราะห์อุดมการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ขอกล่าวถึงภาพรวมของ
ตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติเสี ยก่อนว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
หากเราพิจารณาถึงภาพรวมของตัวบท จะพบว่า การจัดแบ่งประเภทของวรรณกรรมนั้น
สามารถทาได้หลายลักษณะขึ้นอยูก่ บั ว่าจะพิจารณาโดยใช้อะไรเป็ นเกณฑ์ ไม่วา่ จะเป็ นการแบ่ง
โดยใช้ชนิดของผลงานหรื องานเขียน วัยของเด็กเป็ นหลัก หรื อลักษณะรู ปเล่มและกาหนดเวลาที่
ออกเป็ นเกณฑ์ ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั จะขอแบ่งประเภทของตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก โดยเลือกแบ่ง
ตามลักษณะของรู ปแบบ และแบ่งตามเนื้อหาหรื อเนื้อเรื่ องเพื่อให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ดังนี้

39
3.2.1. รู ปแบบ ในส่ วนของรู ปแบบนั้นเป็ นการพิจารณาจากมุมมองที่วา่ งานเขียนเรื่ องนั้น ๆ มุ่งให้
ความสนุกสนานเพลิดเพลินหรื อความรู้เป็ นหลัก สามารถจัดแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
3.2.1.1 บันเทิงคดี ( Fiction ) เป็ นเรื่ องราวที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
แก่ เด็ก เขียนได้ท้ งั แบบร้ อยแก้วและร้ อยกรอง บันเทิงคดี สาหรับเด็กสามารถที่จะจัดแบ่งเป็ น
ประเภทย่อยได้ดงั นี้
- นิทาน คือ เรื่ องที่ผแู ้ ต่งขึ้นใหม่หรื อเป็ นการเล่าสื บต่อกันมา เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็ นสาคัญ และสอดแทรกความรู้หรื อแง่คิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการดารงชีวิตหรื อคุณธรรม
เพื่อสอนใจ
- เรื่ องสั้น คือ งานเขียนที่มีลกั ษณะคล้ายนวนิยายแต่ส้ ันกว่า มักมีเหตุการณ์หลักเพียง
เหตุ ก ารณ์ เดี ย ว มี โครงเรื่ องและแก่ นเรื่ องเพีย งเรื่ องเดี ย ว จานวนตัวละครเพีย งไม่ กี่ ตวั และมี
ระยะเวลาตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ องไม่นานนัก
- นวนิยาย 2 ในที่น้ ีคือ นวนิยายสาหรับเด็ก ที่มีโครงเรื่ อง แก่น ตัวละคร ฉาก ภาษาและ
เหตุการณ์เช่นเดียวกับนวนิยายของผูใ้ หญ่ แต่จะจากัดขนาดของเรื่ องอยูท่ ี่ความยาวประมาณ 100200 หน้า ระหว่างเด็กอายุ 10-12 ถ้าเป็ นเด็กกว่านั้นก็ประมาณ 6-8 หน้า
- เรื่ องแปล เป็ นหนังสื อที่แปลและดัดแปลงหนังสื อภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาของตน
- การ์ ตูน เป็ นหนังสื อที่ดาเนิ นเรื่ องราวต่าง ๆ โดยใช้ภาพบรรยาย ภาพที่เขียนทานอง
การ์ ตูนอาจจะเป็ นภาพที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง แต่ก็มีส่วนที่ทาให้ดูออก และเป็ นภาพที่ดูแล้วให้
ความคิดและอารมณ์กบั ผูอ้ ่าน
3.2.1.2 สารคดี ( Non-Fiction ) เป็ นเรื่ องราวที่ให้สาระความรู้และข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
มากกว่าที่จะให้ความบันเทิงแก่เด็ก สารคดีสาหรับเด็กสามารถที่จะจัดแบ่งเป็ นประเภทย่อยได้ ดังนี้
- สารคดีทวั่ ไป
- สารคดีชีวประวัติ
- สารคดีท่องเที่ยว

2

ผูว้ ิจยั ไม่พบบันเทิงคดีประเภทนวนิยายในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ อาจจะเป็ นเพราะไม่เหมาะสมกับขนาดและรู ปเล่มของหนังสื อ

วันเด็กแห่งชาติที่มีขนาดกะทัดรัด สาหรับเรื่ องแปลและการ์ตูนนั้น อยูน่ อกขอบเขตของการเก็บข้อมูลของงานวิจยั ในครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นเรื่ อง
แปลจากต่างชาติ ส่วนการ์ตูนนั้นก็ไม่มีเรื่ องที่ผใู ้ หญ่เขียน
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จากข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษานั้นเรื่ องเล่าสาหรับเด็กจะจัดอยูใ่ นข้อเขียนประเภทบันเทิงคดี
ซึ่งมีผใู ้ ห้คานิยามที่เป็ นทางการว่า หมายถึง เรื่ องราวที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่
ผูอ้ ่านที่เป็ นเด็กมากกว่าที่จะให้ความรู้ (รัถพร ซังธาดา , 2531 : 105) และจากกลุ่มข้อมูลที่ศึกษาใน
งานวิจยั นี้ น้ นั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากข้อมูล 2 กลุ่มได้แก่ ได้แก่ นิทาน จานวน 16 เรื่ อง และ เรื่ อง
สั้นสาหรับเด็ก จานวน 78 เรื่ อง ในส่ วนของนิทานนั้นก็จะจัดอยูใ่ นประเภทของนิทานสัตว์หรื อ
นิ ทานคติ มักจะเป็ นนิ ทานขนาดสั้น และมีตวั ละครหลักเป็ นสัตว์ในการดาเนินเรื่ อง โดยอาจจะ
แสดงให้เห็นถึงนิ สัยและพฤติกรรมของสัตว์ สัตว์บางชนิดอาจจะฉลาด บางชนิ ดอาจจะโง่เขลา
บางชนิดอาจจะเจ้าเล่ห์ และบางชนิดอาจจะเป็ นสัตว์ใจโอบอ้อมอารี บางเรื่ องในตอนท้ายจะสรุ ป
แง่คิดที่ได้จากนิทานเรื่ องนั้น ๆ เพื่อสอนผูอ้ ่านด้วย และนิทานเทพนิยาย ที่มีเนื้อหานาเสนอความ
มหัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ ตัวละครในเรื่ องจะมี เทวดา นางฟ้ า ปิ ศาจ หรื อของวิเศษต่าง ๆ 3
และเรื่ องสั้นซึ่ งมี เนื้ อหาที่ สมจริ งและเป็ นเหตุผลกว่านิ ทาน ไม่มีลกั ษณะของจินตนาการเข้ามา
เกี่ ยวข้อง หรื อถึ งจะมีจินตนาการเข้ามาเกี่ ยวข้องบ้างก็มีเพียงน้อยนิ ดและจะเป็ นไปในลักษณะที่มี
ความสมเหตุสมผลกว่านิทาน
3.2.2. เนื้อหาหรื อเนื้อเรื่ อง ในส่ วนของเนื้ อหานั้นจะพิจารณาจากเรื่ องราวที่ผูแ้ ต่งสมมติข้ ึน
ได้แก่ ตัวละคร สถานที่ เวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่ามีลกั ษณะอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม
เนื้ อหาของเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ต้อ งอ่ า นเข้า ใจง่ า ย ให้ค วามสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ให้ข ้อ คิ ด
ส่ งเสริ มจินตนาการและปลูกฝังด้านคุณธรรม ช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยม ส่ งเสริ มความเข้าใจ
ของตนเอง ช่วยสร้างความสานึ กและตื่นตัว กระตุน้ จินตนาการเพื่อสร้างความคิดริ เริ่ มและความ
อยากรู้อยากเห็ น เนื้ อหาของเรื่ องเล่ าสาหรับเด็กนั้นจะไม่ได้ตดั ขาดจากกันโดยสิ้ นเชิ ง จึงไม่
3

ั ญา ตั้งเรื องเกี ยรติ 2545 :
ผูว้ ิจัยได้จดั แบ่งประเภทของนิ ทานจากงานของ ประคอง นิ มมานเหมินท์ ( 2543 อ้างถึ งใน สุ กญ
12-15 ) จากเนื้ อหาตามลักษณะเนื้ อหาและรู ปแบบได้ 11 ประเภท คื อ – เทวปกรณ์ หรื อเทพปกรณ์ เป็ นเรื่ องอธิ บายถึ งกาเนิ ดของจักรวาล
โครงสร้างและระบบของจักรวาล มนุ ษย์ สัตว์และปรากฏการณ์ธรรมชาติ - นิ ทานศาสนา เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนรก สวรรค์ หรื อเรื่ องราวของ
บุคคลที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในศาสนา – นิทานคติ เน้นเรื่ องของคุ ณค่าของจริ ยธรรม และผลแห่ งการประกอบกรรมดี กรรมชัว่ ตัวละครจะเป็ นคนหรื อ
สัตว์กไ็ ด้ - นิทานมหัศจรรย์ หรื อ นิทานเทพนิยาย เป็ นเรื่ องราวของความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ สาหรับนิ ทานไทยนั้นจะเป็ นลักษณะของ
การแปลงกาย เหาะเหิ นเดิ นอากาศ การสาป ชุ บชี วิ ต ของวิเศษ เป็ นต้น – นิ ทานคติ คล้ายคลึงกับนิ ทานมหัศจรรย์ แต่จะแตกต่างตรงที่
ดาเนินเรื่ องอยูใ่ นความเป็ นจริ ง มีสถานที่และตัวละครชัดเจน อาจมีอิทธิ ฤทธิ์ ปาฏิหาริ ยแ์ ละความมหัศจรรย์ แต่จะเป็ นไปในลักษณะที่เป็ นไป
ได้มากกว่า - นิทานประจาถิ่น อาจเป็ นเรื่ องของบุคคลในประวัติศาสตร์หรื อคนสาคัญของเมือง เป็ นเรื่ องที่เล่าสื บกันมา มีเนื้ อเรื่ องที่เชื่ อว่าเคย
เกิดขึ้นจริ ง - นิทานอธิ บายเหตุ เป็ นเรื่ องที่อธิ บายถึงกาเนิ ดความเป็ นไปของสิ่ งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อจะตอบคาถามว่าทาไมสิ่ งนั้นจึ งเป็ น
อย่างนั้น - นิ ทานเรื่ องสัตว์ เป็ นเรื่ องที่สัต ว์เป็ นตัวเอกในนิ ทาน อาจแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของสัตว์ชนิ ดหนึ่ งและความโง่เขลาของสัตว์
ชนิดหนึ่ง ในสถานการณ์ต่าง ๆ - นิทานเรื่ องผี จะมีผีเป็ นตัวเอกของเรื่ อง - มุขตลก ตัวละครอาจจะเป็ นมนุษย์หรื อสัตว์กไ็ ด้ โดยมีจุดสาคัญ
ของเรื่ องอยูท่ ี่ความไม่น่าจะเป็ นไปได้ต่าง ๆ - นิทานเข้าแบบ เป็ นนิ ทานที่มีแบบสร้างพิเศษ อาทิ นิ ทานไม่รู้จบ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เล่าโดยไม่มีวนั
จบ จนผูฟ้ ังมักราคาญและบอกให้ผเู ้ ล่าหยุดเล่า หรื อนิทานลูกโซ่ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่ งที่เกิดขึ้นซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เกี่ยวกับสิ่ งหลาย ๆ
สิ่ งมีการเรี ยงลาดับจานวนเลขวัน เดือน ปี
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สามารถแบ่งแยกได้โดยง่าย ดังนั้นการระบุประเภทเนื้ อหาจะทาแบบหลวม ๆ เพื่อให้เห็นภาพ
กว้าง ๆ ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง (Lukens 1995 อ้างถึงใน อภันตรี กันเดช, 2549 : 15 )
ผูว้ จิ ยั ได้จดั แบ่งประเภทเนื้อหาออกได้เป็ น 7 ประเภท ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอไว้ในงานวิจยั ก่อนหน้า
นี้ ดังนี้ คือ (ปราณี เชียงทอง 2526 ; วิริยะ สิ ริสิงห 2537 : 60-61; รัญจวน อินทรกาแหง 2531
อ้างถึงใน อภันตรี กันเดช, 2549 : 16-17 ; Carlsen 1971 อ้างถึงใน ทิพวัลย์ ขันธมะ, 2545 : 1819 )
3.2.2.1 การผจญภัย
3.2.2.2 อาชีพ
3.2.2.3 ความรัก
3.2.2.4 ลึกลับและสอบสวน
3.2.2.5 ชีวติ สัตว์
3.2.2.6 วิทยาศาสตร์และเครื่ องยนต์กลไก
3.2.2.7 ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.2.2.1 การผจญภั ย เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ การผจญภัย ของตัวละครหลัก ให้ค วามตื่ นเต้น
ส่ งเสริ มจินตนาการ เน้นความมหัศจรรย์ และได้ใช้ความคิดและปฏิภาณไหวพริ บในการตัดสิ นใจ
เป็ นหลักแต่จะไม่เน้นการสอบสวน เช่น การผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์หรื อเมืองสมมติต่าง ๆ
หรื ออาจจะมีเนื้ อหาของเรื่ องเป็ นเทวดา เทพารักษ์ นางฟ้ า ภูตผีปิศาจต่าง ๆ หรื อเป็ นกษัตริ ยใ์ น
ดินแดนสมมติและมีการต่อสู ้แย่งชิ งเมืองกัน อาทิ เช่น เรื่ องนำงฟ้ ำ จิ นตนำกำรของเด็กตัวเล็ก ๆ
เด็กวิเศษ คิดไม่ เป็ น สำมชี วิต
3.2.2.2 อาชีพ ได้แก่ เรื่ องเกี่ยวกับการทางานเพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวละครตลอดจน การต่อสู้
ดิ้นรนของตัวละครจนประสบผลสาเร็ จในอาชี พใดอาชี พหนึ่ งหรื อแสดงให้เห็นลักษณะของการ
ประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ อาทิเช่น เรื่ องครุ น้อยของคำพูน อวดฉลำดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวด
โก้ เป็ นสมบัติของคนจน ช่ ำงเย็บที่นอนน้ อย เงินออม
3.2.2.3 ความรั ก ได้แก่ เรื่ องประเภทเพ้อฝั นหรื อสมจริ งที่ ช่ วยขยายประสบการณ์ ข อง
เยาวชนให้กว้างขวาง พัฒนาจิตใจและจรรโลงชีวิตให้งดงาม จากตัวบทที่ผวู้ ิจยั พบนั้นจะเป็ นความ
รักระหว่างเพื่อนและครอบครัวหรื อแม้กระทัง่ ความรักในสถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละมักจะเกิดขึ้น
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โดยใช้ฉากที่เป็ นบ้านหรื อโรงเรี ยน อาทิเช่น เรื่ องพระมหำกรุ ณำธิ คุณ ควำมฝั นของหนูนิด บ้ ำน
แก้ วคื นเรื อน ดำวทอง สื บสำยไทย ปุ๊ กปิ๊ ก สำมชี วิต แม่ จ๋ำ หมอนทองของแก้ ว เกียรติประวัติ
ของ กริ ตติศักดิ์ วัยรุ่ นสนทนำ เสี ยงฝน ย่ ำของผม ป้ อมอยำกรู้ เรำมำเข้ ำใจกัน วันเด็ก สมบัติ
ไทย ฉั ตรแก้ ว ยักษ์ ใหญ่ ในสระ สำยสั มพันธ์ พระมหำกรุ ณำธิ คุณยิ่งล้ น จะจำวันนี ้ชั่วชี วิต
อ้ อมลำยำย บู้บี้ สองพี่น้อง มุ้งเปื ้ อนเลือด บ้ ำนของปำน นิพัทธ์ และเพื่อน เด็กชำยเก็บ หนึ่ ง
ในดวงใจรำษฎร์ กลับบ้ ำนเรำดีกว่ ำ ควำมฝั นของน้ องมีน ควำมใฝ่ ฝั นอันงดงำม นิทำนของยำย
ควำมรั กของคุณยำย เพื่อน ควำมพ่ ำยแพ้ ของลูกสำว ในหลวงของผม ลูกรั ก สมปรำรถนำ ของ
เก่ ำมีดี ขี่ม้ำชิ งเมือง ผมรั กในหลวง บันทึกเก็บตก อำโจะเฒ่ ำผู้ทระนง ห้ องเรี ยนกลำงทุ่งกว้ ำง
คุณค่ ำแห่ งชี วิต ปลำทู ละเลงขนมเบือ้ งด้ วยปำก โอทอป : เพชรแห่ งภูมิปัญญำท้ องถิ่น แต่จะ
สังเกตได้วา่ จะไม่ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรักระหว่างหนุ่มสาวเลย
3.2.2.4 ลึกลับและสอบสวน เป็ นเรื่ องที่ตวั ละครเอกเข้าไปเกี่ ยวข้องกับสิ่ งลึกลับหรื อสื บ
หาข้อเท็จจริ งซึ่ งอาจเกิ ดขึ้นในสถานที่แปลก ๆ เช่น บ้านร้าง หรื อในสถานที่คุน้ เคยคือที่บา้ นที่มี
เสี ยงแปลก ๆ ก็ได้ บางเรื่ องมีเนื้ อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปริ ศนาลึกลับที่ตวั เอกเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา ทา
ให้เนื้อเรื่ องน่าสนใจละน่าติดตาม ก่อให้เกิดความเร้าใจตื่นเต้น อาทิเช่น เรื่ องเสี ยงกลำงดึก บ้ ำนผี
สิ ง คืนเดือนหงำย
3.2.2.5 ชี วิตสั ตว์ เป็ นเรื่ องที่ตวั เอกเป็ นสัตว์ การดารงชีวิตของสัตว์หรื อการที่กาหนดตัว
ละครที่ เป็ นสัตว์เป็ นตัวดาเนิ นเรื่ องทั้งหมด และกาหนดให้มีลกั ษณะพฤติกรรมที่เหมือนมนุ ษย์ที่
ั ญา ตั้งเรื อง
อาจมี ท้ งั ความฉลาดและความโง่ เขลาทาให้ตอ้ งประสบกับความยากลาบาก ( สุ กญ
เกียรติ , 2545 : 174 ) อาทิเช่น เรื่ อง โชคของโต้ ง หอยโข่ งย้ ำยบ้ ำน ฝั นริ มนำ้ ปี กขำวตีลังกำ ผู้
ยิ่งใหญ่ เพื่อนใหม่ ใจร้ ำย หรื อ ต้ นร้ ำยปลำยดี นกน้ อยนักปลูกต้ นไม้ ลูกปลำสี รุ้ ง พอกินไหม
นกสองหั ว เรื่ องเล่ ำจำกดำวลูกไก่ สำมสหำยกับดวงจันทร์ ไก่ แจ้ กับเหยี่ยว เนื้ อหาเกี่ยวกับชีวิต
สัตว์น้ ีจะอยูใ่ นรู ปแบบของนิทานเป็ นส่ วนใหญ่
3.2.2.6 วิทยาศาสตร์ และเครื่องยนต์ กลไก เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนอกโลกหรื ออวกาศ โลกใน
อนาคตหรื อเรื่ องในจินตนาการที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนาไปสู่ ความจริ งที่สามารถพิสูจน์
หรื อทดลองได้ รวมถึ งการพิสูจน์และการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ อาทิเช่ น เรื่ องโลกในฝั น แม่
คอมพ์ ร่ ุ นที่ห้ำ
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3.2.2.7 ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับท้องถิ่น สัตว์ หรื อสภาพภูมิประเทศ
เช่น เรื่ องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อ
ต้องการให้หนั มาใส่ ใจดูแลอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่กาลังจะถูกทาลายลงไปทุกวัน อาทิเช่ น
เรื่ อง โปรดอย่ ำเอำฉั นมำเลี ้ยงเลย (นะ) ร่ มไทรทอง ป่ ำสุ ดท้ ำย สวรรค์ ใต้ ทะเล วังเทพำรั กษ์
คำวิงวอนจำกเพื่ อนร่ วมโลก ฝั น …ที่ เป็ นจริ ง ควำมหวังของปู่ โลกของน้ อย เสี ยงเพรี ยกจำก
พงไพร ควำมทรงจำที่หำดท้ ำยเหมือง
สรุ ปได้ว่าการนาเสนอเรื่ องเล่ าสาหรับเด็กในลักษณะงานเขียนประเภทบันเทิงคดี แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของรู ปแบบ คือ นิ ทานและเรื่ องสั้นสาหรับเด็ก และหาก
พิจารณาตามเนื้อหาหรื อเนื้อเรื่ องก็จะแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ การผจญภัย อาชีพ ความรัก
ลึ ก ลับ และสอบสวน ชี วิตสัตว์ วิทยาศาสตร์ และเครื่ องยนต์กลไก ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม
กล่าวได้วา่ เนื้อเรื่ องของเรื่ องเล่าเหล่านี้มีความหลากหลายและครอบคลุมความสนใจด้านต่างๆ ของ
เด็ก
หลังจากกล่าวถึงภาพรวมของตัวบทแล้ว ต่อไปผูว้ ิจยั จะขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ปริ บท
ของเรื่ องเล่าสาหรับเด็กที่ปรากฏในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติตามองค์ประกอบของการสื่ อสารตาม
กรอบชาติ พ นั ธุ์ วรรณนาแห่ ง การสื่ อ สาร (SPEAKING) ของ เดล ไฮมส์ (1974) เพื่ อ ให้เ ห็ น
องค์ประกอบการสื่ อสารของวาทกรรมเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ
3.3 องค์ ประกอบของการสื่ อสารตามกรอบชาติพันธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสาร ( SPEAKING) ของ
เดล ไฮมส์ ( 1974 )
กรอบแนวคิดชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสารของเดล ไฮมส์ (1974) มุ่งวิเคราะห์ภาษาที่
สื่ อสารในปริ บทการสื่ อสารและปริ บททางวัฒนธรรมหนึ่ ง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาษาและปริ บททางการสื่ อสารและปริ บททางสังคมวัฒนธรรม ไฮมส์ (1974) เสนอให้
วิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่ อสาร 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ฉาก (Setting-S) ผูร้ ่ วมเหตุการณ์การ
สื่ อสาร (Participants –P) จุดมุ่งหมาย (Ends – E) การเรี ยงลาดับวัจนกรรม (Act sequence – A)
น้ าเสี ยง (Key – K) เครื่ องมือ (Instrumentalities – I) บรรทัดฐานการตีความและการปฏิ สัมพันธ์
(Norms of interaction and interpretation – N) และ ประเภทการสื่ อสาร (Genre –G) เมื่อรวมอักษร
ย่อของแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกันจะได้เป็ นคาย่อ คือ SPEAKING ดังนี้
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3.3.1. ฉาก ( Setting หรือ Scene )
ฉาก หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์การสื่ อสารนั้น กล่าวคือ เรื่ องเล่า
สาหรับเด็กเหล่านี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน “หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ” ซึ่ งมีการแจกจ่ายไปทัว่ ประเทศคู่
กับการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติที่มีข้ ึนทุกวันเสาร์ ที่สองของเดือนมกราคมในแต่ละปี และมาพร้อม
กับคาขวัญวันเด็ก สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์การสื่ อสารคือ สังคมไทย โดยมีหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
ทาหน้าที่เป็ นเสมือนพื้นที่ที่ทาให้เกิดการสื่ อสารระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน
สาหรับเวลาที่เกิดเหตุการณ์การสื่ อสารนั้น สามารถพิจารณาแยกได้เป็ น 2 มิติ คือ
ช่วงเวลาที่ตีพิมพ์หนังสื อเหล่านี้ และช่วงเวลาที่หนังสื อเหล่านี้ เผยแพร่ อยูใ่ นสังคมไทย ในมิติแรก
ครอบคลุมระหว่างปี ที่พิมพ์หนังสื อนี้ คือ ระหว่างปี 2523 – 2553 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่สังคมไทยมี
การเปลี่ ยนแปลงใหลากหลายด้านทั้งด้านการเมือง สัง คม และเศรษฐกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหา
คอมมิวนิสต์ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ปั ญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ ส่ งผลให้การเปลี่ยนแปลงนั้นถูกสะท้อนผ่านการผลิตตัวบทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และใน
มิติที่สอง ในแง่ของการเผยแพร่ น้ นั หนังสื อเหล่านี้ เผยแพร่ ในสังคมไทยนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการ
ผลิตจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ในช่วงที่มีการเผยแพร่ หนังสื อเหล่านี้ผอู้ ่านย่อมสามารถรับสารได้เสมอ
3.3.2 ผู้ร่วมเหตุการณ์ ( Participants )
หมายถึ ง ผูพ้ ูดและผูฟ้ ั ง ( speaker /audience ) หรื อ ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
( addressor / addressee ) และ ผูท้ ี่อยู่รอบข้าง ( bystander) ที่มีผลต่อการสื่ อสาร ในที่น้ ี
ประกอบไปด้วย 3 ฝ่ าย ได้แก่
3.3.2.1 ผู้พูด หรื อ ผู้ส่งสาร
แห่งชาติ มีผสู ้ ่ งสาร 2 กลุ่ม ได้แก่

ในกรณี เรื่ องเล่ าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็ก

3.3.2.1.1 ผูเ้ ขียนเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูเ้ ขียนประกอบไปด้วยอาจารย์ นักวิชาการ
การศึ ก ษา และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ขึ้ น ใหม่ ใ นทุ ก ปี และผูเ้ ขี ย นเหล่ า นี้ ก็ ไ ด้
หมุนเวียนกันมาเขียนเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กของแต่ละปี อาทิเช่น
- นักเขียนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั อาทิ ชัยคุปต์ คาหมาน คนไค ไมตรี ลิมปิ ชาติ
ชอุ่ม ปั ญจพรรค์ ผกาวดี อุตโมทย์ ส. พุ่มสุ วรรณ ดอกอ้อ ล้อลม ถวัลย์ มาศจรัส คุณหญิง
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พูนศรี ถมังรักษ์สัตว์ สมัย สุ ทธิ ธรรม เรื องอุไร กุศลาสัย สลวย โรจนสโรช จะสังเกตได้วา่
บางครั้งผูเ้ ขียนเหล่านี้มีท้ งั ใช้ชื่อจริ งและนามปากกาในการเขียน
- ผูเ้ ขียนแบบเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ รัชนี ศรี ไพรวรรณ
- อาจารย์มหาวิทยาลัย อาทิ ยุพร แสงทักษิณ สุ มน อมรวิวฒั น์ อรสิ ริ พลเดช
เป็ นต้น
3.3.2.1.2 คณะกรรมการจัดทาและดาเนินการเพื่อเผยแพร่ และจาหน่ายหนังสื อวัน
เด็ก แห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ นคณะกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง จากส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
พื้นฐาน (สพฐ.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การของแต่ละปี โดยคณะกรรมการของแต่ละปี นั้น จะ
หมายรวมถึ งบรรณาธิ การที่รับผิดชอบในส่ วนของบทความและเนื้ อเรื่ อง ซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมเนื้ อหา
โดยรวม และมีสิทธิ์ ในการพิจารณาเลือกเรื่ องเล่าที่จะตีพิมพ์ และกรรมการอีกส่ วนหนึ่ งก็จะทา
หน้าที่เผยแพร่ และแจกจ่ายหนังสื อวันเด็กแห่งชาติไปยังส่ วนต่าง ๆ ของประเทศ
กล่าวได้ว่าคณะกรรมการจัดทาในส่ วนของบรรณาธิ การถือว่ามีความสาคัญมากใน
การเลือกนาเสนอเนื้ อหาโดยรวมให้เป็ นไปในทิศทางที่สอดรับกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายบาง
ประการของรัฐ
3.3.2.2 ผู้อ่าน เป้ าหมายหลักของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ก็ตรงตามชื่ อหนังสื อ
ที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นอกจากนี้ ยงั สามารถสังเกตได้
จากในส่ ว นต้น ของเนื้ อ หาที่ มี ก ารน าแนวคิ ด จากพระบรมราโชวาท และพระราชด ารั ส ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คาสอนจากพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช คาขวัญจาก
นายกรั ฐมนตรี ค าขวัญจากรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ค าขวัญจากปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารที่ ก ล่ า วถึ ง ผู ้เ ยาว์ห รื อ เด็ ก ทั้ง สิ้ น (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552 : คานา ) ก็ยอ่ มแสดงให้เห็นว่าหนังสื อวันเด็กมีกลุ่มเป้ าหมายหลักคือ
ผูอ้ ่านที่เป็ นเด็ก อย่างไรก็ตามผูอ้ ่านทัว่ ไปในสังคมไทยก็สามารถรับสารจากหนังสื อเหล่ านี้ ได้
เช่นกัน
3.3.2.3 ผู้ร่วมเหตุการณ์อนื่ ๆ ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครองของเด็ก ครู เป็ นต้น ผูร้ ่ วม
เหตุการณ์การสื่ อสารเหล่านี้อาจจะเป็ นผูน้ าหนังสื อวันเด็กแห่งชาติไปใช้ในการสอนเด็ก ๆ
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3.3.3. จุดมุ่งหมาย ( Ends )
หากดูโดยผิว เผิน เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติดูเหมือนจะเป็ น
เพียงเรื่ องสาหรับ “อ่านเล่น” เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่แท้จริ งแล้วจุดมุ่งหมายหลักสาคัญ
ของการผลิตเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติคือเพื่อใช้เรื่ องเล่าสาหรับเด็กเหล่านี้ เป็ น
เครื่ องมือในการปลูกฝังชุ ดความคิดในเชิ งอุดมการณ์ต่าง ๆ เพื่อ “ขัดเกลา” เด็กไทยให้มีนิสัยและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐ ลักษณะที่วา่ นี้ได้แก่ ความมีวินยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รู้
หน้าที่ ขยัน ซื่ อสัตย์ กตัญญู รวมถึงความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ กล่าว
ได้ว่า ชุ ด ความคิ ด ทั้ง หมดนั้น เป็ นไปเพื่ อ การจัด ระเบี ย บสั ง คมของรั ฐ บาลแทบทั้ง สิ้ น ผลการ
วิเคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งภาษากับ อุ ดมการณ์ ใ นตัว บทเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ซึ่ ง ผูว้ ิจ ัย จะ
นาเสนอต่อไปนั้นเป็ นเครื่ องบ่งชี้ให้เห็นจุดมุ่งหมายในการสื่ อสารนี้ได้อย่างชัดเจน
นอกจากจุ ดมุ่ งหมายหลัก ที่ไ ด้ก ล่ าวไปแล้ว ผูว้ ิจยั พบว่า เรื่ องเล่ าส าหรั บเด็ก ใน
หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติแต่ละปี อาจจะมีจุดมุ่งหมายย่อยที่สื่อประเด็นแตกต่างกันซึ่ งเห็นได้จากการ
ตั้งชื่ อรองของหนังสื อวันเด็ กแห่ งชาติ ชื่ อรองเหล่ านี้ สะท้อนให้เห็ นวัตถุ ประสงค์ของการผลิ ต
หนัง สื อ วันเด็ ก ที่ รั ฐต้อ งการมุ่ ง เน้น เป็ นพิเ ศษในแต่ ล ะปี เพื่อ ให้ส อดคล้องกับ สภาพสัง คมและ
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น ๆ ผูว้ ิจยั ได้จดั แบ่งประเภทย่อยออกเป็ น 3 กลุ่ม ในแต่
ละกลุ่มนั้นผูว้ จิ ยั จะยกตัวอย่างให้เห็นพอสังเขปดังต่อไปนี้
3.3.3.1 จุดมุ่งหมายย่ อยเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
วโรกาสต่ าง ๆ
กล่าวได้ว่าหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั ให้ความสาคัญกับสถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งชาติ
เป็ นอย่างสู ง เนื่องจากเป็ นสถาบันที่คนไทยให้ความเคารพสักการะ ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่สาคัญ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น วโรกาสการเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี เป็ นต้น หนังสื อวัน
เด็ ก แห่ ง ชาติ ซ่ ึ งเป็ นหนึ่ ง ในตัว แทนของภาครั ฐ ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ วาระส าคัญ นี้ ด้ว ย เช่ น
หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติชื่อ “ฉัตรแก้ว” ( พ.ศ. 2530) “ร่ มเกล้า” (พ.ศ. 2531 ) “ภักดีราช” (พ.ศ.
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2539 ) “วิชาค่ายิ่งล้ าสิ นทรัพย์” 4 ( พ.ศ. 2547 ) “พระยศยิ่งยง” ( พ.ศ. 2549 ) “ชีวิตงาม ความ
พอเพียง” ( พ.ศ. 2550 ) “ชื่นเกล้า” 5 ( พ.ศ. 2551 ) เป็ นต้น ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “ฉัตรแก้ว” พ.ศ. 2530
หนัง สื อวันเด็ ก แห่ ง ชาติ 2530 นี้ ให้ชื่ อว่า “ฉัตรแก้ว” เพื่อให้ผูอ้ ่ า นราลึ ก ในพระมหา
กรุ ณาธิ คุณ อันเปรี ยบเสมือนฉัตรแก้วที่แผ่ไพศาลคุม้ ครอง และให้ความร่ มเย็นแก่แผ่นดินไทยมา
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็ นเวลากว่า 40 ปี แล้ว
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “ร่ มเกล้า” พ.ศ. 2531
คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสื อวันเด็ก ประจาปี 2531 ได้พิจารณาตั้งชื่อว่า
“ร่ มเกล้า” เพราะได้อญั เชิ ญพระราชนิ พนธ์ รวบรวมและเรี ยบเรี ยงเรื่ องเกี่ ยวกับ พระราชดาริ
พระราชปณิ ธาน และพระราชกรณี ยกิ จในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มาตีพิมพ์ไว้ในส่ วนใหญ่
และก าหนดให้เป็ นกิ จกรรมเฉลิ ม พระเกี ยรติ ฯ ในวโรกาสพระราชพิธีรัชมัง คลาภิ เษก วันที่ 2
กรกฎาคม 2531 ด้วย
3.3.3.2 จุดมุ่งหมายย่ อยเรื่องของการรณรงค์ ให้ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
กล่าวได้วา่ พ.ศ. 2531- 2532 เป็ นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องประสบกับภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติครั้งใหญ่ติด ๆ กัน ทาให้หลังจากเหตุการณ์น้ นั ผ่านไปหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติในปี ต่อ ๆ
มาที่ชื่อ “บ้านเรา” ( พ.ศ. 2533) “เจ้าพระยา” (พ.ศ. 2534 ) “ป่ ารักน้ า” ( พ.ศ. 2535 ) “วันฟ้ า
ใส” ( พ.ศ. 2536 ) ได้มุ่งเน้นในเรื่ องของการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมมากเป็ นพิเศษ ดังตัวอย่างเช่น

4

หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ชื่อ “วิชาค่ ายิ่งล้ าสิ นทรั พย์” จัดทาขึ้ นเนื่ อ งในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ด้วยความสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณโดยเฉพาะประการที่พระองค์ทรงเป็ น
แบบอย่างในการอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาให้ทรงรักการอ่านหนังสื อ ทรงสอนหนังสื อด้วยและความรู ้พ้ืนฐานเบื้องต้น
ด้วยพระองค์เอง ตลอดจนทรงเลือกหนังสื อดีเล่าพระราชทานแก่พระราชโอรสและพระราชธิดาครั้งทรงพระเยาว์อยูเ่ ป็ นนิจ
5

หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติชื่อ “ชื่ นเกล้า” จัดทาขึ้นเนื่ องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒ
ั นา กรมหลวง

นราธิวาสราชนคริ นทร์ จะทรงเจริ ญพระชนมายุ 85 พรรษา ด้วยความสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ทรงประกอบพระกรณี ยกิ จในการ
ออกเยีย่ มเยียนผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกลทัว่ ทุกภูมิภาค
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ตัวอย่าง
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “บ้ านเรา” พ.ศ. 2533
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2532 เป็ น “ปี พิทกั ษ์ส่ิ งแวดล้อมแห่ งชาติ” ประกอบกับในบ้านเราที่
ภาคใต้ได้เกิดอุทกภัยและวาตภัยครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้งติดต่อกัน ทาให้คณะอนุกรรมการจัดพิมพ์และ
จาหน่ายหนังสื อวันเด็กประจาปี 2533 ตกลงกาหนดชื่อหนังสื อวันเด็กปี นี้วา่ “บ้านเรา”
ใน “บ้านเรา” นอกจากจะมีเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ในธรรมชาติ เช่น สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ คาวิงวอนจากเพื่อนร่ วมโลก มาช่วยรักษาแหล่ง
น้ าให้สะอาดกันดีกว่า แล้วยังมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “เจ้ าพระยา” พ.ศ. 2534
เนื่ องจากปี 2534 นี้ ยังคงกาหนดให้เป็ นปี พิทกั ษ์ส่ิ งแวดล้อม ประกอบกับเรากาลังเร่ ง
รณรงค์เรื่ องสิ่ งแวดล้อมทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการพิทกั ษ์ป่า มลภาวะเป็ นพิษ และแม่น้ าที่กาลังเริ่ ม
เน่ าเสี ย เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่ องดังกล่าว คณะอนุ กรรมการจัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสื อวันเด็ก
ประจาปี 2534 ได้ตกลงกาหนดชื่อหนังสื อวันเด็กปี นี้วา่ “เจ้าพระยา”
3.3.3.3 จุดมุ่งหมายย่ อยเนื่องในวาระพิเศษของแต่ ละปี
ในบางโอกาสที่ เป็ นวาระพิเศษหรื อปี แห่ ง การครบรอบต่ าง ๆ ที่ สาคัญ การจัดท า
หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติก็ได้ปรับวัตถุประสงค์ของเนื้ อหาให้สอดคล้องกับวาระพิเศษเหล่านั้นด้วย
เช่นเดียวกัน เช่น หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติที่ชื่อ “ดรุ ณวัฒน์” ( พ.ศ. 2528 ) ต้องการมุ่งเน้นให้เด็ก
และเยาวชนได้รู้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของปี เยาวชนสากล
หรื อ “จักรวาล” ( พ.ศ. 2532 ) เป็ นปี ศิลปหัตถกรรมไทย ต้องการให้เด็กไทยให้ความสาคัญกับงาน
หัตถกรรมไทยที่สามารถนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ “คุณค่าแห่ งชีวิต” ( พ.ศ. 2544 ) เป็ น
ปี ที่มีการเลื อกตั้งตามรัฐธรรมนู ญฉบับประชาชน และต้องการให้เด็กเรี ยนรู้ ถึงคุณค่าแห่ งชี วิตใน
สังคมประชาธิปไตย เป็ นต้น ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “ดรุ ณวัฒน์ ” พ.ศ. 2528
อนุ กรรมการจัดทาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2528 ได้กาหนดแนวความคิดของ
องค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเยาวชน เป็ นแนวทางจัดทาหนังสื อโดยตั้งชื่อหนังสื อวันเด็กปี นี้ วา่
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“ดรุ ณวัฒน์” ซึ่ งมีความหมายว่า ให้ผใู้ หญ่ช่วยกัน และให้เยาวชนช่วยตนเองด้วย ในการที่จะพัฒนา
ตนเองให้เจริ ญในแนวทางที่ถูก เป็ นสิ ทธิและหน้าที่ของเยาวชนทุกคนที่จะปรับปรุ งตนเอง และใช้
โอกาสที่มีอยูใ่ นการเข้าร่ วมในกิจกรรมใด ๆ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ดงั สามประการที่เป็ นความมุ่งหมาย
ของปี เยาวชนสากลดังกล่าวแล้วข้างต้น
คานาหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ “จักรวาล” พ.ศ. 2532
…โดยนัยความหมายของคาว่า “จักรวาล” เอง มีความหมายครอบคลุมเรื่ องราวต่าง ๆ ได้
ทุกเรื่ อง ดังนั้นในหนังสื อวันเด็กปี นี้ จึงมีเรื่ องราวเกี่ยวกับล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงให้ความรัก
ความอบอุ่นในด้านการเลี้ยงดูและอบรมเด็ก ซึ่ งไม่ค่อยมีผใู้ ดทราบมากนัก…เรื่ องราวเกี่ ยวกับปี
ศิลปหัตถกรรมไทย เช่น เด็กไทยกับปี ศิลปหัตถกรรมไทย ช่ างเย็บที่นอนน้อย และครุ น้อยของ
คาพูน…
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จ ัย พบว่า ยัง มี ห นัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ อีก กลุ่ ม หนึ่ ง เช่ น หนัง สื อ วัน เด็ ก
แห่งชาติ ชื่อ “หัวใจชาติ” ( พ.ศ. 2524 ) “รุ่ งอรุ ณ” ( พ.ศ. 2526 ) “ปรารถนา” ( พ.ศ. 2540 ) เป็ นต้น
ที่ ไม่ส ามารถจัดอยู่ในกลุ่ มใดได้ เนื่ องด้วยคณะผูจ้ ดั ท าไม่ไ ด้ระบุ ถึงจุ ดหมายย่อยที่สัมพันธ์ก ับ
สภาพสังคมและเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นไว้เป็ นการเฉพาะเหมือนในหนังสื อวันเด็ก
บางปี เพียงแต่กล่าวในภาพกว้างเกี่ยวกับการให้ความสาคัญกับเด็กในลักษณะทัว่ ไปที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายหลักที่ได้กล่าวมาแล้ว
3.3.4 การเรียงลาดับวัจนกรรม ( Act sequence)
การลาดับวัจนกรรมในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้องค์ประกอบทาง
วรรณกรรมเข้ามาวิเคราะห์ ตวั บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กประเภทบันเทิงคดี กล่าวคือจะเริ่ มต้นด้วย
การเปิ ดเรื่ อง มักจะเปิ ดเรื่ องด้วยการบรรยายฉากหรื อตัวละคร จากนั้นจึงเข้าสู่ การดาเนินเรื่ อง ซึ่ ง
อาจจะนาเหตุการณ์ไปสู่ ปมขัดแย้งหรื อไม่ก็ได้ และจะคลี่คลายในตอนจบเรื่ องหรื อปิ ดเรื่ อง แต่
อย่างไรก็ตามการลาดับวัจนกรรมในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น จะเห็นได้วา่ ไม่มีองค์ประกอบใดแสดง
อย่างชัดแจ้งว่าใช้เพื่อการถ่ายทอดอุดมการณ์บางอย่างไปสู่ ผอู้ ่าน อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ตวั
บทอย่า งละเอี ย ดซึ่ ง จะได้ก ล่ า วต่ อไปนั้นแสดงให้เห็ นว่า มี ก ารแทรกชุ ดความคิ ดหรื อุดมการณ์
บางอย่างผ่านองค์ประกอบเรื่ องเล่ าเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านบทบรรยายการกระทาของตัว
ละคร และบทสนทนาของตัวละคร ลักษณะดังกล่าวนี้ ทาให้กล่าวได้ว่าการสื่ ออุดมการณ์ในเรื่ อง
เล่าสาหรับเด็กมีลกั ษณะที่ “แนบเนียน” และ “แยบยล”
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3.3.4.1 การเปิ ดเรื่อง คือ การเริ่ มต้นในการเล่าเรื่ องก่อนที่ผเู้ ขียนจะดาเนินเรื่ องราวต่อไป
จัดเป็ นส่ วนแรกของเรื่ องเล่ า ผูเ้ ขี ย นจะเล่ า ถึ ง สถานการณ์ ต่า ง ๆ ของตัวละครหรื อแม้ก ระทัง่
สภาพแวดล้อม เพื่อเป็ นการปูพ้ืนให้กบั ผูอ้ ่านและทาให้ผอู้ ่านเกิดความสนใจใคร่ รู้และติดตามอ่าน
เรื่ องราวต่อไปจนจบ การเปิ ดเรื่ องในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กจะมีความกระชับรัดกุม ไม่บรรยายมาก
จนเกินไป จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั พบลักษณะของการเปิ ดเรื่ องออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้คือ
3.3.4.1.1 เปิ ดเรื่องด้ วยฉาก ฉากนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กบั ตัวละคร อาจจะ
เป็ นสถานที่ที่ตวั ละครมีความคุน้ เคย เช่น บ้าน หมู่บา้ น โรงเรี ยน สถานที่ทางาน เป็ นต้น หรื อ
จะเป็ นสถานที่ ที่เกิ ดเหตุการณ์ ต่าง ๆ ขึ้ น การเปิ ดเรื่ องด้วยฉากนี้ เป็ นในลักษณะของฉากที่บอก
สถานที่ของเรื่ องหรื อเปิ ดเรื่ องด้วยฉากที่แสดงพฤติกรรมของตัวละคร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบว่าผูเ้ ขียนได้ใช้การเปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ในเรื่ องเล่าจานวน 11 เรื่ อง ได้แก่
เรื่ อง โปรดอย่าเอาฉันมาเลี้ ยงเลย (นะ) ช่ างเย็บที่นอนน้อย วังเทพารักษ์ เก็บข้าวตก เสี ยง
เพรี ยกจากพงไพร โลกในฝัน นิทานของยาย อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติ
ของคนจน ขี่มา้ ชิงเมือง ผมรักในหลวง ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ในละแวกบ้านที่ต้ งั อยู่ริมคลองในเขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานครนั้น มีความเป็ นอยู่
อย่างสงบ ต่างก็ประกอบสัมมาชี พตามที่ตนถนัด ในกระบวนอาชีพเหล่านี้มีอาชี พเย็บที่นอนอัน
เป็ นหัตถกรรมในครัวเรื อน ที่ทาให้ทอ้ งถิ่นนี้ มีชื่อเสี ยงและก็เป็ นอาชีพที่น่ายกย่อง เพราะเป็ นการ
ช่วยเศรษฐกิจในครอบครัวได้เป็ นอย่างดี
(ช่างเย็บที่นอนน้อย, 2532 น. 67)
บริ ษทั ฮ. นกฮู ก เป็ นบริ ษ ทั ที่ ผลิ ตหนังสื อส าหรั บเด็ก และเยาวชน ในบริ ษทั แห่ งนั้นมี
แผนกต่าง ๆ รับผิดชอบมากมาย มีคนทางานหลายระดับตั้งแต่ประธานบริ ษทั ผูจ้ ดั การฝ่ าย กอง
บรรณาธิ การฝ่ ายศิ ลป์ คนพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึ งช่ างแท่น ช่ างพิมพ์และคนงานแบกขน
ต่าง ๆ
(อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติของคนจน, 2539 น.116 )
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โรงเรี ยนเปิ ดเทอมแล้ววันนี้ ประตูหน้าต่างทุกบานเปิ ดกว้างรอต้อนรับเด็ก ๆ ตั้งแต่เช้าตรู่
ต้น หางนกยูง หน้า โรงเรี ย นออกดอกสี แ ดงสลับ เหลื อ งบานสะพรั่ ง อยู่เ ต็ม ต้น มัน เป็ นแจกัน
ธรรมชาติอนั มหึ มาที่คอยสร้างความชุ่มชื่นให้ผมู้ าเยือน
(ขี่มา้ ชิงเมือง ,2540 น. 103)
กล่าวได้ว่าการเปิ ดเรื่ องด้วยฉากในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น นอกจากจะเป็ นสถานที่ที่เด็ก
คุ ้น เคยแล้ว ยัง มี ส ถานที่ ที่ เ ป็ นธรรมชาติ อ ยู่ด้ว ยค่ อ นข้า งเยอะ สอดคล้อ งกับ ที่ กฤษตยา ณ
หนองคาย (2544 : 147) ได้กล่าวว่าการสร้างฉากในลักษณะนี้ น้ นั เป็ นการเอื้ออานวยให้ผเู้ ขียน
สามารถสอดแทรกชุ ดความคิดในเรื่ องการผจญภัย การเดินทางออกไปเรี ยนรู้โลกภายนอก เพื่อ
แสวงหาวิชาความรู้ได้และจะมีผลต่อการเรี ยนรู้ของผูอ้ ่านโดยตรงในเรื่ องธรรมชาติชีวติ และสังคม
3.3.4.1.2 เปิ ดเรื่องด้ วยตัวละคร การเปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ น้ นั จะเป็ นการแนะนา
ตัวละครให้ผอู ้ ่านได้รู้จกั เลยในเบื้องต้น ซึ่ งบางครั้งจะเป็ นทั้งตัวละครหลักหรื อตัวละครเสริ มว่ามี
ลักษณะบุ คลิ กและพฤติ กรรมอย่างไรก่ อนที่จะดาเนิ นเรื่ องเล่ าต่อไป เป็ นการสร้ างความคุ น้ เคย
ให้กบั ผูอ้ ่านก่ อนที่ จะดาเนิ นเรื่ องต่อไป การเปิ ดเรื่ องด้วยตัวละครนี้ อาจจะใช้การบรรยายหรื อ
ขึ้นต้นด้วยบทสนทนาของตัวละครเลยก็ได้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบว่า
ผูเ้ ขียนได้ใช้การเปิ ดเรื่ องลักษณะนี้ ในเรื่ องเล่าจานวน 44 เรื่ อง ได้แก่เรื่ อง บ้าน แก้วคืนเรื อน
นางฟ้ า สื บสายไทย ปุ๊ กปิ๊ ก สามชี วิต แม่จ๋า เด็กวิเศษ วัยรุ่ นสนทนา เสี ยงฝน เสี ยงกลางดึก
เรามาเข้าใจกัน วันเด็ก ป้ อมอยากรู้ ฉัตรแก้ว สายสัมพันธ์ พระมหากรุ ณาธิ คุณยิ่งล้น
หุ่ นยนต์ของคุ ณตา จะจาวันนี้ ชว่ั ชี วิต ครุ น้อยของคาพูน บ้านผีสิง บูบ้ ้ ี คาวิงวอนจาก
เพื่อนร่ วมโลก สองพี่น้อง มุง้ เปื้ อนเลือด ร่ มไทรทอง ป่ าสุ ดท้าย เด็กชายเก็บ ฝันที่เป็ น
จริ ง โลกของน้อย กลับบ้านเราดีกว่า ความฝันของน้องมีน ความใฝ่ ฝันอันงดงาม ความรักของ
คุณยาย ในหลวงของผม ผูย้ ิ่งใหญ่ ลูกรัก สมปรารถนา ลูกปลาสี รุ้ง เพื่อนใหม่ใจร้าย
หรื อ ต้นร้ายปลายดี เงินออม ห้องเรี ยนกลางทุ่งกว้าง ปลาทู จินตนาการของเด็กตัวเล็ก ๆ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
“แม่ครับ วันนี้ตอนกลับบ้าน ผมเห็นคุณยายคนหนึ่ งลงจากรถแท็กซี่ จะเดินเข้าซอยแยก
ผมเห็นเดินเซไม่มีกาลังก็เลยช่ วยถือของช่วยพยุงไปส่ งถึงบ้าน คุณยายขอบใจใหญ่ถามชื่อผม ชื่ อ
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โรงเรี ยน แล้วก็ให้พรมากมาย ชวนผมว่าว่าง ๆ ให้มาเที่ยวบ้านยายบ้าง” ภัคพงศ์ เล่ าให้แม่ฟัง
เมื่อแม่กลับจากทางานในวันหนึ่ง
( สายสัมพันธ์,2530 น. 65)
ในวันขึ้นปี ใหม่ พุทธศักราช 2531 บุตรสาวทั้งสองของคุณยายพาสหัสไชย และอ้ อยทิพย์
ซึ่ งเป็ นลูกผูพ้ ี่ พิทยา และประดับลูกผูน้ ้องมากราบรับพรปี ใหม่จากคุณยาย ทั้งสี่ คนนี้ มีโอกาสมา
เยีย่ มเยียนคุณยายอยูเ่ สมอ และชอบฟังคุณยายเล่าเรื่ องเก่า ๆ ทาให้รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี หลาย
อย่าง และความรู ้ก็เพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ
(พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น, 2531 น. 35)
ครอบครัวของคาพูนทานาเป็ นอาชี พหลัก หลังฤดูทานาแม่กบั พี่สาวก็ทอผ้าและทอเสื่ อ
พ่อกับพี่ชายทาเครื่ องจักสานไม้ไผ่ คาพูนช่วยพ่อแม่ทางานหลายอย่างทั้งงานบ้านและงานในไร่ นา
(ครุ นอ้ ยของคาพูน, 2532 น. 38)
3.3.4.1.3 เปิ ดเรื่องด้ วยฉากและตัวละคร การเปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ น้ นั จะเป็ นการ
แนะนาตัวละครและฉากไปพร้อม ๆ กัน กล่าวคือผูอ้ ่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศตามท้องเรื่ องไป
พร้อม ๆ กับรู ้จกั ตัวละคร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบว่าผูเ้ ขียนได้ใช้การเปิ ด
เรื่ องในลักษณะนี้ ในเรื่ องเล่าจานวน 39 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องพระมหากรุ ณาธิ คุณ ความฝันของหนู
นิ ด ดาวทอง หมอนทองของแก้ว เกี ยรติป ระวัติกริ ตติ ศกั ดิ์ คิดไม่เป็ น ย่าของผม วันยาย
จดหมายจาก ... “ยูโซะ” เด็กชายชาวเกาะ โชคของโต้ง สมบัติไทย ยักษ์ใหญ่ในสระ อ้อมลา
ยาย บ้านของปาน สวรรค์ใต้ทะเล นิ พทั ธ์และเพื่อน หนึ่ งในดวงใจราษฎร์ คืนเดื อนหงาย
ความหวังของปู่ พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า หอยโข่งย้ายบ้าน ฝันริ มน้ า เจ้าเฟนยอดรัก เพื่อน ความ
พ่ายแพ้ของลูกสาว ความทรงจาที่หาดท้ายเหมือง ปี กขาวตีลงั กา ของเก่า มีดี นกน้อยนักปลูก
ต้นไม้ บันทึ กเก็บ ตก แม่ค อมพ์รุ่นที่ห้า พอกิ นไหม อาโจะเฒ่ าผูท้ ระนง คุ ณค่ าแห่ ง ชี วิต
นกสองหัว เรื่ องเล่ าจากดาวลู กไก่ สามสหายกับดวงจันทร์ โอทอป : เพชรแห่ งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไก่แจ้กบั เหยีย่ ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
ทุกครั้งที่มีหนังเกี่ยวกับชีวิตสัตว์มาฉาย พ่อกับแม่ตอ้ งพาน้องมีนไปดู น้องมีนได้ดูหนัง
หลายเรื่ องที่สัตว์แสดงเป็ น “ตัวเอก” ของเรื่ อง หนังบางเรื่ องมีนกนางนวลเป็ นตัวเอก บางเรื่ องมี
ปลาโลมา ปลาวาฬ และหลายเรื่ องมีสุนขั เป็ นตัวแสดงนา ทุกเรื่ องตื่นเต้นสนุกสนาน สัตว์ที่แสดงนา
น่ารัก ฉลาดและเป็ นธรรมชาติ บางเรื่ องน้องมีนชอบและรู้สึกประทับใจมากจนต้องขอไปดูอีก
(เจ้าเฟนยอดรัก,2538 น.19 )
เสี ยงกลองและเสี ยงเป่ าฟูหลู่ ดังแว่วลอยมาตามสายลมหนาวในเดือนธันวาคม ขณะที่
หนุ่มสาวชาวอาข่า (อีกอ้ ) ซึ่ งแต่งกายด้วยเครื่ องประดับสวยงาม กาลังพากันล้อมวงเต้นราอยูก่ ลาง
ลานหน้าโรงเรี ยนที่เพิ่งจะสร้างเสร็ จใหม่ ๆ เมื่อสองวันที่ผา่ นมานี้เอง
(อาโจะเฒ่าผูท้ รนง ,2543 น.29 )
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว 6 หมา แมวกับหนู ยังเป็ นเพื่อนรักกันอยู่ ทั้งสามเดินทางท่องเที่ยว
ไปด้วยกันในโลกกว้าง ผ่านขุนเขา ทะเลทราย เมืองใหญ่ ๆ มากมาย จนกระทัง่ วันหนึ่ ง เมื่อสหาย
ทั้งสาม เหนื่อยอ่อนจากการเดินทางมาทั้งวัน เจ้าหนูเพื่อนตัวน้อยได้ออกความเห็นขึ้นว่า “คืนนี้ เรา
พักแรมที่ริมบึงใหญ่ขา้ งหน้านี้กนั เถิด ท่าทางจะเป็ นทาเลที่สงบร่ มเย็นดีแน่”
(สามสหายกับดวงจันทร์ ,2545 น. 19 )
เช้าวันเสาร์ ที่อากาศกาลังเย็นสบาย ภายในห้องนัง่ เล่นของบ้านหลังหนึ่ง เด็กหญิงผมเปี ยวัย
10 ขวบ กาลังสาละวนกับการจัดวางสิ่ งของบางอย่างใส่ ไว้ในตูโ้ ชว์
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น , 2548 น. 65 )
กล่าวได้วา่ การเปิ ดเรื่ องในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น ผูว้ จิ ยั พบว่าในส่ วนของการบรรยายนั้น
จะสังเกตว่าจะไม่มีการให้รายละเอียดในลักษณะที่เยิ่นเย้อจนเกินไปนัก เพราะอาจทาให้เด็กเกิด
ความรู ้สึกเบื่อและขาดความสนใจที่จะอ่านในส่ วนต่อไป
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ผูว้ จิ ยั พบว่าการเปิ ดเรื่ องของนิทานในบางเรื่ องยังคงใช้การขึ้นต้นข้อความที่เป็ นไปตามขนบของเรื่ องเล่าประเภทนี้ กล่าวคือ
ขึ้นต้นด้วยข้อความที่วา่ “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว … ” ต่อจากนั้นก็อาจมีการบรรยายฉากและตัวละครเป็ นลาดับต่อไป
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3.3.4.2 การดาเนินเรื่อง หมายถึง เหตุการณ์ระหว่างตอนเริ่ มเรื่ องหรื อเปิ ดเรื่ องกับตอนจบ
เรื่ องหรื อส่ วนที่เป็ นเนื้อหาหลักของเรื่ อง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั จะแบ่งลักษณะการดาเนิน
เรื่ องของเรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
3.3.4.2.1 ดาเนิ นเรื่ องตามลาดับเวลาหรื อไม่มีปมขัดแย้ง
3.3.4.2.2 ดาเนินเรื่ องแบบมีปมขัดแย้ง
3.3.4.2.1 ดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลา เป็ นการเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็ นลาดับขั้นตอน
ตามเวลาและเหตุการณ์ เรื่ องจะดาเนิ นไป เรื่ อย ๆ ตั้งแต่ตน้ จนจบโดยไม่มีปมขัดแย้ง จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กปรากฏว่ามีการดาเนินเรื่ องในลักษณะนี้ จานวน 54 เรื่ อง
ได้แก่ เรื่ องพระมหากรุ ณาธิ คุณ ความฝันของหนูนิด ดาวทอง สื บสายไทย แม่จ๋า เกียรติ
ประวัติของ กริ ตติศกั ดิ์ วัยรุ่ นสนทนา เสี ยงฝน ย่าของผม วันยาย จดหมายจาก ... “ยูโซะ”
เด็กชายชาวเกาะ ป้ อมอยากรู้ เรามาเข้าใจกัน วันเด็ก สมบัติไทย สายสัมพันธ์ พระมหา
กรุ ณาธิ คุณยิง่ ล้น หุ่ นยนต์ของคุณตา อ้อมลายาย ครุ นอ้ ยของคาพูน บูบ้ ้ ี ช่างเย็บที่นอน
น้อย คาวิงวอนจากเพื่อนร่ วมโลก สองพี่นอ้ ง บ้านของปาน สวรรค์ใต้ทะเล นิพทั ธ์และเพื่อน
เด็กชายเก็บ ฝันที่เป็ นจริ ง หนึ่งในดวงใจราษฎร์ คืนเดือนหงาย ความหวังของปู่ เก็บข้าวตก
พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า โลกในฝัน นิทานของยาย ความฝันของน้องมีน ความใฝ่ ฝันอันงดงาม
ความรักของคุณยาย ความพ่ายแพ้ของลูกสาว ความทรงจาที่หาดท้ายเหมือง ลูกรัก ของเก่า
มีดี ขี่มา้ ชิงเมือง นกน้อยนักปลูกต้นไม้ เงินออม บันทึกเก็บตก แม่คอมพ์รุ่นที่ห้า พอกิน
ไหม ห้องเรี ยนกลางทุ่งกว้าง เรื่ องเล่าจากดาวลูกไก่ จินตนาการของเด็กตัวเล็ก ๆ ละเลง
ขนมเบื้องด้วยปาก โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ลูกรั ก (2540 ) เป็ นเรื่ องราวการตอบจดหมายของแม่กบั ลูก ๆ ทั้งสองคน สื บเนื่องมาจาก
การที่ลูก ๆ ได้เขียนมาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ไปอยูบ่ า้ นคุณตาคุณยายนั้นได้ทาอะไรบ้าง ในแต่ละวัน
ไม่วา่ จะเป็ นการพรวนดิน ใส่ ปุ๋ย รดน้ าต้นไม้ หรื อการออกกาลังกายดัดตน การช่วยแบ่งเบาภาระ
คุณตาคุณยายในการทางานบ้าน เหตุการณ์ของเรื่ องดาเนินไปเรื่ อย ๆ เป็ นการตอบจดหมายตาม
เรื่ องราวที่ลูกทั้งสองได้เขียนเล่ามา
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โอทอป : เพชรแห่ งภูมิปัญญาท้ องถิ่น ( 2547 ) เป็ นเรื่ องราวของแม่กบั ลูกผูห้ ญิงที่นงั่ คุย
กันภายในห้องนัง่ เล่นของบ้านหลังหนึ่ ง โดยเนื้ อเรื่ องที่คุยกันนั้นเกี่ยวกับความเป็ นมาของโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์หรื อโอทอปที่ทุกคนรู้จกั กันเป็ นอย่างดี เป็ นโครงการที่นาเอาทรัพยากรที่
เกิ ดจากภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นมาดัดแปลงเป็ นผลิ ตภัณฑ์ต่า ง ๆ เพื่ อสร้ า งรายได้ใ ห้ชุ ม ชน โดยมี
เอกลักษณ์ที่ความเป็ นวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภาคของไทย เหตุการณ์ของเรื่ องดาเนิ น
ไปเรื่ อย ๆ ผ่านการพูดคุยของแม่และลูกที่ช่างซักถาม
3.3.4.2.2 ดาเนินเรื่ องแบบมีปมขัดแย้ ง
ปั ญหาความขัดแย้งที่มีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของชี วิตตัวละครเอกในลักษณะต่าง ๆ ความขัดแย้งถือเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับเรื่ องเล่า
ประเภทบันเทิงคดี เพราะทาให้ผอู้ ่านสนใจที่จะใคร่ อยากรู้วา่ หลังจากเหตุการณ์ขดั แย้งแล้วนั้น
สถานการณ์ของเรื่ องจะพลิกผันไปอย่างไร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กปรากฏ
ว่ามีการดาเนิ นเรื่ องในลักษณะการสร้างปมขัดแย้งนี้ จานวน 40 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องบ้าน แก้วคืน
เรื อน นางฟ้ า ปุ๊ กปิ๊ ก สามชีวิต หมอนทองของแก้ว เด็กวิเศษ คิดไม่เป็ น โชคของโต้ง
เสี ยงกลางดึก ฉัตรแก้ว ยักษ์ใหญ่ในสระ โปรดอย่าเอาฉันมาเลี้ยงเลย (นะ) จะจาวันนี้ ชว่ั ชีวิต
บ้านผีสิง มุง้ เปื้ อนเลือด ร่ มไทรทอง ป่ าสุ ดท้าย วังเทพารักษ์ โลกของน้อย กลับบ้านเรา
ดีกว่า หอยโข่งย้ายบ้าน เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร ฝันริ มน้ า เจ้าเฟนยอดรัก เพื่อน ปี กขาว
ตีลงั กา ผูย้ งิ่ ใหญ่ ในหลวงของผม อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติของคนจน
สมปรารถนา ลูกปลาสี รุ้ง เพื่อนใหม่ใจร้าย หรื อต้นร้ายปลายดี ผมรักในหลวง อาโจะเฒ่า
ผูท้ รนง คุณค่าแห่ งชี วิต นกสองหัว สามสหายกับดวงจันทร์ ปลาทู ไก่แจ้กบั เหยี่ยว โดย
ผูว้ จิ ยั จะแบ่งประเภทของความขัดแย้งจากข้อมูลที่ปรากฎออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ
(2) ความขัดแย้งระหว่างตัวละครกับผูอ้ ื่น
(3) ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร
(1) ความขัดแย้ งระหว่ างตัวละครกับธรรมชาติ เป็ นลักษณะความขัดแย้งของตัวละครที่
ต่อสู ้กบั ภัยธรรมชาติ
เพื่อเอาชนะความตายอันเป็ นสิ่ งที่ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้ อาทิเช่ น
ตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
วังเทพารักษ์ (2535 ) เป็ นเรื่ องราวของชาวบ้านหนองหมาว้อที่อาศัยอยู่ในห้วยปลาแดก
และรอบ ๆ บริ เวณนั้นมีวงั น้ าแห่งหนึ่งชื่อ “วังเทพารักษ์” เป็ นแหล่งน้ าที่อุดมสมบูรณ์มากไม่วา่ จะ
เป็ นต้นไม้หรื อปลา เพราะชาวบ้านเชื่อว่าบริ เวณนี้ น้ นั มีเทวดารักษาอยู่ ทาให้ธรรมชาติบริ เวณ
นั้นเป็ นป่ าสงวนและแหล่งเพาะพันธุ์ปลาอย่างดี แต่ก็เป็ นเฉพาะชาวบ้านในหมู่บา้ นเท่านั้น ส่ วน
คนต่างถิ่นที่เข้ามากลับไม่คิดเช่นนี้ เพราะพยายามที่จะใช้เครื่ องมือทันสมัยมาตั้งค่ายริ มน้ า เพื่อจะ
จับปลาให้ได้มากที่สุด แม้กระทัง่ การใช้ไฟฟ้ าช็อตปลา ทาให้ปลาตายเป็ นจานวนเยอะมาก จน
ในที่สุดจะเป็ นด้วยธรรมชาติลงโทษหรื ออย่างไร ทาให้เกิดสิ่ งที่ไม่คาดฝันขึ้นนัน่ คือปลาตัวใหญ่ที่
ถูกกระแสไฟฟ้ าช็อตนั้นพุ่งเข้าชนเรื อทาให้เรื อคว่า และคนบนเรื อก็เสี ยชีวิต ซึ่ งเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึ้นอย่างที่ชาวบ้านหนองหมาว้อไม่เคยคาดคิดมาก่อน ต่างว่ากันว่าเป็ นการกระทาของธรรมชาติ
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลายที่ตอ้ งการจะอนุรักษ์ป่าไม้ พันธุ์นก พันธุ์ปลาไว้ ให้คู่กบั แหล่งน้ าลาธาร
ปลาทู (2546 ) เป็ นเรื่ องราวของหนุ่มคนหนึ่ งชื่อว่า นายเทียบ เขาชอบกินปลาทูมาก และ
ต้องการที่จะซื้อไปฝากครอบครัวเช่นกัน เพราะทุกคนนั้นชอบกินปลาทู จนกระทัง่ วันหนึ่ งในช่วง
งานเดื อนสิ บซึ่ งเป็ นช่วงวันหยุดของคนใต้ นายเทียบได้หยุดงานจึงคิดที่จะซื้ อปลาทูไปฝากที่บา้ น
เช่นเคย แต่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นจะต้องผ่านป่ าก่อนจึงจะถึงหมู่บา้ นที่ตนอยู่ แต่ในระหว่าง
ทางฝนเกิดตกลงมาอย่างหนัก ทาให้นายเทียบจ้องเข้าไปหลบฝนในถ้ าและโชคร้ายที่ปากถ้ ามีดินพัง
ลงมาปิ ดจนมิ ด ท าให้นายเที ย บต้องติ ดอยู่ในนั้นถึ งสิ บ กว่า วัน นายเที ยบพยายามอย่า งไรก็ไ ม่
สามารถออกไปได้ จนในที่สุดชาวบ้านเกิดเอะใจจึงออกตามหาและสามารถช่วยนายเทียบออกมาได้
โดยที่นายเทียบไม่อดตายเพราะมีปลาทูช่วยชีวติ ไว้
(2 ) ความขัดแย้ งระหว่ างตัวละครกับผู้อื่น เป็ นลักษณะความขัดแย้งของตัวละครที่ไม่ลง
รอยกัน ต่อต้านกันหรื อพยายามทาลายล้างกัน
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ อาจเป็ นความขัดแย้ง
ระหว่างพี่นอ้ ง ความขัดแย้งกับผูใ้ หญ่ ความขัดแย้งกับเพื่อน อาทิเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
สามสหายกับดวงจันทร์ (2545 ) เป็ นเรื่ องราวของหมา แมวและหนู ซึ่ งเป็ นเพื่อนกัน ทั้ง
สามได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่าง ๆ มากมาย และแล้ววันหนึ่งทั้งสามก็ชวนกันพักผ่อนที่ริมบึงใหญ่
เจ้าเหมียวได้มองเห็นพระจันทร์ อีกดวงหนึ่งอยูท่ ี่ใต้น้ าใจกลางบึง จึงเรี ยกให้เพื่อน ๆ มาดู และตกลง
กันว่าจะต้องเอาดวงจันทร์ ที่อยูใ่ ต้น้ าขึ้นมาเชยชมให้ได้ ทั้งสามพยายามที่จะคิดหาวิธีต่าง ๆไม่วา่
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จะเป็ นการงมลงไปในน้ าแต่ก็ไม่สามารถเอาดวงจันทร์ ข้ ึนมาได้ จนตกลงกันว่าจะช่วยกันวิดน้ าใน
บึงให้หมด แต่พอน้ าในบึงหมดกลับพบว่าดวงจันทร์ กลับหายไป ทั้งสามเศร้ามากและต่างก็ขดั แย้ง
กันเอง เจ้าแมวก็หาว่าเจ้าหนูซ่ ึ งเป็ นสัตว์ฟันแทะแอบมาแทะดวงจันทร์ ไป ส่ วนเจ้าหมาก็โทษเจ้า
แมวว่าเป็ นเพราะแมวเอาดวงจันทร์ ไปซ่ อนไว้ในดวงตา จากนั้นทั้งสามก็กลายเป็ นคู่อาฆาตกัน
ตลอดมา โดยเจ้าหมาทุกคืนที่เห็นดวงจันทร์ ก็จะส่ งเสี ยงหอนอย่างเศร้าสร้อย ส่ วนเจ้าแมวก็จะคอย
ไล่จบั เจ้าหนูทุกตัวที่มนั พบ
อาโจะเฒ่ าผู้ทรนง (2543) เป็ นเรื่ องราวของผูเ้ ฒ่าอาโจะ ชาวอาข่า ซึ่ งไม่ยอมให้ลูกชาย
ของตนมาเรี ยนหนังสื อไทย เพราะเห็นว่าจะต้องให้ลูกชายมาช่วยทางานไร่ และเลี้ยงน้อง ถึงแม้วา่
ครู จะพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ ประกอบกับครอบครัวอื่น ๆ ต่างก็ส่ง
ลูกหลานมาเรี ยนหนังสื อกันหมดแล้ว แต่ผเู้ ฒ่าอาโจะก็ยงั ไม่เปลี่ยนใจง่าย ๆ ทาให้เกิดความขัดแย้ง
กับครู สมศักดิ์ตลอดมา จนมาวันหนึ่งไร่ กะหล่าของผูเ้ ฒ่าอาโจะโดนเพลี้ยลงเสี ยหายหนัก ทาให้ผู้
เฒ่าอาโจะต้องลงไปซื้ อยาฆ่าแมลงมากาจัดเพลี้ ย จนฆ่าตายหมด พืชผลก็เจริ ญงอกงาม แต่ใน
ขณะเดียวกันสารพิษก็ตกค้างมากขึ้นเช่นกันและเกิดผลเสี ยกับผูเ้ ฒ่าคือเกิดอาการวิงเวียนศีรษะและ
อาเจียนอย่างแรง จนเสี ยชีวติ ในเวลาต่อมาเพราะได้รับสารพิษเข้าไปในร่ างกายมากเกินไป เรื่ องจาก
ไม่รู้วิธีผสมน้ ายาและไม่อ่านคาเตือนให้เข้าใจทาให้เกิ ดผลเสี ยถึงชีวิต
ในที่สุดก็ทาให้อาหลู
บุตรชายของผูเ้ ฒ่ายอมที่จะไปเรี ยนหนังสื อกับครู สมศักดิ์
(3 ) ความขัดแย้ งภายในจิตใจของตัวละคร เป็ นลักษณะความขัดแย้งของตัวละครที่
ต้องการจะเอาชนะอุ ปสรรคต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้ นภายในจิ ตใจตนเองไม่ว่าจะเป็ น ความกลัว การ
ผัดวันประกันพรุ่ ง ความขี้เกียจ ความพอดี เป็ นต้น อาทิเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
เสี ยงกลางดึก (2527 ) เป็ นเรื่ องราวของเด็กชายมานิต ซึ่ งชอบไปค้างคืนบ้านคุณปู่ คุณย่า
มากในช่วงวันหยุด บ้านคุณปู่ เป็ นลักษณะของบ้านโบราณของไทยขนานแท้ เพราะมีใต้ถุนสู ง
และปลูกต้นไม้และมีสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ มากมาย จนกระทัง่ วันหนึ่ งคุณปู่ เกิดไม่สบายและคุณย่าต้อง
พาส่ งโรงพยาบาล ทาให้เขาต้องอยูบ่ า้ นคนเดียว มานิ ตรู้สึกว้าเหว่มากกับความวังเวงรอบ ๆ บ้าน
และเขาได้ยินเสี ยงเคาะประตู ทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะมีคนมาในเวลาดึกอย่างนี้ ประกอบกับเสี ยงสุ นขั
หงอนจากที่ไกล ๆ ในที่สุดเขาก็รวบรวมความกล้าลุกไปเปิ ดประตู เหตุการณ์กลับกลายเป็ นว่าเสี ยง
เคาะประตูน้ นั คือเสี ยงของเจ้าจง สุ นขั ที่เลี้ยงไว้และนอนอยูห่ น้าประตูห้องและเกิดอาการคันหมัด

58
ก็ยกขาขึ้นเกาจนทาให้ไปกระทบบานประตูเสี ยงดังก๊อก ๆ นัน่ เอง ในที่สุดตัวละครนั้นก็สามารถที่
เอาชนะกับความกลัวที่ เกิ ดขึ้ นภายในจิตใจของตนเองได้และรู้ สึกว่าตนเองนั้นได้โตขึ้นด้วยจาก
เมื่อก่อน
นกสองหัว (2543 ) เป็ นเรื่ องราวของนกหนุ่มตัวหนึ่ งที่ได้รับคาบัญชาจากเทวดาแห่ งนกให้
นาขนปี กแห่งเทวดานกที่ตกลงมายังโลกมนุษย์มาคืนให้ จนกระทัง่ เมื่อปฎิบตั ิภารกิจเสร็ จกลับติด
ใจในโลกมนุษย์จึงขออนุ ญาตไปอยูบ่ นโลกมนุษย์ถาวร แต่กลับขอหัวเพิ่มอีกหนึ่ งหัว เพื่อจะได้มี
สิ่ งพิเศษเหนือนกอื่น ๆ เทวดานกก็รับปาก พอมาถึงโลกมนุษย์กลับพบว่าหัวที่มีน้ นั นอกจากจะดู
เป็ นผูย้ ิ่งใหญ่พิเศษกว่าคนอื่นแล้ว แต่ยงั ทาให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นและบินได้ยากลาบากอีกด้วย
เพราะเกะกะหัวของตนเอง และสิ่ งสาคัญคือหัวทั้งสองหัวนั้นก็มกั จะมีความคิดไม่ลงรอยกันและ
มักจะเถียงกันอยูต่ ลอดและกว่าหัวทั้งสองจะตกลงกันได้ก็ทาให้นกหนุ่มเหนื่อยมาก เพราะหัวทั้ง
สองหัวต่างก็ไม่มีการยอมกัน จนในที่สุดก็ทะเลาะกันและจิกกัดกันจนมีเลือดไหลออกมา ใน
ที่สุดนกหนุ่มทนไม่ไหวจึงร้องขอเทวดานกให้ลงมาช่วยเหลือ นกหนุ่มจึงเข้าใจตนเองการมีอะไรที่
เกินจากความพอดีน้ นั ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดี
3.3.4.3 การปิ ดเรื่อง คือ บทสรุ ปของเรื่ องที่ทาให้ผอู้ ่านรู้วา่ เรื่ องราวทั้งหมดถูกคลี่คลายไป
ในทางใด วิริยะ สิ ริสิงห (2537 : 85) ได้กล่าวว่า การปิ ดเรื่ องนั้นเป็ นจุดที่ทาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น
ความสนใจ ความตึงเครี ยด ตลอดจนความรู้สึกด้านอื่น ๆ ของผูอ้ ่านทวีเพิ่มขึ้นจนถึงสุ ดท้าย การ
ปิ ดเรื่ องในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กสามารถแบ่งเป็ นประเภทย่อย ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้
3.3.4.3.1 ปิ ดเรื่ องแบบสุ ขนาฏกรรม
3.3.4.3.2 ปิ ดเรื่ องแบบโศกนาฏกรรม
3.3.4.3.3 ปิ ดเรื่ องแบบให้ตื่นเต้น หรื อหักมุมตอนจบเรื่ อง
3.3.4.3.4 ปิ ดเรื่ องแบบให้ขอ้ คิด
3.3.4.3.1 ปิ ดเรื่ องแบบสุ ขนาฏกรรม เป็ นการปิ ดเรื่ องที่จบด้วยความสุ ขของตัวละครใน
เรื่ อง ปั ญหาทุกอย่างถูกคลี่คลายลงไปโดยดี จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กปรากฏ
ว่ามีการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้จานวน 39 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องพระมหากรุ ณาธิคุณ ความฝันของหนูนิด
บ้าน นางฟ้ า ดาวทอง ปุ๊ กปิ๊ ก หมอนทองของแก้ว วันยาย จดหมายจาก ... “ยูโซะ” เด็กชาย
ชาวเกาะ โชคของโต้ง ฉัตรแก้ว ยักษ์ใหญ่ในสระ หุ่ นยนต์ของคุณตา จะจาวันนี้ ชว่ั ชีวิต
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อ้อมลายาย ครุ นอ้ ยของคาพูน บ้านผีสิง บูบ้ ้ ี ร่ มไทรทอง ป่ าสุ ดท้าย บ้านของปาน
สวรรค์ใต้ทะเล ฝัน...ที่เป็ นจริ ง โลกของน้อย เก็บข้าวตก ฝันริ มน้ า เจ้าเฟนยอดรัก เพื่อน
ปี กขาวตีลงั กา
ผูย้ ิ่งใหญ่ ลูกปลาสี รุ้ง ขี่มา้ ชิงเมือง เพื่อนใหม่ใจร้าย หรื อต้นร้ายปลายดี
ผมรักในหลวง ห้องเรี ยนกลางทุ่งกว้าง จินตนาการของเด็กตัวเล็ก ๆ ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ไก่แจ้กบั เหยีย่ ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
เย็นวันนั้นพอตากับแม่มาถึง หนูนิดก็วง่ิ ไปหาแม่กบั ตา แล้วก็ร้องบอกว่า “หนูจะเป็ น
นักเรี ยน” หนูนิดเป็ นสุ ขเหลือเกิน หนูนิดเฝ้ าคอยเวลาที่จะได้เป็ นนักเรี ยนและเรี ยนให้สนุกกับครู
และเพื่อนเหมือนที่หนูนิดฝัน
(ความฝันของหนูนิด,2523 น. 18)
นอกจากคุณตาที่มาส่ งบูบ้ ้ ีทุกวันแล้ว วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วย พร้อมกับกล้องถ่ายรู ปอีก
1 อัน คุณตาบอกว่า “เอามาถ่ายรู ปหนูบีตอนรับรางวัลเด็กดียงั ไงล่ะลูก” ตั้งแต่น้ นั มาก็ไม่มีใครเรี ยก
หนูบีวา่ บูบ้ ้ ีอีกเลย
(บูบ้ ้ ี ,2532 น.66 )
ปู่ เต่า ปลาและปลาปักเป้ า ถามปี กขาวว่าจะแก้ไขให้โลกเหมือนเดิมได้อย่างไร ปี กขาวบอก
ให้ทุกคนสบายใจว่ามันรู ้วธิ ี การแก้ปัญหา
“ฉันจะไม่บินฝันแบบตีลงั กาแล้ว..บินตีลงั กาแล้วฝันทาให้คนอื่นเดือดร้อน”
“ดูซิ ! ปี กขาวตื่นและบินเหมือนพวกเราแล้ว ไม่บินตีลงั กาแบบพิสดารแล้ว
“ดีใจจัง เจ้าปี กขาวมาเราบินไปด้วยกัน”
(ปี กขาวตีลงั กา ,2538 น.31 )
3.3.4.3.2 ปิ ดเรื่องแบบโศกนาฏกรรม เป็ นการปิ ดเรื่ องที่จบด้วยความทุกข์หรื อความ
ผิดหวังของตัวละครในเรื่ องอันเนื่ องมาจากตัวละครกระทาในสิ่ งที่ไม่ดีหรื อคิดในสิ่ งไม่ดี ก็ยอ่ มจะ
ได้รับผลจากการกระทานั้นและนามาซึ่ งความทุกข์มาให้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่ า
สาหรับเด็กปรากฏว่ามีการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ จานวน 6 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง โปรดอย่าเอาฉันมา
เลี้ยงเลย (นะ) วังเทพารักษ์ คืนเดือนหงาย หอยโข่งย้ายบ้าน อาโจะเฒ่าผูท้ รนง สามสหายกับ
ดวงจันทร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
“ก็ถา้ ไม่มีใครไปยุง่ กับมัน ปล่อยให้มนั อยูก่ บั พ่อแม่อย่างมีความสุ ข มันก็คงไม่ตอ้ งมารับ
กรรมแบบนี้ ผมหวังว่าแต่น้ ีไปคุณคงไม่คิดที่จะหาลูกสัตว์ป่าไม่วา่ จะเป็ นอะไร มาเลี้ยงไว้ดูเล่นใน
บ้านอีกแล้วนะครับ” เขากล่าวย้า แล้วดาเนินการไปตามหน้าที่
(โปรดอย่าเอาฉันมาเลี้ยงเลย (นะ) ),2530 น.93)
ในงานศพผูเ้ ฒ่าอาโจะ ครู สมศักดิ์และกลุ่มครู อาสาสมัครได้มาช่ วยเป็ นธุ ระจัดการศพ
ร่ วมกับชาวบ้าน และพ่อหลวงของบ้านอาแบจนเสร็ จงานด้วยดี แต่ความเสี ยใจอย่างสุ ดซึ้ งที่เกิดกับ
ลูกเมียของผูเ้ ฒ่าชาวอาข่าคนนี้ ยอ่ มไม่มีอะไรจะเปรี ยบได้ เพราะเสี ยผูน้ าครอบครัวไป ครู สมศักดิ์
นัง่ ลงข้าง ๆ อาหลูและโอบไหล่ของเด็กน้อยเอาไว้ก่อนจะก้มลงถามเบา ๆ ว่า
“เสร็ จงานของพ่อแล้ว ครู อยากจะให้อาหลูไปเฮียนหนังสื อกับครู จะไปไหม ?”
อาหลูพยักหน้าพร้อมกับเอามือป้ ายน้ าตา “เฮาอยากเฮียนหนังสื อคับคู”
(อาโจะเฒ่าผูท้ รนง, 2543 น.32)
เพื่อนรักทั้งสามก็กลับกลายเป็ นคู่อาฆาตตลอดมา ทุกคืนเมื่อเจ้าหมามองเห็นดวงจันทร์บน
ฟากฟ้ า ก็จะส่ งเสี ยงหอน เสี ยดายดวงจันทร์อย่างเศร้าสร้อย ส่ วนเจ้าแมวก็พยายามตามจับเจ้าหนูทุก
ตัวที่มนั พบ
ส่ วนดวงจันทร์ บนท้องฟ้ านั้นเล่า ก็ได้แต่เสี ยใจกับสหายทั้งสามเรื่ อยมา เพราะไม่สามารถ
จะบอกให้สัตว์ท้ งั สามรู ้ได้วา่ แท้จริ งแล้ว ดวงจันทร์ที่ปรากฏอยูใ่ นน้ าเป็ นเพียงเงาพระจันทร์ เท่า
นั้นเอง
(สามสหายกับดวงจันทร์ ,2545 น. 21)
3.3.4.3.3 ปิ ดเรื่องแบบให้ ตื่นเต้ นหรือหักมุมตอนจบเรื่อง เป็ นการปิ ดเรื่ องในแบบที่ผอู้ ่าน
ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเรื่ องจะลงเอยเช่นนี้ เนื่องจากไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ได้จากตอน
เปิ ดเรื่ องและการดาเนินเรื่ อง การปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ จะทาให้ผอู้ ่านรู้สึกตื่นเต้นและแปลกใจ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กปรากฏว่ามีการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ จานวน 7 เรื่ อง
ได้แก่ เรื่ องแก้วคืนเรื อน สามชีวิต แม่จ๋า คาวิงวอนจากเพื่อนร่ วมโลก ความพ่ายแพ้ของ
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ลูกสาว อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติของคนจน แม่คอมพ์รุ่นที่ห้า ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
สองคนก้ม หน้ า ก้ม ตาท างานอย่ า งแข็ ง ขัน เข้ม ไม่ มี แ ววของนัก วางแผนผูช้ าญฉลาด
หลงเหลื ออยู่เลย ส่ วนป้ อมนึ กถึ งข้าวสารที่จะหุ งกิ นเย็นนี้ เขาทั้งสองชาเลืองมองดูเมียประธาน
บริ ษทั เมื่อเห็นว่ากาลังเดินพ้นประตูออกไป ก็ถอนหายใจโล่งอกแล้วหันมายิม้ แหย ๆ ให้กนั
(อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติของคนจน , 2539 น.122)
โจ้งพูดไม่ทนั จบ รถเก๋ งคันสวยก็แล่นผ่านไป พร้อมกับเศษขยะถุงใหญ่ที่ถูกโยนออกมา
จากหน้าต่างรถ ตามมาติด ๆ ด้วยรถเมล์ใหญ่ รถเมล์เล็ก รถตุ๊ก รถมอเตอร์ ไซด์ ที่แผดเสี ยงคาราม
ลัน่ พร้อมกับพ่นควันพิษสี ดาสนิท .!!!
(คาวิงวอนจากเพื่อนร่ วมโลก 2533 น.48)
ดิฉนั หูอ้ือ น้ าตาไหลพราก ตื้นตันใจและสงสารแม่เป็ นที่สุด เมื่อได้ยนิ เสี ยงแม่พดู อย่างชัด
ถ้อยชัดคาว่า
“ก็ขายเลือดแม่ไงละลูก”
“แม่ขายเลือด” ดิฉนั ยืนงง โผเข้าไปสู่ ออ้ มกอดของแม่
“โธ่ แม่จ๋า”
(แม่จ๋า,2525 น. 96)
3.3.4.3.4 ปิ ดเรื่องแบบให้ ข้อคิด เป็ นการปิ ดเรื่ องที่ผเู้ ขียนมุ่งแสดงทัศนะความคิดเห็นของ
ตนผ่านตัวละครที่ผเู ้ ขี ยนต้องการจะสื่ อออกไป ให้ไปคิดต่อเองตามสภาพพื้นฐานของชี วิต หรื อ
บางครั้งผูเ้ ขียนก็จงใจที่จะแสดงทัศนะของตนออกมาโดยตรงก็ได้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ อง
เล่าสาหรับเด็กปรากฏว่ามีการปิ ดเรื่ องในลักษณะนี้ จานวน 42 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ องสื บสายไทย
เกียรติประวัติของกริ ตติศกั ดิ์ เด็กวิเศษ คิดไม่เป็ น วัยรุ่ นสนทนา เสี ยงฝน ย่าของผม
เสี ยงกลางดึก เรามาเข้าใจกัน วันเด็ก ป้ อมอยากรู้ สมบัติไทย สายสัมพันธ์ โปรดอย่าเอา
ฉันมาเลี้ยงเลย (นะ) พระมหากรุ ณาธิ คุณ ช่างเย็บที่นอนน้อย สองพี่นอ้ ง มุง้ เปื้ อนเลือด
นิพทั ธ์และเพื่อน เด็กชายเก็บ หนึ่งในดวงใจราษฎร์ ความหวังของปู่ พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า

62
กลับบ้านเราดีกว่า เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร โลกในฝัน นิทานของยาย ความของน้องมีน
ความใฝ่ ฝันอันงดงาม ความรักของคุณยาย ความทรงจาที่หาดท้ายเหมือง ในหลวงของผม
ลูกรัก
สมปรารถนา
ของเก่ามีดี
นกน้อยนักปลูกต้นไม้ เงินออม บันทึกเก็บตก
พอกินไหม คุณค่าแห่งชีวติ นกสองหัว เรื่ องเล่าจากดาวลูกไก่ ปลาทู ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
วันเด็กไม่ได้หมายความว่าให้เด็กเที่ยวอย่างเดียว แต่สาหรับเตื้องวันนี้ หมายความว่า เป็ น
วันที่เตื้องจะแสดงความสามารถว่าเตื้องพร้อมที่จะเป็ นผูใ้ หญ่ในวันหน้า เตื้องพร้อมที่จะเข้มแข็ง
เป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีต่อไป
(วันเด็ก,2528 น. 100)
ที่ท่าน้ าหน้าบ้านป้ าและบ้านแม่น้ นั จะมีเรื อจ้างต่อเครื่ องมาจอด มีผมู้ าสั่งทาที่นอนหรื อรับ
ที่นอนที่ทาเสร็ จแล้วอยูเ่ นือง ๆ ทาให้ปวีณาคิดว่าคนเรานั้นในแต่ละวันต้องนอนหลับให้พอเพียง
จึงจะทาให้สุขภาพทางกายทางใจสมบูรณ์ดี มีความสุ ข ก็คงจะต้องมีคนมาติดต่อว่าทาที่นอนกัน
เรื่ อยไป ดังนั้นการที่ตนเลือกเรี ยนวิชาเย็บที่นอนอันเป็ นวิชาเลือกอาชีพตามบรรพบุรุษที่โรงเรี ยน
ส่ งเสริ มนั้นนับว่าเป็ นการเหมาะสม เป็ นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทารายได้เสมอ ทาให้รู้สึกมัน่ ใจ
ในอนาคตของตนแล้ว
(ช่างเย็บที่นอนน้อย,2532 น. 75)
แก่นรู ้ สึกว่า เขาต้องการอยู่ในหมู่บา้ นที่ผคู้ นรู้จกั กันและช่ วยเหลือเกื้ อกูลกันด้วยความมี
น้ าใจมากกว่าที่จะอยู่ในชุ มชนที่บา้ นเมืองเจริ ญ แต่ผคู้ นต่างคนต่างอยู่อย่างที่เขาได้พบเห็นใน
อเมริ กา
(กลับบ้านเราดีกว่า, 2536 น. 76)
กล่าวได้วา่ การปิ ดเรื่ องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าการปิ ดเรื่ องแบบให้ขอ้ คิดได้ถูก
นามาใช้ม ากที่ สุ ด เป็ นเพราะผูเ้ ขี ย นสามารถที่ จะแสดงทัศนะความคิ ดเห็ นของตนเพื่ อใช้เป็ น
แนวทางสาหรับประพฤติปฏิบตั ิตนแก่เด็กได้เป็ นอย่างดี และการปิ ดเรื่ องที่พบรองลงมาก็จะเป็ น
การปิ ดเรื่ องด้วยความสุ ข ซึ่ ง กฤษตยา ณ หนองคาย ( 2544 ) ได้กล่าวไว้สรุ ปได้ว่า เป็ นการ
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แสดงให้เห็ น ความส าเร็ จ ของตัวละครที่ ส ามารถฝ่ าฟั นและแก้ปั ญหาต่ า ง ๆ แม้จ ะต้องเจอกับ
อุปสรรคมากเพียงใด และที่สาคัญกว่านั้นสามารถที่จะทาให้เด็กมีกาลังใจที่จะต่อสู้กบั ปัญหาได้
3.3.5 นา้ เสี ยง ( Keys )
เรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ใช้น้ า เสี ย งแบบเป็ นกัน เอง เพื่ อให้ก ารสอดแทรกและสื่ อ
อุดมการณ์เป็ นไปอย่างแนบเนียน ไม่มีลกั ษณะบังคับ และเป็ นการโน้มน้าวใจ ดังนั้นลักษณะภาษา
ที่ใช้จึงเป็ นภาษาสนทนาที่เป็ นธรรมชาติ ผ่าน “เสี ยง” และ “ความคิด” ของตัวละครในการเล่า
เรื่ องและถ่ายทอด “ความจริ ง” ต่าง ๆ ซึ่ ง “เสี ยง” ที่ใช้น้ นั มักจะสอดคล้องกับบุคลิกลักษณะของ
ตัวละครในเรื่ องด้วย เช่น
ตัวอย่าง
คุณยายของอุษามีอายุมากแล้ว ท่ านรักและเมตตาปรานีอุษามาก แต่คุณยายเป็ นชาวสวน
มีอาชีพปลูกผักและผลไม้ขาย ท่ านเป็ นคนขยันขันแข็งเยี่ยงชาวสวนที่ดีท้ งั หลาย ท่ านจะตื่นนอน
แต่เช้ามืด ลงจากเรื อนไปพรวนดิน รดน้ าต้นไม้ เก็บผักและผลไม้ แล้วก็นาไปขายที่ตลาด
(สามชีวติ ,2525 น. 73)
บูบ้ ้ ีกวาดตามองไปรอบ ๆ สนาม แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมา
“ไวไวดูสิ ” ในสนามมี เศษกระดาษ ใบไม้เกลื่ อนเต็มไปหมดเลย เรามาแข่ง เก็ บเศษ
กระดาษกับใบไม้แห้งกันดีม้ ยั ดูซิวา่ ใครจะเก็บลงถังขยะได้เต็มก่อนกัน”
(บูบ้ ้ ี ,2532 น. 63-64)
แม่ครับ ผมจะเป็ นเด็กดีของแม่ ผมจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเล่าเรี ยน ใฝ่ หาความรู้
เพิ่มเติม ฝึ กทาการงานต่าง ๆ ให้ประณี ต รักษาระเบียบวินยั ขนบธรรมเนียมประเพณี ดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม เป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูรู้คุณ รู้จกั เอื้ออาทรและประหยัด อย่างที่แม่ส่ังสอนผม
อยูเ่ สมอ
( ความใฝ่ ฝันอันงดงาม,2537 น. 22 )
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จากตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้วา่ การใช้คาสรรพนามแทนตัวนั้นมีหลายลักษณะ เช่น “ท่ ำน
เรำ ผม ” ซึ่งเป็ นไปตามฐานะของตัวละคร หรื อการใช้คาพูดในการสนทนานั้นก็จะพบว่ามีความ
เหมาะสมตามเนื้อเรื่ อง
3.3.6 เครื่องมือ ( Instrumentalities )
เครื่ องมือสื่ อสารของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติคือสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในรู ปแบบหนังสื อ
รวมเล่มบทความและเรื่ องเล่าต่าง ๆ ซึ่ งมีการจัดพิมพ์เป็ นจานวนมากและแจกจ่ายให้แก่เด็กๆ ทัว่
ประเทศพร้ อมกันกับกิ จกรรมการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิ การ ทาให้มีการ
กระจายตัวบทอย่างกว้างขวาง ระดับภาษาที่ใช้เป็ นภาษาระดับสนทนา นาเสนอในรู ปแบบของ
การเขียนและอาจมีภาพประกอบบ้างในเรื่ องเล่าที่เป็ นนิทาน
3.3.7 บรรทัดฐานในการปฏิสัมพันธ์ และการตีความ ( Norms of interaction and
interpretation)
ได้แก่ บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์ (Norms of Interaction ) ของเรื่ องเล่า
สาหรับเด็กเป็ นการสื่ อสารแบบทางเดียว ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านไม่ได้เห็นหน้ากันหรื อปฏิสัมพันธ์กนั
โดยตรง นักเขี ยนและคณะกรรมการจัดทามีสิท ธิ์ ในการพิจารณาเลื อกเรื่ องเล่ า ที่จะตีพิม พ์ ซึ่ ง
ผูเ้ ขียนถื อว่าเป็ นผูท้ ี่มีวยั และประสบการณ์มากกว่าก็จะสอดแทรกชุ ดความคิดต่าง ๆ ผ่านมุมมอง
ของตนเองทั้งโดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจให้กบั ผูอ้ ่านซึ่ งเป็ นเด็ก เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู้ และเลี ยนแบบ
อย่าง “เหมาะสม” ต่อไป
สาหรับ บรรทัดฐานของการตีความ (Norms of Interpretation ) เนื่องจาก
หนังสื อวันเด็กแห่ ง ชาติ เป็ นหนังสื อที่ผลิ ตโดยหน่ วยงานของรัฐและได้รับการตีความว่ามีความ
“น่าเชื่อถือ” สู งในมุมมองของรัฐบาล อีกทั้งด้วยความเป็ นเรื่ องเล่าสาหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีจึง
มัก จะถู ก มองว่า เป็ นหนัง สื อที่ จ ัด ท าขึ้ น ส าหรั บ เด็ ก เป็ นหลัก และมี ก ารน าเสนอที่ เ น้น ความ
สนุกสนาน จึงทาให้เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินและเชื่อตามโดยปราศจากข้อสงสัยเนื่องจากอยูใ่ นรู ป
ของนิ ท านและเรื่ องสั้ น ถึ งแม้ว่า ในความเป็ นจริ ง แล้วหนังสื อวันเด็ก ได้จดั ท าขึ้ นเพื่อมุ่ งสื่ อสาร
รวมถึงถ่ายทอดอุดมการณ์ต่าง ๆ ไปยังเด็กและเยาวชนในลักษณะที่ผอู้ ่านซึ่ งเป็ นเด็กไม่ทนั รู้ตวั
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3.3.8 ประเภทการสื่ อสาร (Genres )
เรื่ องเล่าเหล่านี้ จดั เป็ นปริ จเฉทเรื่ องเล่าบันเทิงคดี ซ่ ึ งจาแนกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่
คือ นิทาน และ เรื่ องสั้นสาหรับเด็ก ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึงอย่างละเอียดไปแล้วในหัวข้อ 3.2 ที่อาจมี
ลักษณะของการอ้างถึงตัวบทอื่น ก่อนหน้าแทรกเข้าไป เรื่ องเล่าเหล่านี้ เป็ นองค์ประกอบหลักของ
หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติทุกฉบับ เป็ นเรื่ องที่เนื้ อหามีความสนุ กสนานเพลิดเพลินเหมาะสมกับวัย
ของผูอ้ ่านที่เป็ นเด็กและเยาวชน บางเรื่ องอาจมีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาด้วย อย่างไรก็ดี
ผลการวิเคราะห์ ตวั บทซึ่ งจะนาเสนอในบทต่อไปนั้นทาให้เห็ นว่าเรื่ องเล่ าเหล่ านี้ เป็ น “สารทาง
อุดมการณ์” ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลใช้เพื่อปลูกฝัง ตอกย้าชุดความคิดบางประการที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การปกครองคนในสังคม
กล่าวโดยสรุ ป องค์ประกอบการสื่ อสารตามกรอบชาติพนั ธุ์วรรณนาแห่ งการสื่ อสารของ
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ มีดงั นี้ 1) ฉาก (S) คือ หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติที่มี
การกระจายตัวบทอย่างกว้างขวางในสังคมไทยควบคู่ไปกับวาระการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ 2) ผู้
ร่ วมเหตุการณ์ (P) ได้แก่ คณะบุคคลที่เป็ นตัวแทนของภาครัฐและมีชื่อเสี ยงในวงวิชาการและส่ วน
หนึ่งก็เป็ นบุคคลที่จดั ทาหนังสื อแบบเรี ยนด้วย ทาให้เกิดการยอมรับและตีความว่ามีความน่าเชื่อถือ
สู ง 3) จุดมุ่งหมาย (E) เรื่ องเล่าสาหรับเด็กเหล่านี้ จัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ชุดความคิดหรื ออุดมการณ์
ซึ่ งมี ความสอดรั บกับนโยบายของรัฐบาลและเอื้ อต่อการปกครองของรัฐบาล 4) การเรี ยงลาดับ
วัจนกรรม (A) ทาให้การแทรกชุ ดความคิดหรื ออุดมการณ์ผ่านองค์ประกอบของเรื่ องเล่ามีความ
แนบเนียนและแยบยล 5) น้ าเสี ยง (K) ที่ใช้ในเรื่ องเล่าเหล่านี้ มีลกั ษณะเป็ นกันเอง เป็ นการสื่ อสาร
ผ่าน “เสี ยง” ของตัวละคร 6) เครื่ องมือในการสื่ อสาร (I) นั้นคือสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในรู ปแบบหนังสื อ
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเป็ นจานวนมาก ส่ วน 7) บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความ (N)
นั้น เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติจดั เป็ นการสื่ อสารทางเดียว มีสื่อสิ่ งพิมพ์เป็ น
สื่ อกลางในการสื่ อสาร ในแง่ การตีความ เนื่ องจากผูเ้ ขียนและผูผ้ ลิตเป็ นผูท้ ี่มี “ความน่ าเชื่ อถื อ”
ประกอบกับเนื้อหาของเรื่ องเล่าซึ่ งอยูใ่ นรู ปของนิทานและเรื่ องสั้นมีความสนุกสนาน จึงน่าจะส่ งผล
ให้เด็กเชื่ อตามสิ่ งที่นาเสนอในเรื่ องเล่าโดยไม่ได้ต้ งั ข้อสงสัย และ 8) ประเภทการสื่ อสาร (G) เป็ น
ปริ จเฉทเรื่ องเล่าประเภทบันเทิงคดี ซึ่ งแบ่งได้เป็ นสองประเภทย่อย คือ นิทาน และเรื่ องสั้นสาหรับ
เด็ก นอกจากนี้เรื่ องเล่าเหล่านี้ที่มีเนื้อหาสนุกสนานเพลิดเพลินยังเป็ น “สารทางอุดมการณ์ ” ที่สาคัญ
ประเภทหนึ่งของภาครัฐ
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3.4 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice )
ผู ้วิ จ ัย น าผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบการสื่ อ สารในหั ว ข้อ ที่ ผ่ า นมาประมวลเป็ น
กระบวนการผลิตและกระจายตัวบทและกระบวนการบริ โภคและตีความตัวบทของเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็กได้ดงั นี้
3.4.1 กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท
เรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ในหนัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ อ ยู่ใ นความดู แ ลด้านการผลิ ต ของ
หน่วยงานราชการคือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มี
ความน่าเชื่ อถือในสายตาของรัฐ ให้ทาหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตตัวบท โดยได้เรี ยนเชิญทั้ง
อาจารย์ นักวิชาการ และผูท้ รงคุณวุฒิ มาเขียนเรื่ องน่ารู้ต่างๆ ในหนังสื อวันเด็กของแต่ละปี ซึ่ ง
ผูใ้ หญ่ที่เป็ น “ผูเ้ ขียน” ก็จะสอดแทรกชุดความคิดต่าง ๆ ผ่านมุมมองของตนเองทั้งโดยตั้งใจและไม่
ตั้งใจให้กบั ผูอ้ ่านซึ่ งเป็ นเด็กผ่านทางเนื้ อหาที่มีความสนุ กสนานเพลิดเพลิน เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู้
และเลียนแบบในสิ่ งที่ผใู ้ หญ่พิจารณาแล้วว่า “เหมาะสม” นอกจากนี้ ตวั บทเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่
และกระจายไปยังเด็กและสถานศึกษาต่างๆทัว่ ประเทศอย่างกว้างขวาง
3.4.2 กระบวนการบริโภคและตีความตัวบท
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับสารหลัก คือเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นผูท้ ี่มีวยั และประสบการณ์นอ้ ยกว่า ต้องอาศัยการเรี ยนรู้และประสบการณ์จาก “ผูใ้ หญ่” ที่มีวยั
และประสบการณ์มากกว่า อีกทั้งเรื่ องเล่าสาหรับเด็กมีการนาเสนอที่เน้นความสนุกสนาน จึงทาให้
เด็กอ่านอย่างเพลิดเพลินและเชื่ อตามโดยปราศจากข้อสงสัย เนื่องจากอยูใ่ นรู ปของนิทานและเรื่ อง
สั้น ดังนั้นสารทางอุดมการณ์ต่าง ๆ จึงได้ส่งผ่านไปยังเด็กและเยาวชนโดยที่ไม่ทนั รู้ตวั
สรุ ป
ในบทนี้ ผวู ้ ิจยั ได้วิเคราะห์วิถีปฏิบตั ิ ทางวาทกรรมในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ทาให้เข้าใจถึง
องค์ประกอบของการสื่ อสารที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ
ในแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรม และเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิต / กระจายตัวบท
และกระบวนการบริ โภค / ตีความตัวบท ในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติที่เป็ นการระบุวตั ถุ ประสงค์
อย่างชัดเจนว่าเป็ นการผลิตขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ทาให้การกระจายตัวบทนั้นส่ งผ่าน
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ไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นเด็ก ๆ ทัว่ ประเทศพร้อมกับการเฉลิมฉลองเนื่ องในวาระวันเด็กแห่ งชาติอีกด้วย
ส าหรั บ ในบทต่ อ ไปผูว้ ิ จ ัย จะน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ใ ห้เ ห็ น ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาษากับ
อุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ

บทที่ 4
ความสั มพันธ์ ระหว่ างภาษากับอุดมการณ์ ในเรื่องเล่าสาหรับเด็ก พ.ศ.2523-2553
ในบทนี้ ผูว้ ิจ ัย จะวิ เคราะห์ ก ลวิธี ใ นการสื่ ออุ ดมการณ์ ใ นเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ผูว้ ิจยั จะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ การใช้กลวิธี การสื่ ออุดมการณ์ ที่ปรากฏในเรื่ องเล่ าสาหรับเด็กโดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
4.1 กลวิธีทางภาษาในตัวบท
4.2 กลวิธีระดับตัวบท
4.3 กลวิธีระดับสหบท
จากนั้นผูว้ ิจ ัย จะน าเสนอผลการวิเ คราะห์ ก ลวิธี ย่อ ยที่ ป รากฏในแต่ ล ะระดับ ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น
ตามลาดับต่อไป ดังนี้
4.1 กลวิธีทางภาษาในตัวบท
ในระดับนี้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ภาษาในตัวบทที่สื่ออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก จากการ
วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ผูว้ ิ จ ัย พบว่า มี อุ ด มการณ์ ส าคัญ ที่ สื่ อ ผ่า นกลวิธี ภ าษาในเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก 6
อุดมการณ์ ดว้ ยกัน ผูว้ ิจยั ได้ใช้เกณฑ์ความถี่ในการจาแนกอุดมการณ์เหล่านี้ ออกเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ และ อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา ดังนี้คือ
4.1.1 อุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่ างสม่าเสมอ ได้แก่ อุดมการณ์ที่ปรากฏเป็ นระยะเวลาตั้งแต่
สิ บห้าปี ขึ้นไปและปรากฏอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล มีดงั นี้
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4

อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย
อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ
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4.1.2 อุดมการณ์ ทปี่ รากฏบางช่ วงเวลา ได้แก่ อุดมการณ์ที่ปรากฏเป็ นระยะเวลาตั้งแต่สิบ
ห้าปี ลงมาและปรากฏไม่สม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล มีดงั นี้
4.1.2.1 อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจน
4.1.2.2 อุดมการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
นอกจากอุ ดมการณ์ ที่ป รากฏอย่างสม่ า เสมอและอุ ดมการณ์ ที่ ปรากฏบางช่ วงเวลา แล้ว
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ยังพบชุ ดความคิดย่อยเรื่องสั งคมเมืองกับชนบท 7 อีกด้วย ถึงแม้จะมีการปรากฏ
ซ้ าไม่มากเท่ากับอุดมการณ์ที่กล่าวมาสองกลุ่มข้างต้น แต่ก็สามารถนาเสนอความคิดได้เช่นเดียวกัน
ลาดับต่อไปผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ใน
เรื่ องเล่ าสาหรั บเด็ก โดยแยกกลวิธี ทางภาษาตามอุดมการณ์ ต่าง ๆ ที่ก ลวิธีภาษาทางภาษานั้น ๆ
เกี่ ย วข้อ ง และจะน าเสนอผลการวิ จ ัย โดยใช้อุ ด มการณ์ เ ป็ นเกณฑ์ ห ลัก เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
อุ ดมการณ์ ต่า ง ๆ นั้นสื่ อเสนอโดยกลวิธี ท างภาษาอะไรบ้า ง กลวิธี ท างภาษาที่ ผูว้ ิจ ัย พบนั้น มี
หลากหลาย ได้แก่ การใช้คาศัพท์ การใช้โครงสร้างประโยคในลักษณะต่าง ๆ การกล่าวอ้าง
การใช้คาถามวาทศิลป์ การใช้อุปลักษณ์ และการแนะความ กลวิธีเหล่านี้ ใช้ในการสื่ ออุดมการณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ดังนี้
4.1.1 อุดมการณ์ ทปี่ รากฏอย่างสม่าเสมอ
4.1.1.1 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่
ในการวิเคราะห์ตวั บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบชุ ดความคิดเกี่ ยวกับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ อย่างสม่าเสมอ ชุดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ความคิดย่อยคือ
4.1.1.1.1 เด็กควรเคารพอ่อนน้อมต่อผูอ้ าวุโส
4.1.1.1.2 ผูใ้ หญ่เป็ นผูม้ ีอานาจและมีสถานภาพสู งกว่าเด็ก ดังนี้

7

ผูว้ จิ ยั พบชุดความคิดย่อยเรื่ องสังคมเมืองกับชนบทปรากฏเป็ นระยะเวลาไม่ถึงห้าปี จึงได้จดั แบ่งอยูใ่ นประเภทนี้
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4.1.1.1.1 เด็กควรเคารพอ่ อนน้ อมต่ อผู้อาวุโส
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์
เพื่อแสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความอ่อนน้อม และ การใช้คาศัพท์ “กราบ” ดังนี้
ก. การใช้ คาศัพท์
การใช้คาศัพท์ โฟว์เลอร์ (Fowler, 1991 : 80 ) ได้อธิ บายตามแนวคิดของ
Halliday ว่าคาศัพท์น้ นั จัดเป็ นส่ วนสาคัญของโครงสร้ างทางความคิด สอดคล้องกับ ฟาน ไดก์
(van Dijk, 1995 : 259 ) ที่กล่าวว่าเราสามารถเห็นอุดมการณ์บางอย่างได้จากคาศัพท์ (Lexical
item) และหากคาศัพท์ใดปรากฏเป็ นจานวนมากก็เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความคิดหรื ออุดมการณ์
ของผูเ้ ขี ย นได้ นอกจากนี้ ก ารเลื อกใช้ค าศัพ ท์ย งั ช่ วยสะท้อนให้เห็ นอุ ดมการณ์ ความคิ ดที่ อ ยู่
เบื้ อ งหลัง การใช้ ภ าษานั้น ๆ ได้ ตัว อย่ า งที่ ม ัก มี ผู้ก ล่ า วถึ ง คื อ การเรี ย กกลุ่ ม คน โดยใช้ค าว่ า
“terroists ” (ผูก้ ่อการร้าย) และ “freedom fighters” (นักสู้เพื่อเสรี ภาพ ) ย่อมสามารถสะท้อนให้
เห็ นมุ ม มองความคิ ดทางการเมื องของผูพ้ ูดได้ว่า อยู่ในกลุ่ ม ใด ผูว้ ิจยั พบการใช้ค าศัพ ท์เพื่อสื่ อ
ความคิดว่าเด็กควรเคารพอ่อนน้อมต่อผูอ้ าวุโส ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์เพือ่ แสดงพฤติกรรมทีส่ ื่ อถึงความอ่อนน้ อม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมที่สื่อถึง
ความอ่อนน้อม ชุ ดคาศัพท์ที่ว่า ได้แก่ ยกมือไหว้ อย่ างนอบน้ อม คุกเข่ าและเอาศีรษะซบตัก
พูดอย่ างอ่ อนหวาน พูดเสี ยงนุ่มนวล พูด…อย่างนอบน้ อม ก้ มศีรษะกล่ าวขอบคุณ ชุดคาศัพท์
นี้มกั จะปรากฏร่ วมกับคานามที่มีอาวุโสน้อยกว่า เพื่อสื่ อให้เห็นว่าในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่หรื อ
ผูม้ ีอาวุโสกว่า เช่น “อา ยาย น้ า (ลิง) น้ า (กระรอก) แม่ (ไก่ ) ปู่ (สายลม) เทวดา (นก)” เด็กควร
จะต้องมีความอ่อนน้อมเพื่อเป็ นการแสดงความสุ ภาพกับผูท้ ี่มีวยั วุฒิสูงกว่า และจะส่ งผลดีดา้ นของ
ความรู ้ สึกในแง่บวกของผูใ้ หญ่ ได้แก่ ตัวอย่างที่ 3 คือ “ไก่ ตอบพลำงเอี ยงคอมองนกน้ อยอย่ ำง
เอ็นดู ” หรื อแม้กระทัง่ ส่ งผลดี ในลักษณะของการได้รับ ความช่ วยเหลือต่าง ๆ จาก ตัวอย่างที่ 3
เช่นเดียวกัน คือ “ไก่ ตอบแล้ วเดินคุ้ยหำเมล็ดพื ชตำมบ้ ำนเรื อน…” ตัวอย่างที่ 4 คือ “สำยลมตอบ
แล้ วช่ วยพั ดสำยฝนที่ ไ ม่ ค่อยจะผ่ ำนเมื องขยะมำโปรยปรำยยังผื นดิ น …” ดัง ปรากฏในตัวอย่า ง
ต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 1
กริ ตติ ศกั ดิ์ ยกมื อไหว้อย่า งนอบน้อม ยิ้ม น้อย ๆ แล้วตอบว่า “ผมเรี ย นจบในสาขาเวช
นิทศั น์ คณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้รับพระราชทานปริ ญญา
เมื่อเร็ ว ๆ นี้เองครับคุณอา”
“อายินดีดว้ ยนะ” อัชฌาแสดงความยินดี
(เกียรติประวัติของกริ ตติศกั ดิ์ ,2526 น. 60 )
ตัวอย่างที่ 2
“ยายจ๋ า แก้วช่วยแม่เช็ดโต๊ะ กวาดพื้น ล้างจาน รดน้ าต้นไม้หลังบ้านได้แล้ว แก้วเก่งไหม
คะ” แก้วเดินเข้าคุกเข่าและเอาศีรษะซบตักของยาย
(หมอนทองของแก้ว, 2526 น. 91)
ตัวอย่างที่ 3
นกน้อยจึงไปหาพวกลิงและกระรอก และพูดอย่างอ่อนหวานว่า
“น้ าลิงจ๊ะ น้ ากระรอกจ๋ า ช่วยเก็บผลไม้มาให้ชาวเมืองกินเยอะ ๆ ได้ไหมจ๊ะ”
“ได้จะ้ ” ลิ งและกระรอกตอบ แล้วพากันปี นป่ ายต้นไม้เพื่อเก็บผลไม้มาให้ชาวเมืองกิ น
แล้วนกน้อยก็ไปหาไก่ สวัสดีแม่ ไก่ แล้วพูดเสี ยงนุ่มนวลว่า
“แม่ ไก่ จ๋า ช่วยตามจิกเมล็ดพืชจากผลไม้ที่ชาวเมืองกินเสร็ จแล้วมาใส่ กระสอบได้ไหมจ๊ะ”
“ได้จะ้ ” ไก่ตอบพลางเอียงคอมองนกน้อยอย่างเอ็นดู แล้วเดินคุย้ หาเมล็ดพืชตามบ้านเรื อน
และถนนหนทางเพื่อรวบรวมใส่ กระสอบ
(นกน้อยนักปลูกต้นไม้ , 2540 น. 84- 85 )
ตัวอย่างที่ 4
จากนั้นนกน้อยก็บินไปหาสายลม พูดกับสายลมอย่างนอบน้อม “ปู่ สายลมจ๋ า ช่วยพัดพา
สายฝนให้ตกลงมายังพื้นดินที่พรวนแล้วได้ไหมจ๊ะ”
“ได้จะ้ เออ เจ้านกน้อยนี่มีน้ าใจดีจริ ง ๆ” สายลมตอบแล้วช่วยพัดสายฝนที่ไม่ค่อยจะผ่าน
เมืองขยะมาโปรยปรายยังผืนดินที่หว่านเมล็ดพืชแล้วจนชุ่มฉ่ า
(นกน้อยนักปลูกต้นไม้ , 2540 น. 85 )
ตัวอย่างที่ 5
นกหนุ่มกลับมีเพียงหัวเดียว ค่อย ๆ พยุงตัวยืนขึ้น ก้มศีรษะกล่าวขอบคุณเทวดานก แล้ว
จึงโผบินกลับรัง
(นกสองหัว ,2543 น. 65 )
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(2 ) การใช้ คาศัพท์ “กราบ”
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ “กราบ” เพื่อแสดงถึงความ
เคารพอย่างสู งต่อผูอ้ าวุโส ได้แก่ คาว่า กราบ กราบขอบพระคุณ กราบรั บพรปี ใหม่ กราบลา
กราบเท้ า กราบตั้งมือ โดยจะปรากฏร่ วมกับ คานามที่ มีอาวุโสน้อยกว่า เสมอ จะสัง เกตได้ว่า
คาศัพท์ “กราบ” นั้น มักจะเป็ นในลักษณะของการแสดงความเคารพอย่างสู ง โดยผูน้ อ้ ยมักแสดง
กิริยานี้ต่อผูใ้ หญ่ เช่น “พ่ อแม่ ” หรื อญาติผใู้ หญ่ที่ใกล้ชิด เช่น “ตา ยาย” หรื อบางโอกาสอาจเป็ น
บุคคลอื่นที่มีบุญคุณกับตนเองก็ได้ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 6
ลูกแก้วซาบซึ้งในความรักและความปรารถนาดีของแม่ ลูกแก้วจึงพยักหน้าพร้อมกับก้มลง
กราบบนตักของแม่
“แม่จ๋า แก้วยินดีและเต็มใจที่จะรับหมอนที่แม่อุตส่ าห์ทาจนสุ ดฝี มือ หมอนสี ชมพูก็สวย
น่ารักดี นะคะ แก้วขอกราบขอบพระคุณพ่ อและแม่ ที่ให้ความรักและความเมตตาต่อแก้วเสมอมา”
แก้วยิม้ ทั้งน้ าตา และคืนนั้นแก้วก็นอนหลับอย่างมีความสุ ข
(หมอนทองของแก้ว , 2526 น. 95 )
ตัวอย่างที่ 7
ในวันขึ้นปี ใหม่ พุทธศักราช 2531 บุตรสาวทั้งสองของคุณยายพาสหัสไชย และอ้อย
ทิพย์ ซึ่งเป็ นลูกผูพ้ ี่ พิทยา และประดับลูกผูน้ อ้ ง มากราบรับพรปี ใหม่จากคุณยาย
( พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น, 2531 น.34 )
ตัวอย่างที่ 8
“วันนี้หลานไปไหนมา ”
“มากราบลายาย”
“จะไปไหนกัน”
“ไปเรี ยนต่อที่กรุ งเทพฯ ฮะ”
(อ้อมลายาย , 2531 น.88-89 )
ตัวอย่างที่ 9
เมื่ อ วัน เกิ ด คุ ณ ตา ลู ก ทั้ง สองไปกราบท่ า น แล้ว ท่ า นให้สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า แก่ ลู ก โดยเล่ า
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตของท่านให้ฟังหลายเรื่ อง ในการคบเพื่อน ชีวิตที่ตอ้ งสู้ แล้วก็เรื่ อง
ความกตัญญูกตเวที ทาให้ลูกซึ้ งในพระคุณของพ่อแม่ผใู้ ห้กาเนิด
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(ลูกรัก , 2540 น.19-20 )
ตัวอย่างที่ 10
เมื่อวันทาบุญบ้านปู่ และย่า พ่อแม่พร้อมลูก ๆ นาของไปร่ วมทาบุญ สองพี่นอ้ งได้เข้าไป
กราบปู่ ย่ าก็ดีใจที่เห็นหลานเจริ ญเติบโต ร่ างกายสมบูรณ์ ท่าทางเรี ยบร้อย
(สองพี่นอ้ ง, 2533 น.71)
ตัวอย่างที่ 11
หลังจากพ่อแม่ได้กราบเท้าคุณตาคุณยายแล้ว นรี รัตน์และอรรถกรนาของที่ใส่ กล่องผูก
โบว์เตรี ยมไว้ วางลงบนพาน จับพานไว้ท้ งั สองมือ เดินเข้าไปใกล้พอสมควร แล้วคูเ้ ข่าลง เดิน
เข่าเข้าไปใกล้คุณตา แล้วนัง่ พับเพียบ วางพานไว้ทางขวามือ กราบตั้งมือครั้งหนึ่ ง แล้วยกพาน
ด้วยสองมือประคองส่ งให้คุณตาทีละคน เมื่อคุณตารับของแล้ว ก็วางพานไว้ทางขวามือ กราบตั้ง
มืออีกครั้งหนึ่ง
(สมบัติไทย,2529 น.45 )
ตัวอย่างที่ 12
เมื่อเด็กทั้งสองไปถึง แม่และน้องสาวของยงคอยอยูแ่ ล้ว พัฒน์เข้าไปกราบแม่ ของยง แล้ว
ก็รู้สึกว่า แม่ของยงยังสวย
(บ้านผีสิง , 2532 น.46 )
ตัวอย่างที่ 13
“เขาหายแล้วถ้าเขาไม่ได้กลับไปทางานที่ป๊ัม คุณหมอกรุ ณาหางานให้เขาด้วยนะครับ...ผม
ฝากปานด้วยนะครับคุณหมอ” เรื องทรุ ดลงกราบเท้าหมอสุ ดา น้ าตาหยดลงบนรองเท้าของคุณ
หมอ
(เพื่อน , 2538 น. 57)
4.1.1.1.2 ผู้ใหญ่ เป็ นผู้มีอานาจและมีสถานภาพสู งกว่าเด็ก
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์
และ การใช้โครงสร้างประโยค ดังนี้
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ก. การใช้ คาศัพท์
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาในเรื่ องการใช้คาศัพท์ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้
คาศัพท์เกี่ยวกับการสั่งสอน และ การใช้คาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์เกีย่ วกับการสั่ งสอน
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงความมีอานาจของ
ผูใ้ หญ่ที่มีสถานภาพสู งกว่าในการสั่งสอนเด็ก ชุดคาศัพท์ที่วา่ ได้แก่ สอน ชี้ แจง อบรมปลูกฝัง
นิสัย สั่งสอน กล่ าวเตือน อธิบาย นั้น คาศัพท์กลุ่มนี้มกั จะปรากฏร่ วมกับคานามที่เป็ นบุคคลผูม้ ี
อาวุ โ สกว่า หรื อ มี ส ถานภาพทางสั ง คมที่ สู ง ได้แ ก่ “ยาย พ่ อ แม่ ย่ า ลุ ง ตามะหะหมั ด
(ผู้ใหญ่ บ้านอิสลาม)” มักจะใช้กบั คู่ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เท่ากัน เช่ น พ่อ...เอก ยาย...
หลาน ลุง...หลาน แม่...ลูก เป็ นต้น การเลือกใช้คาศัพท์เหล่านี้ เพื่อต้องการนาเสนอให้เห็นถึง
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับบทบาทการทาหน้าที่ช้ ีนาสั่งสอนและการขัดเกลาเด็ก ๆ เพื่อต้องการให้เห็นว่า
พฤติกรรมแบบฉบับของผูใ้ หญ่น้ นั เหมาะกับการทาหน้าที่ในการเป็ นผูน้ าและชี้ แนะสิ่ งต่าง ๆ ที่ควร
ปฏิบตั ิให้แก่เด็ก ๆ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 14
พ่อสอนเอกว่า “จาไว้นะเอก ความขยันเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ เราไม่มีความรู้รึ...ไม่เป็ นไร
ถ้าตั้งใจจริ ง เราก็หาความรู ้ใส่ ตวั ได้... ทุกอย่างนี่เรี ยนรู้เอาได้ท้ งั นั้น...”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น. 5)
ตัวอย่างที่ 15
ยายชี้แจงให้หลานเข้าใจว่า คนมีการศึกษาย่อมไม่ทาลายธรรมชาติ
(วันยาย ,2527 น.72)
ตัวอย่างที่ 16
เวลาที่พ่อแม่ออกไปทางานในไร่ นิพทั ธ์และน้องไปโรงเรี ยน ย่าจะเป็ นคนดูแลบ้าน ย่ า
เป็ นคนขยันมักจะอบรมปลูกฝังนิสัยสั่งสอนเขาอยูเ่ สมอ ๆ
(นิพทั ธ์และเพื่อน ,2534 น. 68)
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ตัวอย่างที่ 17
ตามะหะหมัดสอนให้ผมเรี ยนรู้ เมื่อผมอายุห้าปี ว่า ถ้าใครดีต่อเรา เราต้องดีต่อเขา ช่วย
เขาทางาน และทาตัวเป็ นคนดี ผมยังจาวิธีพดู วิธีสอนของตามะหะหมัดได้จนทุกวันนี้
(ในหลวงของผม ,2539 น. 30)
ตัวอย่างที่ 18
ติ๊งโหน่งรับอาสาจะไปพบและพูดขอร้องเจ้าเบิ้ม ลุงยีราฟกล่าวเตือนว่า “ระวังตัวหน่อย
นะหลาน ถ้าเห็นไม่ดีก็รีบหนี กลับมานะ”
(เพื่อนใหม่ใจร้าย หรื อ ต้นร้ายปลายดี , 2540 น.58 )
ตัวอย่างที่ 19
บังเอิญแม่ไก่แอบได้ยนิ ตากับยายปรึ กษากันจึงตัดสิ นใจยอมสละชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณ
ของตากับยาย แม่ ไก่ เรี ยกลูก ๆ มาเล่าเรื่ องให้ฟัง และสั่งสอนให้รักกันอย่าทะเลาะกัน เจ้าจิ๋วลูก
สุ ดท้องอย่ากวนใจพี่มากนัก อย่าขี้ออ้ นงอแง
( เรื่ องเล่า จากดาวลูกไก่ ,2545 น.55)
ตัวอย่างที่ 20
แม่ยิม้ และตอบว่า “ภูมิปัญญา ก็คือ ความรู้ที่เกิดจากวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่ งมี
การเรี ยนรู ้ สัง่ สมและถ่ายทอดสื บต่อกันมาเป็ นระยะเวลานานไงจ้ะลูก” แม่ อธิบาย
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ,2548 น.67)
(2 ) การใช้ คาเชื่อมแสดงความขัดแย้ง
การใช้คาเชื่ อมแสดงความขัดแย้งนั้น ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาเชื่ อมคาว่า “แต่ ”
เพื่อแสดงความขัดแย้ง โดยใช้แล้วก่อให้เกิดผลในแง่ของการกระทาของเด็ก ๆ ว่าควรจะต้อง “ทา”
ตามในลักษณะของเงื่อนไขหรื อข้อแม้ต่าง ๆ ที่ผใู้ หญ่กาหนด
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น พบการใช้คาเชื่อม “แต่ ” โดยจะตามด้วยประโยคคาสั่ง
จากตัวอย่างที่ 21 “อย่ ำซุ กซนเที่ ยวออกไปนอกบ้ ำน” หรื ออาจจะตามด้วยการใช้ทศั นภาวะ 8 ใน
8

ทัศนภาวะ เป็ นลักษณะการใช้คาประเภทกริ ยาช่วย (modal verbs ) ได้แก่ shall , should , can , could , may , might , would ,

must (คาว่า จะ ควร น่าจะ สามารถ อาจจะ ต้อง ) หรื อคาวิเศษณ์ (adverbs ) ได้แก่ possibly , maybe, perhaps , necessarily (คาว่า
อาจจะ บางที จาเป็ นต้อง ) เพื่อแสดงความจาเป็ นและความเป็ นไปได้ในมุมมอง / ทัศนะ / ความคิดเห็น ของผูพ้ ูด ( Kate Kearns , 2000 :
52 )
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ตัวอย่างที่ 22 และ 23 คือ “ฉั นต้ องทำกำรบ้ ำนเสร็ จและขยันอ่ ำนหนั งสื อ” หรื อ “หนูต้องเลีย้ งและ
ดูแลมันให้ ดี” การใช้คาเชื่อมชนิดนี้ตอ้ งการนาเสนอความคิดที่วา่ เด็กนั้นจาเป็ นจะต้อง “ทา” ในสิ่ ง
ที่ผใู ้ หญ่บอกหรื อตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ตนเองต้องการ การใช้คาเชื่อมนี้ ทาให้เห็นว่าผูใ้ หญ่มี
สถานภาพสู งกว่าและมีอานาจในการกาหนดเงื่อนไข ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 21
“พ่อจ๋ า ซื้อตุก๊ ตาให้หนูตวั หนึ่งนะ” หนูนิดบอกพ่อ
“พ่อจะซื้อมาฝาก แต่ลูกอย่าซุกซนเที่ยวออกไปนอกบ้าน”
(ความฝันของหนูนิด , 2523 น. 15 )
ตัวอย่างที่ 22
ยายชอบเล่านิ ทานให้ฉันฟั งเสมอ แต่มกั จะมีขอ้ แม้ว่าฉันต้องทาการบ้านเสร็ จและขยัน
อ่านหนังสื อ
( นิทานของยาย , 2537 น.66)
ตัวอย่างที่ 23
“แม่หาหมาให้หนูได้ แต่หนูตอ้ งเลี้ยงและดูแลมันให้ดี” แม่พูดหนักแน่น “ไม่ใช่ได้มา
แล้วสองสามวันก็เบื่อ ถ้าเป็ นแบบนั้นแม่ไม่ให้หนูเลี้ยงหรอก”
(เจ้าเฟนยอดรัก, 2538 น.20)
ข. การใช้ โครงสร้ างประโยค
นอกเหนือจากการเลือกใช้คาแล้ว มีกลวิธีทางภาษาที่สูงกว่า คือ การใช้โครงสร้าง
ประโยคเพื่อสื่ ออุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ดังนี้
(1) การใช้ ประโยคคาสั่ ง
การใช้ประโยคคาสั่งนั้น นววรรณ พันธุเมธา (2551) ได้จดั แบ่งประโยคคาสั่งตาม
ลัก ษณะของการแสดงเจตนาต่ า ง ๆ ของผูพ้ ูด โดยจัดเป็ นประโยคบอกให้ ทา จากทั้ง หมดคื อ
ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยคถามให้ตอบ และได้อธิ บ ายลัก ษณะของประโยคชนิ ดนี้ ว่าเป็ น
ประโยคที่ใช้บงั คับให้ผฟู้ ังทาตาม และถ้าเป็ นประโยคคาสัง่ มีความหมายปฏิเสธ หรื อเป็ นประโยค
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ที่ใช้ห้าม จะมีคาว่า อย่ า อยูใ่ นประโยค ถ้าไม่ใช้คาว่า อย่า ผูพ้ ูดอาจใช้คาว่า ไม่ ก็ได้ แต่ตอ้ งมี
คาว่า ต้ อง ซึ่ งแสดงความหมายบังคับอยูห่ น้าคาว่า ไม่ ด้วย
จากการวิเคราะห์ข ้อมูลในเรื่ องเล่ า สาหรับ เด็กนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าการใช้ประโยค
ค าสั่ ง โดยมี ค าที่ แ สดงการสั่ ง ได้แ ก่ ค าว่า “อย่ า ” วางไว้หน้า ค ากริ ย า และจะสัง เกตว่า หน้า
ประโยคคาสั่งนั้น มักจะปรากฏร่ วมกับคานามที่เป็ นผูอ้ าวุโสกว่าเสมอ กล่าวคือผูใ้ หญ่จะใช้ประโยค
คาสั่งกับเด็กเสมอ ในลักษณะของการห้ามไม่ให้เด็กทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อเด็ก ดังนั้น
ผูใ้ หญ่จึงต้องใช้ประโยคคาสั่งเพื่อให้เด็กปฏิบตั ิตามในทันที นอกจากนี้ การใช้กลวิธีทางภาษาใน
ลักษณะนี้ ยงั ทาให้เห็นว่าบุคคลผูม้ ีอาวุโสกว่าไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่ หรื อปู่ ย่าตายาย นั้นสามารถที่จะ
ควบคุมเด็กได้โดยใช้กฎเกณฑ์หรื อระเบียบวินยั ต่าง ๆ ที่ตนเองเป็ นผูก้ าหนดขึ้น หรื อ แม้กระทัง่ ผู้
เป็ นพี่ที่มีอายุมากกว่านั้น ก็สามารถใช้การสั่งหรื อการเตือนซึ่ งเป็ นกิริยาของผูใ้ หญ่ได้เช่นเดียวกัน
ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 24
“โรงเรี ยนเลิกแล้วตาจะมารับ อย่าซนนักล่ะ บูบ้ ้ ี รู้จกั เรี ยบร้อยให้เหมือนพี่โบเค้าบ้าง ตา
ไปล่ะ”
(บูบ้ ้ ี, 2532 น. 62)
ตัวอย่างที่ 25
“อย่าใจร้ อนสิ คะ ต้องคิดและวางแผนให้ดีก่อน หนูอยากได้หมาพันธุ์ไหน แต่ละพันธุ์
เลี้ยงยากง่ายต่างกัน” แม่ ถามลองเชิง
(เจ้าเฟนยอดรัก,2538 น.21)
ตัวอย่ างที่ 26
เด็กเล็ก ๆ พากันร้องไห้กระจองอแง พ่อต้องดุวา่ “อย่าร้องไห้นะ เดี๋ยวยักษ์ได้ยนิ มันจับกิน
เสี ยหรอก
(ยักษ์ใหญ่ในสระ ,2530 น. 54 )
ตัวอย่างที่ 27
ครู ก าชั บ ว่า “ฤดู น้ ี ฝ นตกเสมอ เด็ก อย่าเล่ นละอองฝน จะเป็ นหวัดไม่ ส บาย เวลามา
โรงเรี ย นก็ค วรจะถื อร่ ม มาด้วย ใครมี เสื้ อกันฝน หมวกกันฝนก็ เอาติ ดตัวมาจะได้ไ ม่ เปี ยกฝน
เด็ก ๆ ไม่ควรเดิ นลุ ยน้ าฝนเล่นเพราะในน้ าอาจมีเชื้ อโรคหรื อบางทีอาจมีกระเบื้องแตกแก้วแตก
หรื อตะปูอยู่ เรามองไม่เห็นมันก็จะบาดหรื อตาเท้าได้
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(เสี ยงฝน , 2527 น. 44 )
ตัวอย่างที่ 28
ผมถามแม่ดว้ ยวิสัยอยากรู ้ เมื่อแม่ไม่ตอบ ผมสะบัดตัวแรง ๆ ทาให้เกล็ดสี เงินหลุดออกไป
สองเกล็ดเล็ก ๆ แม่ ตกใจมาก ว่ายวนจนน้ ากระเพื่อมไหว ‘อย่าทาตัวเองอย่างนั้นอีกนะ สี รุ้ง อย่า
สะบัดเกล็ดเงินทิ้งด้วยความเอาแต่ใจอีกเป็ นอันขาด! ’
(ลูกปลาสี รุ้ง, 2540 น.68)
ตัวอย่างที่ 29
“น้องจูน อย่าไปวิ่งไล่จบั มันสิ คะ ดูซิมนั ตกใจบินหนีไปหมดแล้ว” น้องจ้ะผูช้ อบทาตัว
เป็ นพีใ่ หญ่อบรมสั่ งสอน
(นิทานของยาย , 2538 น. 46 )
ตัวอย่างที่ 30
แม่ “ฝนหยุดตกน่ะ บางทียงั ไม่ขาดเม็ดทีเดียว เป็ นละอองฝนก็ทาให้เป็ นหวัดได้ ลูกต้อง
ระวังอย่าให้ถูกละอองฝนได้ แม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บป่ วยเลย วันเสาร์ หน้าพ่อแม่จะพาลูกไปเยี่ยม
คุณตาคุณยายที่อยุธยา คุณตาคุณยายจะทาบุญเลี้ยงพระที่บา้ น ใครไม่สบายอดไปด้วย”
( เสี ยงฝน ,2527 น. 42)
ตัวอย่างที่ 31
อาจารย์กาชับว่าขณะนี้เศรษฐกิจตกต่า ให้ระวังอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อย ซื้ อแต่ของที่จาเป็ น
ของเล่น ขนมขบเคี้ยวที่ขายอยูห่ น้าโรงเรี ยนก็เลิกซื้ อได้แล้ว
(เงินออม , 2541 น. 27 )
จากตัวอย่างที่ 30 - 31 นั้น จะเป็ นในลักษณะของการใช้การ “สั่ง” และการ “เตือน” คือ
คาว่า ให้ ระวัง… ไปพร้อมกันอีกด้วย
(2 ) การใช้ โครงสร้ างประโยคคาสั่ งทีข่ ึน้ ต้ นด้ วย “ให้ ”
การใช้โครงสร้างประโยคคาสั่งที่ข้ ึนต้นด้วย “ให้” นั้น เพื่อต้องการแสดงให้เห็น
ถึงการที่ผใู ้ หญ่น้ นั ต้องการให้เด็กทาอะไรในลักษณะของการบังคับหรื อการให้ ในข้อมูลในเรื่ อง
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เล่าสาหรับเด็ก การเลือกใช้โครงสร้างประโยคชนิดนี้ จะอยูใ่ นลักษณะของหน่วยสร้าง9 “ให้” ซึ่ ง
วิภาส โพธิแพทย์ (2542 : 74-76) ได้กล่าวไว้สรุ ปได้วา่ หน่วยสร้าง “ให้” นั้น จะต้องมีประธาน
สองตาแหน่งโดยที่ประธานตาแหน่งที่ 1 นั้นจะต้องมีอานาจ ขัดขวางหรื อควบคุมการเกิดขึ้นของ
เหตุการณ์ผล และการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ผลนั้นสาเหตุสาคัญจะมาจากการออกแรงของประธาน
ตาแหน่ งที่ 2 โดยประธานตาแหน่ งที่ 1 นั้นจะต้องไม่กระทาอะไรที่เป็ นการขัดขวางแรงดังกล่าว
เหตุการณ์ผลจึงจะเกิดขึ้นได้ หรื ออาจกล่าวสั้น ๆ ได้วา่ ประธานตาแหน่งที่ 1 ทาให้เกิดเหตุการณ์ผล
ด้วยการบัง คับ หรื อ อนุ ญาตประธานตาแหน่ ง ที่ 2 ก็ ไ ด้ การใช้ “ให้” สื่ อให้เห็ นว่า ประธาน
ตาแหน่งที่ 1 นั้นเป็ นผูม้ ีอานาจ
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้นผูว้ ิจยั พบว่าในประโยคมีการใช้คากริ ยาคาว่า “อนุญาต
ให้ ให้ ” การใช้คากริ ยาลักษณะนี้น้ นั สังเกตได้วา่ ผูท้ ี่เป็ นประธานที่ปรากฎหน้ากริ ยา “ให้” หรื อ
ประธาน 1 นั้นมักจะเป็ น “ผูใ้ หญ่” ส่ วนประธาน 2 ที่ปรากฏหลังกริ ยา “ให้” นั้นมักจะเป็ น
“เด็ก” เสมอ โครงสร้างประโยคลักษณะนี้ น้ นั มักจะปรากฏเป็ นแบบแผนที่ซ้ า ๆ กันในลักษณะ
ที่ ว่า “ผูใ้ หญ่ ” ให้เด็กทาอะไรบางอย่างแสดงให้เห็ น ว่า ผูใ้ หญ่ น้ ันเป็ นผูท้ ี่ มีอานาจมากกว่าเด็ก
นอกจากนี้ สิ่งที่ผใู ้ หญ่ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่ หรื อย่าสั่งให้เด็กทา มักจะเป็ นสิ่ งที่สัมพันธ์กบั บทบาท
ทางเพศด้วย กล่าวคือผูเ้ ป็ นพ่อมักจะใช้ให้ทาในสิ่ งที่เกี่ ยวกับงานช่าง ส่ วนผูเ้ ป็ นแม่หรื อย่านั้นจะ
ให้ทาเรื่ องของงานบ้าน หรื อเกี่ยวกับการใช้ชีวติ ประจาวัน ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 32
ในวันนั้นพ่อกับแม่ก็พาแก้วไปเลือกซื้ อผ้าที่ตลาด แม่ อนุญาตให้แก้วเป็ นผูเ้ ลือก
(หมอนทองของแก้ว,2526 น. 89)
ตัวอย่างที่ 33
ต่ อมาพ่ อ ให้ภัค พงศ์ เ ป็ นลู ก มื อ ท าที่ วางรองเท้า ท าชั้นวางหนัง สื อ ท าที่ วางกระถาง
ดอกไม้ไว้ใช้เอง
(สายสัมพันธ์,2530 น. 67)

9

คาว่า หน่วยสร้าง นั้น หมายถึง หน่วยภาษาในระดับประโยค ที่โครงสร้างและความหมายมีความสัมพันธ์กนั โดยตรง กล่าวคือ
โครงสร้างของประโยคนั้นต้องสื่ อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นความหมายประจาโครงสร้างเอง ไม่ใช่ความหมายของคากริ ยาสาคัญ
หรื อการรวมความหมายของคาอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็ นหน่วยสร้าง (Goldberg , 1995 อ้างถึงใน วิภาส โพธิ แพทย์ , 2542 : 13 )
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ตัวอย่างที่ 34
แม่ ให้ปวีณาคิดอย่างอิสระ และเห็นด้วยกับความสมัครใจเรี ยน เพราะเห็นว่าเป็ นเด็กที่มี
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีความประณี ตละเอียดถี่ถว้ นดีพอสมควร ทั้งยังเป็ นเด็กขยัน อดทน ตั้งใจ
ทางานดีอีกด้วย
(ช่างเย็บที่นอนน้อย ,2532 น. 70)
ตัวอย่างที่ 35
ย่ าให้นิพัทธ์ ปูพลาสติกที่สะอาดลงบนถาด ใช้ชอ้ นชาตักส่ วนผสมทีละช้อนครึ่ งเทลงบน
แผ่นพลาสติก แล้วใช้ชอ้ นละเลงเป็ นแผ่นบาง ๆ พอสมควร ขนาดกว้างสักสามนิ้วฟุตมีสีน้ าตาล
อ่อน ๆ นาไปตากแดดจัด ๆ จนแห้งสนิทดีท้ งั สองข้าง นามาผึ่งลมจนเย็นเสี ยก่อน แล้วให้นิพัทธ์
นาไปขาย
(นิพทั ธ์และเพื่อน ,2534 น. 68)
(3 ) การใช้ ประโยคกรรม
การใช้ประโยคกรรมนั้น พระยาอุปกิตศิลปสาร (2545 : 211-212 ) ได้กล่าวไว้สรุ ป
ได้ว่าประโยคกรรมนั้นเป็ นประโยคที่นาเอากรรมการก (ผูถ้ ูกกระทา) ขึ้นมาวางข้างหน้าประโยค
เพื่อเน้นที่กรรม และจัดอยูใ่ นประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค )
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบการใช้รูปประโยคกรรม โดยใช้คาว่า “ถูก” โดย “เด็ก” ซึ่ ง
เป็ นประธานของประโยคจะอยู่ในฐานะ “ผูถ้ ูกกระทา” โดยผูใ้ หญ่น้ ันจะอยู่ในฐานะ “ผูก้ ระทา”
การที่เด็กจะ “ถูกกระทา” ในเรื่ องใดนั้นล้วนเป็ นสิ่ งที่ผใู้ หญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอดังนี้
ตัวอย่างที่ 36
เมื่อใดที่ถูกคุณยายดุวา่ เจ้าแมวแสนรู้ตวั นี้ ก็มกั จะเข้ามาคลอเคลีย เอาสี ขา้ งเข้ามาถูแข้งขา
หรื อไม่ก็ร่างกายของอุษา พลางก็ส่งเสี ยงร้อง “เหมียว ! เหมียว !”
(สามชีวติ , 2525 น. 74)
ตัวอย่างที่ 37
โอภาสนึกไม่ออกว่า เขาทาหนังสติ๊กหายที่ไหน และหายไปเมื่อไร จะถามเพื่อน ๆ ก็ไม่
กล้า ด้วยเกรงว่าจะถูกลงโทษ เพราะทางโรงเรี ยนห้ามเอาหนังสติ๊กมาโรงเรี ยน
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(ปุ๊ กปิ๊ ก, 2525 น. 71 )
ตัวอย่างที่ 38
นิดหน่อยถูกแม่ดุที่ร้ื อของจนรกบ้าน ตกเย็นจึงแอบชวนตุ๊กตาและพวกสัตว์ให้มาช่วยเก็บ
ของที่ทิ้งไว้เกลื่อนกลาด
(ตุก๊ ตาจ๋ า,2529 น. 20 )
กล่ า วโดยสรุ ป อุ ดมการณ์ เกี่ ย วกับ ความสัม พันธ์ ระหว่า งเด็ก - ผูใ้ หญ่ ที่ พ บในเรื่ องเล่ า
สาหรับเด็กนั้น มี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ชุดความคิดเกี่ยวกับเด็กและชุดความคิดเกี่ ยวกับผูใ้ หญ่
ในส่ วนที่เกี่ยวกับ “เด็ก” พบการใช้คาศัพท์เพื่อแสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความอ่อนน้อม เช่น “ยก
มื อไหว้ อย่ ำ งนอบน้ อม พูดอย่ ำงอ่ อนหวำน ก้ มศี รษะกล่ ำวขอบคุณ ” ฯลฯ หรื อการใช้คาศัพ ท์
“กราบ” เช่ น คาว่า “กรำบ กรำบขอบพระคุณ ” ฯลฯ เพื่อแสดงความเคารพอย่างสู งต่อผูใ้ หญ่
คาศัพท์กลุ่มนี้มกั จะปรากฏร่ วมกับคานามที่มีอาวุโสน้อยกว่าเสมอ
สาหรับในส่ วนที่เกี่ ยวกับ “ผู้ใหญ่ ” นั้น มีการนาเสนอความคิดว่าผูใ้ หญ่เป็ นบุคคลที่มีท้ งั
วัยวุฒิและคุ ณวุฒิสูงกว่าเด็กอยู่แล้ว ดังนั้นจึงมีความชอบธรรมในการที่จะทาหน้าที่ช้ ี นาสั่งสอน
และขัดเกลาเด็ก ๆ ซึ่ งความคิดนี้ได้สื่อโดยกลวิธีการใช้คาศัพท์เกี่ยวกับการสั่งสอน เช่น “สอน
ชี ้แจง อบรมปลูกฝั งนิสัย” ฯลฯ นอกจากนี้เมื่อต้องการที่จะให้เด็กกระทาตามในสิ่ งที่ผใู้ หญ่เห็นว่า
เหมาะสมหรื อถูกต้องก็อาจจะใช้กลวิธีทางภาษาในลักษณะของการใช้ประโยคคาสั่ง โดยจะมีคาว่า
อย่ ำ อยู่ใ นประโยค เพื่ อแสดงการห้ามและให้เด็ ก ปฏิ บตั ิ ตามในทันที หรื อการใช้ โครงสร้ าง
ประโยคคาสั่งที่ข้ ึนต้นด้วย “ให้” เพื่อแสดงการอนุญาต และในบางครั้งผูใ้ หญ่อาจจะไม่ได้ใช้กลวิธี
ภาษาในลักษณะของการ “สั่ง” เสมอไปแต่อาจจะเป็ นในลักษณะของการจูงใจโดยมีขอ้ แม้หรื อ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผใู ้ หญ่กาหนดขึ้น โดยการใช้คาเชื่อมคาว่า “แต่ ” ในลักษณะของการต่อรองเพื่อ
แลกกับสิ่ งที่เด็กจะได้รับ และที่สุดแล้วหากเด็กไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ผใู้ หญ่กาหนด ผูว้ ิจยั พบว่า
มีการใช้กลวิธีภาษาในลักษณะการใช้ประโยคกรรม โดยใช้คาว่า “ถูก” โดย “เด็ก” ซึ่งเป็ นประธาน
ของประโยคจะอยูใ่ นฐานะ “ผูถ้ ูกกระทา” ซึ่ งอาจเป็ นการถูกลงโทษหรื อถูกตาหนิก็ได้ กล่าวได้
ว่าอุดมการณ์ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่ที่กล่าวมานั้นสัมพันธ์กบั ความคิดเรื่ อง
ระบบอาวุโสที่มีอยูเ่ ดิมในสังคมไทยมาก่อนแล้ว
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4.1.1.2 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เรื่ องเล่าสาหรับเด็กพยายามปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็ น
เด็ ก ดี แ ละคนดี ผ่า นพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ในด้า นดี แ ก่ เด็ ก ว่า มี คุ ณลัก ษณะอะไรบ้า งที่ ควรเอาเป็ น
แบบอย่าง พฤติกรรมเหล่านั้นเมื่อเด็กปฏิบตั ิตามแล้ว มักจะได้รับความชื่นชมและการยอมรับจาก
ผูใ้ หญ่ หรื อปรากฏผลดีแก่ตวั เด็กเอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้และแยกแยะไป
พร้อม ๆ กัน ในการวิเคราะห์ตวั บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็ นเด็ก
ดีและคนดีอย่างสม่าเสมอ ชุดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ น 6 ความคิดย่อย คือ
4.1.1.2.1
4.1.1.2.2
4.1.1.2.3
4.1.1.2.4
4.1.1.2.5
4.1.1.2.6

ความกตัญญูรู้คุณ
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ
ความขยันหมัน่ เพียร
ความประหยัดอดออม
การตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน
การทางานที่สุจริ ต ดังนี้

4.1.1.2.1 ความกตัญญูร้ ูคุณ
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึงความคิดเรื่ อง
ความกตัญญูรู้คุณ ดังนี้
-การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อความคิดเรื่องความกตัญญูร้ ูคุณ
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบคาศัพท์ที่สื่อความคิดเรื่ องกตัญญูรู้คุณ ได้แก่ ความ
กตั ญญูต่อแม่ เป็ นคนกตั ญญู รู้ สึ กกตั ญญู มีค วามกตัญญู กตัญญูร้ ู คุณ ตอบแทนบุ ญคุ ณ
ตอบแทนคุ ณ ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ที่เกี่ ย วข้องกับพฤติ กรรมของตัวละคร คาศัพ ท์กลุ่ มนี้ จะปรากฏ
ร่ วมกับข้อความในลักษณะของการกระทาที่ดี เช่น “ตั้งใจเรี ยน เชื่ อฟังคาสั่ งสอนของพ่ อ สละ
ชี วิ ต ” นอกจากนี้ ค าศัพ ท์เ หล่ า นี้ ม ัก จะปรากฏร่ วมกับ “เด็ก ดี ” และ “คนดี ” ซึ่ งเป็ นการสื่ อ ว่า
“กตัญ ญู รู้ จ ัก บุ ญ คุ ณ ” เป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ พึ ง ประสงค์แ ละทุ ก คนพึ ง มี ดัง ปรากฏในตัว อย่ า ง
ดังต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 39
ความจน ความกตัญญูต่อแม่มีส่วนกระตุน้ เตือนใจให้ดิฉนั ตั้งใจเรี ยนอย่างดีที่สุด ทั้งด้าน
ความรู้ความประพฤติ
(สามชีวติ ,2525 น. 95)
ตัวอย่างที่ 40
ลูกชายเป็ นคนกตัญญู เชื่อฟังคาสอนของพ่อเป็ นอย่างดี ขยันเรี ยนหนังสื อ ผลการเรี ยนก็ดี
มาก เมื่อกลับบ้านก็ยงั ช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระของพ่อไปได้ไม่นอ้ ย
(เด็กวิเศษ, 2526 น. 39)
ตัวอย่างที่ 41
บางวันยายก็จะโปรยข้าวสุ กเหลื อ ๆ จากก้นหม้อให้กินด้วย แม่ไก่ กบั ลูก ๆ ทั้งเจ็ดจะมี
ความสุ ขมาก และรู้สึกกตัญญูต่อตายายที่เลี้ยงดูพวกตนอย่างเมตตา
(เรื่ องเล่า “จากดาวลูกไก่” 2545, น. 54)
ตัวอย่างที่ 42
นายเทียบมีท่าทางอิดโรยเล็กน้อย เขาบอกขอบคุณกับทุกคนที่ได้ช่วยขุดปากถ้ า พร้อมกับ
เปิ ดเผยว่าที่เขาไม่อดอยากอยูใ่ นถ้ าก็เพราะมีปลาทูกิน แต่ลุงแก่ ๆ คนหนึ่งพูดขึ้นว่า “เหตุที่ไอ้เทียบ
รอดตายเป็ นเพราะมันเป็ นคนมีความกตัญญู อยากให้พ่อแม่ได้กินปลาทู จึงซื้ อมาฝาก หากไม่มี
อะไรติดมือมาเลย ป่ านนี้มนั คงอดตายอยูใ่ นถ้ าไปแล้ว”
(ปลาทู ,2546 น.26 )
จากตัวอย่างที่ 39-41 นั้น พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่สื่อถึง “ควำมกตัญญู” ร่ วมกับการกระทา
ที่เป็ นสิ่ งที่ดี เช่ น “ตั้งใจเรี ยน เชื่ อฟั งคำสั่ งสอนของพ่ อ เลี ้ยงดู (แม่ ไก่ กับลูก ๆ) อย่ ำงเมตตำ”
และสาหรับตัวอย่างที่ 42 นั้น คาศัพท์สื่อถึง “ควำมกตัญญู” นั้น ส่ งผลดีต่อผูก้ ระทา คือ ทาให้
“รอดตำย” มาได้
ตัวอย่างที่ 43
พระราชาและพระราชิ นีจึงเสด็จไปยังบ้านของแม่เลี้ ยง พระราชาบอกกับแม่เลี้ ยงว่า เป็ น
พี่ชายของสามีนางข้าหลวงจะมาขอรับหลานสาวกลับไปบ้าน ขอมอบเงินทองเพื่อตอบแทนบุญคุณ
ที่ได้เลี้ยงหลานให้ แม่เลี้ยงไม่อยากให้เจ้าหญิงมาลีอยูด่ ว้ ย ทั้งพอใจที่ได้เงินทอง ก็ให้คนไปตาม
เจ้าหญิงมาลีมาจากกระท่อมปลายนา แล้วมอบให้พระราชาพระราชินีไป
(นางฟ้ า , 2524 น. 16)
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ตัวอย่างที่ 44
ปี ศาจจึงอ้อนวอนอย่างน่าสงสารว่า
“ข้าคอยเวลานี้ มา 500 ปี แล้ว ถ้าหากเจ้าไม่ยอมปล่อยข้า ไม่รู้วา่ ข้าจะต้องรอไปอีกกี่ปีกี่
ชาติ ข้าตกลงว่าจะไม่กินเจ้าละ แต่จะให้รางวัลเจ้าเป็ นของวิเศษตอบแทนบุญคุณเจ้า”
เด็กน้อยจึ งพูดว่า “เจ้าจะต้องรับปากกับข้าด้วยว่า เมื่อออกมาแล้วจะไม่ทาอันตรายใคร
ทั้งนั้น แต่จะสร้างคุณงามความดีให้แก่ผคู้ นทั้งหลาย ถ้าเจ้ายอมรับข้อนี้ ข้าจึงจะยอมปล่อยเจ้า”
……………………………………………………………………………………………
ดังนั้น ลูกชายจึงเปิ ดจุกขวดปล่อยปี ศาจออกมา
(เด็กวิเศษ ,2526 น. 45-46 )
ตัวอย่างที่ 45
ตากับยายได้ยินเสี ยงลูกไก่ร้องจึงรี บวิ่งออกมาช่วยไล่เหยี่ยวบินหนีไป แม่ไก่และลูก ๆ จึง
ปลอดภัย และยิ่งรักตากับยายมากขึ้น เย็นวันหนึ่ งมีพระธุ ดงค์มาปั กกลดอยูท่ ี่ริมเชิงเขา ตากับยาย
จึงเข้าไปนมัสการ และตั้งใจว่าจะทาอาหารไปถวายพรุ่ งนี้ แต่เมื่อค้นดูเสบียงอาหารในครัวก็ไม่มี
อะไรเหลื ออยู่เลย ตากับยายสงสารพระมากเกรงว่าจะอดอาหาร เพราะในละแวกนี้ มีบา้ นของตน
เพียงหลังเดียว จึงปรึ กษากันว่าอาจจะต้องฆ่าแม่ไก่แล้วทาอาหารถวายพระ...
บังเอิญแม่ไก่แอบได้ยินตากับยายปรึ กษากันจึงตัดสิ นใจยอมสละชีวติ เพื่อตอบแทนบุญคุณ
ของตากับยาย
(เรื่ องเล่า “จากดาวลูกไก่” 2545 , น. 54- 55 )
จากตัวอย่างที่ 43-45 พบว่ามีการใช้คาศัพท์ “ตอบแทนบุญคุณ” ร่ วมกับการกระทาที่เป็ น
สิ่ งที่ดี เช่น “เลีย้ งหลำนให้ ยอมปล่ อย (ปี ศำจ) ช่ วยไล่ เหยี่ยวบินหนีไป” โดยปรากฏร่ วมกับ “คน
ดี” และ “เด็กดี” หรื อแม้กระทัง่ “สัตว์” ที่ดี เพื่อสื่ อความคิดให้เห็นว่าหากใครดีกบั เรา นอกจากเรา
ควรจะ “กตัญญู” แล้ว เราจะต้องรู้จกั ที่จะ “ตอบแทนบุญคุณ” บุคคลเหล่านั้นด้วย
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่สื่อความคิดเรื่ องความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ
และคุณลักษณะอื่น ๆ คู่กนั อีกด้วย ได้แก่ ซื่ อสั ตย์ ในตัวอย่างที่ 46 และสาหรับในตัวอย่างที่ 47
นั้น ปรากฏร่ วมกับคุ ณลักษณะที่สื่อถึง “เด็กดี” ได้แก่ ตั้งใจเล่ ำเรี ยน ใฝ่ หำควำมรู้ เพิ่มเติ ม ฝึ กทำ
กำรงำนต่ ำง ๆ ให้ ประณี ต รั กษำระเบี ยบวินัย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ดูแลรั กษำสิ่ งแวดล้ อม
ซื่ อสัตย์ สุจริ ต รู้ จักเอือ้ อำทรและประหยัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 46
ชายร่ างเล็กพร่ าสั่งสอนหนูอุษาผูก้ าพร้า “หนูตอ้ งเป็ นคนที่ซื่อสัตย์ กตัญญู ตอบแทน
คุณยายที่เลี้ยงหนูมา”
(สามชีวติ , 2525 น. 80)
ตัวอย่างที่ 47
แม่ครับ ผมจะเป็ นเด็กดีของแม่ ผมจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเล่าเรี ยน ใฝ่ หาความรู้
เพิ่มเติม ฝึ กทาการงานต่าง ๆ ให้ประณี ต รักษาระเบียบวินยั ขนบธรรมเนียมประเพณี ดูแลรักษา
สิ่ งแวดล้อม เป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูร้ ูคุณ รู้จกั เอื้ออาทรและประหยัด อย่างที่แม่ส่งั สอนผม
อยูเ่ สมอ10
( ความใฝ่ ฝันอันงดงาม,2537 น. 22 )
4.1.1.2.2 ความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่และความมีนา้ ใจ
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค
แบบเหตุ - ผล เพื่อสื่ อความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และความมีน้ าใจ ดังนี้
-การใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่างประโยคแบบเหตุ -ผล เพื่อสื่ อความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ และความ
มีนา้ ใจ 11
การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผลเป็ นการให้เหตุผลประกอบ เพื่อให้
ข้อความมี ความน่ าเชื่ อถื อ และมีน้ าหนักมากยิ่งขึ้น เมื่อผูอ้ ่านเป็ นเด็กการใช้โครงสร้างประโยค
ดัง กล่ า วก็ จะท าให้ เข้า ใจเหตุ ก ารณ์ ไ ด้อ ย่า งดี ข้ ึ น และสามารถแยกแยะเหตุ แ ละผลที่ ท าให้เ กิ ด
เหตุการณ์น้ นั ได้อย่างชัดเจน

10

จากตัวอย่างนี้หากจะพิจารณาในลักษณะของการใช้วจั นกรรมเพื่อแสดงเจตนาของผูพ้ ดู อาจกล่าวได้วา่ เป็ นการใช้วจั นกรรมการ

สัญญา ผ่านบทบรรยายความคิดของตัวละครในเรื่ องเล่าในลักษณะที่วา่ “เด็ก” เป็ นฝ่ ายที่ให้คาสัญญาแก่ผใู ้ หญ่เองว่าจะทาความดี แต่แท้ที่จริ ง
แล้วผูแ้ ต่งซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นผูก้ าหนดให้ตวั ละครเด็กสัญญาว่าจะทาเช่นนั้น และมุ่งใช้การสัญญาดังกล่าวในการนาเสนออุดมการณ์เพื่อให้ผอู ้ ่าน
ที่เป็ นเด็กเชื่อตามว่า “เด็ก” ควรกระทาเช่นนั้นด้วย
11

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ ทอง ทีก่ รุ ณาให้คาแนะนาเกี่ยวกับคาเรี ยกกลวิธีน้ ี
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ในเรื่ องเล่ าสาหรับเด็กพบการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อสื่ อ
ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ ในบางตัวอย่างอาจจะปรากฏคาเชื่อม “เพราะ” และ “จึง”
เพื่อแสดงความเป็ นเหตุและผลที่ชดั เจน แต่บางตัวอย่างก็ไม่ปรากฏ ส่ วนที่แสดงเหตุน้ นั มักจะเป็ น
การกระทาที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และความมีน้ าใจ เช่น “โอบอ้ อมอารี ช่ วยเหลือคนที่ทุกข์
ยาก แบ่ งขนมของกินให้ เด็กที่ยากจน ช่ วยครู แจกสมุด ลบกระดานดาให้ ครู ช่ วยเหลือเพื่อนที่
อ่ อนแอกว่ า ช่ วยถือของช่ วยพยุง (ยาย) ไปส่ งถึงบ้ าน ” เป็ นต้น ซึ่ งมักจะทาให้ได้รับผลที่ตามมา
ในสิ่ งที่ดี เช่น “ชาวบ้ านรักใคร่ ใคร ๆ ก็รัก (ครู)ชมเชย (คุณยาย) ขอบใจ…ให้ พร ทุกคนต่ าง
รั ก และชื่ นชม ” นอกจากนี้ ใ นเรื่ อ งความเอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่แ ละมี น้ า ใจอาจมี ก ารปรากฏร่ ว มกับ
คุณสมบัติที่ดีอย่างอื่น เช่ น “เรี ยนเก่ ง เล่ นกี ฬำเก่ ง รำละครเก่ ง ” อีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 48
เจ้าหญิ ง มาลี และน้องเลี้ ยงเติ บโตขึ้น ยิ่ง นานวันเจ้าหญิ งมาลี ก็ยิ่ง สวยขึ้ น กิ ริย ามารยาท
เรี ยบร้อย โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก มักแบ่งขนมของกินให้เด็กที่ยากจน เพื่อนบ้านเจ็บ
ไข้ก็ไปเยีย่ มเยียน นาผลไม้และดอกไม้ไปให้บา้ ง ชาวบ้านรักใคร่ เจ้าหญิงมาลี จึงเรี ยกพระองค์วา่
“นางฟ้ า”
(นางฟ้ า ,2524 น. 12-13 )
จากตัวอย่างประโยคที่ กล่ าวถึ งเหตุ คือ “โอบอ้ อมอำรี ช่ วยเหลื อคนที่ ทุกข์ ยำก มักแบ่ ง
ขนมของกินให้ เด็กที่ยำกจน เพื่อนบ้ ำนเจ็บไข้ กไ็ ปเยี่ยมเยียน นำผลไม้ และดอกไม้ ไปให้ บ้ำง” ทา
ให้เกิ ดผลดี ที่ตามมา จากประโยคที่วา่ “ชำวบ้ ำนรั กใคร่ เจ้ ำหญิงมำลี ” โดยมีคาเชื่ อม “จึง” แสดง
ความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 49
บางทีใคร ๆ วานจุ๋มจิ๋มให้ทาอะไร จุ๋มจิ๋มก็ยินดีช่วยเหลือ เวลาอยู่โรงเรี ยนจุ๋มจิ๋มช่ วยครู
แจกสมุด ลบกระดานดาให้ครู จุ๋มจิ๋มเช็ดโต๊ะและเก้าอี้ให้ครู จุ๋มจิ๋มช่ วยเพื่อนถือของ จุ๋มจิ๋มช่ วย
เพื่อนกวาดถูหอ้ งเรี ยน ใคร ๆ ก็รักจุ๋มจิ๋มทั้งนั้น
(ดาวทอง ,2525 น. 28 )
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จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ยินดีช่วยเหลือ ช่ วยครู แจกสมุด ลบกระดำนดำ
ให้ ครู เช็ดโต๊ ะและเก้ ำอี ใ้ ห้ ครู ช่ วยเพื่ อนถือของ ช่ วยเพื่อนกวำดถูห้องเรี ยน” ทาให้เกิดผลดีที่
ตามมา จากประโยคที่วา่ “ใคร ๆ ก็รักจุ๋มจิ๋ม”
ตัวอย่างที่ 50
ราชิตเป็ นเด็กแข็งแรง ชอบช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอกว่าอย่างนพดลที่ขาซ้ายพิการเดินไม่
ค่อยถนัด ราชิตก็คอยดูแลเวลาขึ้นลงรถประจาทางและถือของให้ดว้ ย สองคนนี้ อยูบ่ า้ นใกล้กนั จึง
ไปและกลับจากโรงเรี ยนพร้อม ๆ กันเสมอ นพดลรักราชิตมาก ครู ก็ชมเชยราชิตด้วย
(เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 39-40)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ช่ วยเหลือเพื่อนที่ อ่อนแอกว่ ำ คอยดูแลเวลำขึน้ ลง
รถประจำทำงและถือของให้ ” ทาให้เกิดผลดีที่ตามมา จากประโยคที่วา่ “นพดลรั กรำชิ ตมำก ครู ก็
ชมเชยรำชิ ต” จะเห็นได้วา่ การสื่ อความคิดเรื่ องความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ในตัวอย่างนี้น้ นั จะเกิดกับบุคคล
ที่มีลกั ษณะพิการ ซึ่ งเป็ นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่สมควรได้รับการช่วยเหลือด้วย
ตัวอย่างที่ 51
“แม่ครับ วันนี้ ตอนกลับบ้าน ผมเห็นคุณยายคนหนึ่งลงจากรถแท็กซี่ จะเดินเข้าซอยแยก
ผมเห็ นเดิ นเซไม่มีกาลัง ก็เลยช่ วยถือของช่ วยพยุงไปส่ งถึงบ้าน คุณยายขอบใจใหญ่ ถามชื่ อผม
ชื่อโรงเรี ยน แล้วก็ให้พรมากมาย ชวนผมว่าว่าง ๆ ให้มาเที่ยวบ้านยายบ้าง” ภัคพงศ์เล่าให้แม่ฟัง
เมื่อแม่กลับจากทางานในวันหนึ่ง
(สายสัมพันธ์ ,2530 น. 65)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ช่ วยถือของช่ วยพยุงไปส่ งถึงบ้ ำ น” ทาให้เกิดผลดี
ที่ตามมา จากประโยคที่วา่ “คุณยำยขอบใจใหญ่ ให้ พรมำกมำย ชวนผมว่ ำว่ ำง ๆ ให้ มำเที่ ยวบ้ ำน
ยำย”
ตัวอย่างที่ 52
นับแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา ฉันกับวิริยาไปโรงเรี ยนและกลับบ้านด้วยกันทุกวัน ฉันสอน
การบ้าน แบ่งขนม และของเล่นให้เธอและเพื่อนคนอื่น ๆ ทุกวันนี้ ฉนั มีเพื่อนเล่นมากมาย ทุกคน
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ต่างรักและชื่ นชมในตัวฉัน เพราะ “สมปรารถนาสวย เรี ยนเก่ง เล่นกีฬาเก่ง ราละครเก่ง และที่
สาคัญที่สุด นิสัยดี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อต่อทุก ๆ คน”
(สมปรารถนา ,2540 น. 27)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “สอนกำรบ้ ำน แบ่ งขนม และของเล่ นให้ เธอและ
เพื่อนคนอื่น ๆ” และ “นิสัยดี มีนำ้ ใจ เอื อ้ เฟื ้ อต่ อทุก ๆ คน” ทาให้เกิดผลดีที่ตามมา จากประโยค
ที่วา่ “ทุกคนต่ ำงรั กและชื่ นชมในตัวฉัน” โดยมีคาเชื่อม “เพราะ” แสดงความเป็ นเหตุและผล
4.1.1.2.3 ความขยันหมั่นเพียร
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์เพื่อ
สื่ อถึงความคิดเรื่ องความขยันหมัน่ เพียร การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อ
สื่ อความคิดเรื่ องความขยันหมัน่ เพียร ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อความคิดเรื่องความขยันหมั่นเพียร
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก พบคาศัพท์ที่สื่อความคิดเรื่ องความขยันหมัน่ เพียร ได้แก่
คนขยันขันแข็ง ตัวอย่ างของคนขยัน ขยันขันแข็ง ซึ่ งคาศัพท์กลุ่มนี้ น้ นั จะปรากฏร่ วมกับ
ข้อความที่เป็ นการบรรยายพฤติกรรมที่แสดงให้ถึงความ “ขยันหมั่นเพี ยร” ทาให้เกิ ดผลดี ในใน
ด้านการได้รับ “ยกย่ อง” และ “เอำเป็ นตัวอย่ ำง” ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 53
คุณยายของอุษามีอายุมากแล้ว ท่านรักและเมตตาปรานี อุษามาก แต่คุณยายเป็ นชาวสวน
มีอาชี พปลูกผักและผลไม้ขาย ท่านเป็ นคนขยันขันแข็งเยี่ยงชาวสวนที่ดีท้ งั หลาย ท่านจะตื่นนอน
แต่ เช้ ำมืด ลงจำกเรื อนไปพรวนดิน รดนำ้ ต้ นไม้ เก็บผักและผลไม้ แล้ วก็นำไปขำยที่ตลำด
(สามชีวติ ,2525 น. 73)
ตัวอย่างที่ 54
ผมอยากเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษา แต่ผมก็กลัวจะเป็ นภาระของพ่อแม่ จึงคิดหำรำยได้ พิเศษ
ผมเริ่ มเก็บขวดเครื่ องดื่ม เช่ น กระทิงดำ ปลำวำฬบุก ฯลฯ ตั้งแต่ตอนปิ ดปลายภาคสุ ดท้ายชั้น ป.4
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ครู พดู ว่า “เก็บเป็ นคนดีทนี่ ่ ายกย่อง ขอพวกเราทุกคนเอาเป็ นตัวอย่ าง พวกเราควรปรบมือ
ยกย่ อ ง” แล้ว ครู ก็ ป รบมื อ น า พร้ อ มเล่ า ต่ อว่า “นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของเราหลาย
คนทางานพิเศษ เช่น สมชำยเขำรั บซื ้อหนังสื อพิมพ์ เก่ ำ กิโลละ 3 บำทบ้ ำง 5 บำทบ้ ำง แล้ วเอำไป
ขำยคู่ละ 1 บำท ให้ คนที่ มำนั่งดูหนังกลำงแปลงใช้ ปูนั่ง มีรำยได้ คืน ๆ เกือบร้ อยบำท วิชำญไป
รั บจ้ ำงหำมผักในตลำด ประดิ ษฐ์ ช่วยยำยขำยห่ อหมกในวันหยุด นี่เป็ นตัวอย่ างของคนขยัน ซึ่ ง
อนาคตไม่มีวนั เงินขาดมือ...”
(เด็กชายเก็บ ,2534 น. 76,78)
ตัวอย่างที่ 55
เดี๋ ยวนี้ พ.ศ. 2539 ผมอายุยี่สิบเอ็ดปี แล้ว ใคร ๆ ก็ยงั เรี ยกผมว่า มะ สุ แง แต่เรี ยกด้วย
น้ าเสี ยงอ่อนโยนและท่าทีเป็ นมิตร เพราะผมเป็ นคนดี เป็ นอิสลามิกชนที่ดี เป็ นคนงานตัวอย่างที่
ซื่ อสัตย์ และขยันขันแข็งของโรงงานทาผ้าบาติกที่ใหญ่ที่สุดในสุ ไหงโก-ลก เป็ นที่พ่ ึงของเด็ก
กาพร้าที่ยากจนทุกคน ชีวติ ของผมเป็ นสุ ขเพราะ.............ในหลวงของผม
(ในหลวงของผม , 2539 น. 32 )
จากตัว อย่า งที่ 53-55 นั้น พบว่า มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ที่ สื่ อความคิ ด เรื่ อ ง “ขยันหมั่น เพี ย ร”
กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 53 นั้น ใช้คาศัพท์วา่ คนขยันขันแข็ง ปรากฏร่ วมกับพฤติกรรมที่สื่อความคิด
นี้ ได้แก่ ตื่นนอนแต่ เช้ ำมืด ลงจำกเรื อนไปพรวนดิน รดนำ้ ต้ นไม้ เก็บผักและผลไม้ นำไปขำยที่
ตลำด และยังปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงการยกย่อง คือ คาว่า ชำวสวนที่ ดี สาหรับตัวอย่างที่
54 นั้น ใช้คาศัพท์วา่ ตัวอย่ ำงของคนขยัน ปรากฏร่ วมกับพฤติกรรม ได้แก่ หำรำยได้ พิเศษ เก็บ
ขวดเครื่ องดื่ม รั บซื ้อหนังสื อพิมพ์ เก่ ำ…เอำไปขำย รั บจ้ ำงหำมผักในตลำด ขำยห่ อหมกในวันหยุด
และยังปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงการยกย่องและเอาเป็ นตัวอย่าง คือ คาว่า คนดีที่น่ำยกย่ อง เอำ
เป็ นตัวอย่ ำง ปรบมือยกย่ อง และตัวอย่างที่ 55 นั้น ใช้คาศัพท์ว่า ขยันขันแข็ง ปรากฏร่ วมกับ
คุณลักษณะอื่น ๆ คือ ซื่ อสั ตย์ และปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงการยกย่องเช่นเดียวกับตัวอย่าง
อื่น ๆ คือ คาว่า คนดี และ อิ สลำมิกชนที่ ดี เพื่อแสดงให้เห็นว่าความขยันหมัน่ เพียรนั้นก็เป็ น
คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ “คนอิสลาม” พึงมี
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(2 ) การใช้ ความสั มพันธ์ ร ะหว่ างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความ
ขยันหมั่นเพียร
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อสื่ อ
ถึงความคิดเรื่ องขยันหมัน่ เพียร โดยมีท้ งั ตัวอย่างที่ปรากฏคาเชื่อม “จึง ก็” เพื่อแสดงความเป็ นเหตุ
และผล และบางตัวอย่างก็ไม่ปรากฏคาเชื่ อม แต่พิจารณาได้จากเนื้ อความ ส่ วนที่แสดงเหตุน้ นั
มัก จะกล่ า วถึ ง ความขยันหมัน่ เพี ย ร เช่ น “เป็ นคนขยัน เป็ นเด็ กขยันหมั่น เพียร ท างานขยัน
ขันแข็ง ” เป็ นต้น ซึ่ ง มัก จะท าให้ไ ด้รับ ผลที่ ตามมาในสิ่ ง ที่ดีซ่ ึ ง อาจจะเป็ นได้ท้ งั รู ป ธรรมและ
นามธรรม เช่น “ครอบครั วมีความสุ ขและอบอุ่น แม่ ให้ เครื่ องเย็บปักถักร้ อย…และเครื่ องเขียน…
เป็ นรางวัล ส่ วนพ่ อก็ให้ ชั้นหนังสื อหวาย… ถือเป็ นแบบอย่ าง ได้ รับคัดเลือกเป็ นเกษตรกร
ตัวอย่ างระดับชาติ” หรื ออาจจะเป็ นลักษณะที่แสดงถึงการกระทาที่ดี คือ “ช่ วยพ่ อเก็บใบหม่ อน”
นอกจากนี้ ในเรื่ องความขยันอาจมีการปรากฏร่ วมกับคุณสมบัติอย่างอื่นได้อีกเช่ นเดี ยวกันที่เป็ น
คุ ณ ลัก ษณะของเด็ ก ดี ห รื อคนดี เช่ น “ประหยัด อดออม รั บ ผิ ดชอบช่ ว ยงำน ควำมประพฤติ
เรี ยบร้ อย สอบได้ คะแนนดี” อีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 56
ส่ วนพ่อก็ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ไม่ ดื่ม เหล้า รั ก บ้า น รั ก ครอบครั ว ไม่ สุ รุ่ ย สุ ร่า ย เป็ นคนขยัน
ประหยัดและอดออม ครอบครัวจึงมีความสุ ขและอบอุ่น
(สมบัติไทย ,2529 น. 44)
จากตัว อย่า งประโยคที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ คื อ “เป็ นคนขยัน ” โดยปรากฏร่ วมกับ เหตุ ที่ เป็ น
คุณลักษณะอย่างอื่นร่ วมด้วย คือ “ประหยัดและอดออม” ทาให้เกิดผลดีที่ตามมา จากประโยคที่วา่
“ครอบครั วมีควำมสุขและอบอุ่น” โดยมีคาว่า “จึง” เป็ นคาเชื่อมแสดงเหตุผล
ตัวอย่างที่ 57
ทั้งนรี รัตน์และอรรถกร เป็ นเด็กขยันหมัน่ เพียร รับผิดชอบช่วยงานบ้านดี ความประพฤติ
เรี ยบร้อย กลับบ้านเป็ นเวลา ไม่ทาให้พอ่ แม่หนักใจ ทั้งยังสามารถสอบได้คะแนนดี แม่จึงให้
เครื่ องเย็บปั กถักร้อยแก่นรี รัตน์ และเครื่ องเขียนแก่อรรถกรเป็ นรางวัล ส่ วนพ่อก็ให้ช้ นั หนังสื อ
หวายขนาดกะทัดรัดแบ่งเป็ นสามส่ วน ซึ่ งซื้อในงานแสดงสิ นค้าหัตถกรรมเป็ นรางวัลทั้งสองคน
(สมบัติไทย, 2529 น. 44 )
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จากตัวอย่างประโยคที่ ก ล่ าวถึ งเหตุ คือ “ขยันหมั่นเพี ย ร” โดยปรากฏร่ วมกับเหตุที่เป็ น
คุณลักษณะอย่างอื่นร่ วมด้วย คือ “รั บผิดชอบช่ วยงำนบ้ ำนดี ควำมประพฤติ เรี ยบร้ อย กลับบ้ ำน
เป็ นเวลำ ไม่ ทำให้ พ่อแม่ หนักใจ สอบได้ คะแนนดี ” ทาให้เกิ ดผลดี ที่ตามมา จากประโยคที่ว่า
“แม่ ให้ เครื่ องเย็บปั กถักร้ อย… และเครื่ องเขียน พ่ อให้ ชั้นหนังสื อ…” เพื่อเป็ น “รำงวัล” จากการ
กระทาดี โดยมีคาว่า “จึ ง ก็” เป็ นคาเชื่ อมแสดงเหตุผล และนอกจากนี้ “รำงวัล” ที่พ่อและแม่
ให้กบั ลูก ๆ นั้นยังสัมพันธ์กบั บทบาททางเพศอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 58
บ้านของพรรณงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พ่อเป็ นคนปลูก แม่เป็ นคนเลี้ยง พรรณงามเป็ น
เด็กขยันจึงช่วยพ่อเก็บใบหม่อน นาไปให้แม่เลี้ยงตัวไหมเล็ก ๆ ที่ยงั เป็ นตัวหนอนในกระด้ง
(หนึ่งในดวงใจราษฏร์ ,2535 น. 39)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “เป็ นเด็กขยัน” แล้วตามด้วยผลที่ตามมาในลักษณะ
ของการกระทาที่เป็ นการขยายความ คือ “ช่ วยพ่ อเก็บใบหม่ อน นำไปให้ แม่ เลีย้ งตัวไหมเล็ก ๆ…”
โดยมีคาว่า “จึง” เป็ นคาเชื่อมแสดงเหตุผล นอกจากนี้ จากข้อความที่วา่ “พ่ อเป็ นคนปลูก แม่ เป็ น
คนเลีย้ ง” ก็เป็ นการแสดงให้เห็นความคิดเกี่ยวกับเรื่ องเพศในลักษณะที่วา่ ผูเ้ ป็ นพ่อซึ่ งเป็ นเพศชาย
นั้นจะทากิจกรรมในลักษณะของการกระทาที่ใช้แรงงานมากกว่าเพศหญิงหรื อผูเ้ ป็ นแม่อีกด้วย
ตัวอย่างทึ่ 59
ปรี ชาสังเกตเห็นว่า บรรณารักษ์ทางานขยันขันแข็งตลอดเวลา แต่ก็มีอารมณ์ดีมาก ยิม้ แย้ม
แจ่มใสอยูเ่ สมอ มีความรักและอ่อนโยนต่อเด็ก เอื้ออารี ต่อทุกคนด้วยความจริ งใจ ปรี ชารู้สึกศรัทธา
มาก จึงถือเป็ นแบบอย่าง
(ความใฝ่ ฝันอันงดงาม ,2537 น. 23)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “(บรรณำรั กษ์ ) ทำงำนขยันขันแข็ง ” ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
หนึ่ งในหลาย ๆ อย่าง ได้แก่ “อำรมณ์ ดีมำก ยิม้ แย้ มแจ่ มใสอยู่เสมอ มีควำมรั กและอ่ อนโยนต่ อ
เด็ก เอื ้ออำรี ต่อทุกคนด้ วยควำมจริ งใจ” ทาให้เกิ ดผลที่ตามมา คือ “(ปรี ชำ)ถือเป็ นแบบอย่ ำง”
โดยมีคาว่า “จึ ง” เป็ นคาเชื่ อมแสดงเหตุผล และมีการปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อความหมายใน
ลักษณะของการยกย่อง คือ คาว่า “ศรั ทธำ”
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ตัวอย่างที่ 60
คาเบ้าได้รับเลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นโนนดินแดนเมื่อ 8 ปี ก่อน ชายผูผ้ า่ นร้อนผ่านหนาวมา 56
ปี ใช้ชีวิตในไร่ นาที่หมู่บา้ นแห่ งนี้ ตลอดมาตั้งแต่วยั เด็ก ทาหน้าที่หวั หน้าครอบครัวเมื่ออายุ 39 ปี
ทานาดาเป็ นหลัก จนกระทัง่ อายุได้ 44 ปี จึงหันมาทาไร่ นาสวนผสม นับเป็ นรายแรกของอาเภอนี้
ตอนแรก ๆ ก็ ดูเป็ นของแปลกที่ เขาขุดสระใหญ่ ในที่นาและปลู กมะม่ วง มะขามบนคันนา เขา
ทางานตลอดปี แทบไม่มีเวลาพักผ่อน ปี ที่แล้วเขาได้รับคัดเลือกให้เป็ นเกษตรกรตัวอย่างระดับชาติ
ทุกวันนี้มีคนมาดูงานการเกษตรที่ฟาร์มของเขาเดือนละหลายคณะ
( เงินออม ,2541 น. 19 )
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “หันมำทำไร่ นำสวนผสม นับเป็ นรำยแรก” ซึ่ งเป็ น
เหตุส่วนหนึ่ง และตามด้วยเหตุที่สาคัญที่สื่อให้เห็นถึง “ความขยันหมัน่ เพียร ” คือ “ทำงำนตลอดปี
แทบไม่ มีเวลำพั ก ผ่ อน” ท าให้เกิ ดผลดี ที่ ตามมา คื อ “ได้ รับคั ดเลื อกให้ เป็ นเกษตรกรตัวอย่ ำง
ระดับชำติ”
ตัวอย่างที่ 61
หลักสาคัญของการทางานและการอยูใ่ นสังคมของคาเบ้าคือ ความไม่เห็นแก่ตวั สุ จริ ต ขยัน
ประหยัด อดออมและอดทน ปี นี้ พ.ศ. 2541 คาเบ้ายังคงเพลิ ดเพลินกับการทางาน ทั้งงานอาชี พ
งานในหน้าที่ผใู ้ หญ่บา้ นและงานช่ วยเหลือสังคม “ฟาร์ ม” หรื อไร่ นาสวนผสมของเขาเป็ นพื้นที่สี
เขียวที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของตาบล และเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ดา้ นการเกษตรของคนในท้องถิ่น
ตลอดจนนิ สิตนักศึกษา เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจากหลายหน่ วยงานจากทุกภาคของ
ประเทศ
( เงินออม ,2541 น. 25 )
จากตัวอย่างประโยคที่ กล่าวถึ งเหตุ คือ “ขยัน เพลิ ดเพลิ นกับกำรทำงำน…” ซึ่ งเป็ นเหตุ
อย่างหนึ่งในบรรดาเหตุหลาย ๆ อย่าง คือ “ไม่ เห็นแก่ ตัว สุจริ ต ประหยัด อดออม อดทน” ทาให้
ส่ งผลดีที่ตามมา คือ “ไร่ นำสวนผสมเป็ นพืน้ ที่สีเขียวที่ อุดมสมบูรณ์ ที่สุด… และเป็ นแหล่ งศึกษำหำ
ควำมรู้ ด้ำนกำรเกษตร…”
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ตัวอย่างที่ 62
วันนี้ เห็ นพ่อยิ้ม เราเพิ่งรู ้ วา่ พ่อไม่สบายใจเรื่ องบริ ษทั ที่พ่อทางานอยู่ กิจการขาดทุนมา
หลายเดือนแล้ว มีการให้พนักงานออกจากงานเป็ นระยะ ๆ วันนี้ บริ ษทั แจ้งว่าให้พ่อทางานต่อไป
และให้เงินเดือนเท่าเดิม โชคดีที่พอ่ เป็ นคนขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ ทางบริ ษทั ก็เห็นความดีของพ่อ
( บันทึกเก็บตก, 2541 น. 29 )
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ขยันขันแข็ง” ปรากฏร่ วมกับเหตุที่เป็ นคุณลักษณะ
อย่างอื่นร่ วมด้วย คือ “ซื่ อสั ตย์ ” ทาให้เกิ ดผลดี ที่ตามมา จากประโยคที่ว่า “บริ ษัทเห็นควำมดี ของ
พ่ อ” และ “ให้ พ่อทำงำนต่ อไปและให้ เงิ นเดื อนเท่ ำเดิ ม ” โดยมีคาว่า “ก็” เป็ นคาเชื่ อมแสดง
เหตุผล
4.1.1.2.4 ความประหยัดอดออม
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค
แบบเหตุ - ผล เพื่อสื่ อความประหยัดอดออม ดังนี้
- การใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่ างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อสื่ อ ความประหยัด
อดออม
ในเรื่ องเล่ า สาหรั บเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่า มีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบ
เหตุ – ผล เพื่อสื่ อความประหยัดอดออม โดยปรากฏคาเชื่อม “จึง ก็ เพราะ” เพื่อแสดงความเป็ น
เหตุและผล โดยเหตุน้ นั ก็เป็ นเรื่ องของการกระทาที่แสดงถึงความประหยัดอดออม เช่ น“เก็บหอม
รอมริ บ ประหยัดและอดออม ใช้ จ่ายประหยัด มีเงินเก็บออม” ทาให้เกิดผลดี ได้แก่ “ส่ งเสี ยให้
ลูกชายเรี ยนหนังสื อ ครอบครั วมีความสุ ขและอบอุ่น ครอบครั วไม่ เดือดร้ อน” และประเด็นเรื่ อง
ของความประหยัดอดออมนี้ก็เช่นเดียวกันที่มกั จะปรากฏร่ วมกับคุณสมบัติที่ดีอย่างอื่นร่ วมด้วย เช่น
“ความขยัน” ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 63
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชาวนาคนหนึ่งยากจนมาก แต่เขาก็ยงั สามารถเก็บหอมรอมริ บ จน
มีเงินเหลืออยูบ่ า้ ง เขาก็เอาเงินก้อนนี้ส่งเสี ยให้ลูกชายของเขาไปเรี ยนหนังสื อ
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(เด็กวิเศษ,2526 น. 39)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่ าวถึ งเหตุ คือ “เก็บหอมรอมริ บ ” ทาให้เกิ ดผลดี ที่ตามมา จาก
ประโยคที่วา่ “ส่ งเสี ยให้ ลูกชำยเรี ยนหนังสื อ ” โดยมีคาว่า “ก็” เป็ นคาเชื่อมแสดงเหตุผล
ตัวอย่างที่ 64
ส่ วนพ่อก็ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ไม่ ดื่ม เหล้า รั ก บ้า น รั ก ครอบครั ว ไม่ สุ รุ่ ย สุ ร่า ย เป็ นคนขยัน
ประหยัดและอดออม ครอบครัวจึงมีความสุ ขและอบอุ่น
(สื บสายไทย,2529 น. 44)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึ งเหตุ คือ “ไม่ สุร่ ุ ยสุ ร่ำย ประหยัดและอดออม” ซึ่ งเป็ นเหตุ
อย่างหนึ่งในบรรดาเหตุหลาย ๆ อย่าง คือ “ไม่ สูบบุหรี่ ไม่ ดื่มเหล้ ำ รั กบ้ ำน รั กครอบครั ว เป็ นคน
ขยัน” ทาให้ส่งผลดีที่ตามมา คือ “ครอบครั วมีควำมสุ ขและอบอุ่น” โดยมีคาว่า “จึ ง” เป็ นคาเชื่อม
แสดงเหตุผล
ตัวอย่างที่ 65
เรากลับมาเล่าให้แม่ฟัง แม่บอกว่าเรื่ องเศรษฐกิ จของบ้านเมืองขณะนี้ เป็ นเรื่ องซับซ้อน
เด็ก ๆ อย่างเราค่อย ๆ เรี ยนรู ้ ไปแล้วจะเข้าใจ ครอบครัวของเราไม่ถึงกับเดือดร้อน เพราะเราอยู่
อย่างพออยูพ่ อกิน ใช้จ่ายประหยัดอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งระมัดระวัง
(บันทึกเก็บตก ,2541 น. 28)
จากตัวอย่างประโยคที่ ก ล่ าวถึ งเหตุ คื อ “อยู่อย่ ำงพออยู่พอกิ น ใช้ จ่ำยประหยัด ” ทาให้
ส่ งผลดีที่ตามมา คือ “ครอบครั วไม่ เดือดร้ อน” โดยมีคาว่า “เพรำะ” เป็ นคาเชื่อมแสดงเหตุผล
ตัวอย่างที่ 66
พ่อเล่ าว่า เศรษฐกิ จตกต่ ามาก กิ จการของบริ ษทั โรงงาน ร้ านค้าหลายแห่ งล้มเหลว
ขาดทุนย่อยยับจนสิ้ นเนื้ อประดาตัว คนว่างงานเป็ นจานวนมาก บางคนเคยร่ ารวยกลับยากจนลง
ทันทีชนิ ดตั้งตัวไม่ทนั ก็มี ครอบครัวของเราโชคดีที่มีชีวิตอยู่อย่างประหยัด พออยูพ่ อกินตลอดมา
มีเงินเก็บออมไว้จึงเดือดร้อนไม่มากนัก เพียงแต่ต่อไปนี้ ตอ้ งเลือกใช้จ่ายให้เหมาะให้ควรยิง่ ขึ้น เรา
สงสารครอบครัวที่มีลูกมาก ๆ จัง
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ฯลฯ
(บันทึกเก็บตก ,2541 น. 29)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “อยู่อย่ ำงประหยัด พออยู่พอกิน มีเงินเก็บออม” ทา
ให้ส่งผลดีที่ตามมา คือ “เดือดร้ อนไม่ มำก ( เศรษฐกิจตกตำ่ )” โดยมีคาว่า “จึ ง” เป็ นคาเชื่อมแสดง
เหตุผล
4.1.1.2.5 การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์เพื่อ
สื่ อความคิดเรื่ องการตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน และ การแนะความ ดังนี้
(1) การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อความคิดเรื่องการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องการตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรี ยน เช่น ตั้งใจเล่ าเรี ยน พยายามใฝ่ หาวิชาความรู้ ชอบอ่ านหนังสื อ
ตั้งใจเรี ยน
หนังสื อให้ จบ หมั่นอ่ านหนังสื อ หาความรู้ เอาใจใส่ ศึกษาเล่ าเรี ยน” เป็ นต้น โดยจะปรากฏ
ร่ วมกับ “เด็ก” ทั้งสิ้ น ในลักษณะของการได้รับผลดี เช่น ได้ ทางานให้ เป็ นประโยชน์ ความรู้ …
เพิม่ ขึ้น ความคิดก็กว้ างไกล นาความสาเร็จมาอวดยาย เป็ นคนเฉลียวฉลาด เป็ นต้น นอกจากนี้
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ในการนาเสนอความคิดเกี่ ยวกับการศึก ษานั้นผูว้ ิจยั พบว่า มีก ารปรากฏ
ร่ วมกับคาศัพท์ “พลเมืองดี” และ “มุสลิม” อีกด้วย เพื่อต้องการสื่ อให้เห็นว่าเด็กทุกคนนั้นมี
หน้าที่สาคัญคื อการศึ กษาเล่ าเรี ยน เมื่อโตขึ้ นจะได้เป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ และคุณสมบัติของ
การศึ ก ษาเล่ า เรี ย นนั้นไม่ใ ช่ เฉพาะ “เด็กไทย” เท่ า นั้น แต่ ย งั รวมไปถึ ง “เด็กไทยมุ ส ลิ ม ” ด้วย
ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 67
“…เวลานี้ หลานยังเป็ นเด็กก็ตอ้ งตั้ง ใจเล่ าเรี ย น พยายามใฝ่ หาวิช าความรู้ โตขึ้ นจะได้
ทางานให้เป็ นประโยชน์
(สื บสายไทย , 2525 น. 39 -40 )
ตัวอย่างที่ 68
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สหัสไชยกล่าวว่า “ผมว่า ถ้าใครอยากรู้เรื่ องอะไรเก่า ๆ ที่บนั ทึกไว้เราอ่านดูได้นะครับ
ผมชอบอ่านหนังสื อมากครับคุ ณยาย” ยายชมว่า “สหัสไชยคิดถูก หลานชอบอ่านหนังสื อนะดี
แล้ว ความรู ้ก็ได้รับเพิ่มขึ้น ความคิดก็กว้างไกลออกไปอีก”
(พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น , 2531 น. 36 )
ตัวอย่างที่ 69
ยายครับ ผมจะทาการบ้านให้เสร็ จ แล้วจะตั้งใจเรี ยนหนังสื อให้จบ เพื่อนาความสาเร็ จมา
อวดยาย ยายจะได้ภูมิใจในความสาเร็ จของหลานคนนี้ ที่ยายเคยพร่ าสอนตลอดมา12…
(นิทานของยาย , 2537 น. 68 )
ตัวอย่างที่ 70
วัยเด็กนี่ แหละเป็ นวัยประเสริ ฐสุ ดสาหรับการศึกษาเล่าเรี ยน อันวิชาความรู้เป็ นสิ่ งจาเป็ น
สาหรั บการทางานเลี้ ยงชี พในอนาคต ขอลูกจงตั้งใจเรี ยนให้เต็มกาลังความสามารถ เรี ยนให้รู้ดี
เรี ยนให้สาเร็ จ พ่อแม่เป็ นกาลังใจให้ลูกเต็มที่ อุตส่ าห์หมัน่ เพียรค้นคว้าใฝ่ หาความรู้อยูเ่ สมอ ๆ ลูก
จะเป็ นคนเฉลียวฉลาด รู ้จกั คิดตัดสิ นแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เป็ นคนมีเหตุผลประพฤติตนเป็ นคนดี
มีวนิ ยั ตลอดไปอย่างเข้มแข็ง
(ลูกรัก ,2540 น. 20 )
จากตัวอย่างที่ 67-70 นั้น มีการใช้คาศัพท์หลักที่สื่อถึงการ “ตั้งใจเล่าเรี ยน” ทั้งสิ้ น โดย
ปรากฏร่ วมกับข้อความที่สื่อถึงการส่ งผลดีแตกต่างกัน กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 67 นั้น มีการใช้คาศัพท์
ตั้ง ใจเล่ ำ เรี ยน พยำยำมใฝ่ หำวิ ช ำควำมรู้ ปรากฏร่ วมกับ ข้อ ความ “โตขึ ้นได้ ท ำงำนให้ เป็ น
ประโยชน์ ” ตัวอย่างที่ 68 นั้น มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ ชอบอ่ ำนหนังสื อ ปรากฏร่ วมกับข้อความ
“ควำมรู้ เพิ่มขึน้ ควำมคิดกว้ ำงไกล” และยังปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงถึงการยกย่องอีกด้วย คือ
คาว่า ดี และ ชม ตัวอย่างที่ 69 นั้น มีการใช้คาศัพท์ ตั้งใจเรี ยนหนังสื อให้ จบ ปรากฏร่ วมกับ
ข้อความ “นำควำมสำเร็ จมำอวดยำย” โดยปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงถึงการยกย่องเช่นเดียวกัน
คือ คาว่า ภูมิใจ ตัวอย่างที่ 70 นั้น มีการใช้คาศัพท์ ตั้งใจเรี ยน (ให้ เต็มกำลังควำมสำมำรถ )
เรี ยนให้ ร้ ู ดี เรี ยนให้ สำเร็ จ หมัน่ เพียรค้ นคว้ ำใฝ่ หำควำมรู้ ปรากฏร่ วมกับข้อความ “เป็ นคนเฉลียว
12

ตัวอย่างนี้เป็ นเรื่ องของการใช้วจั นกรรมการสัญญา เพื่อสื่ อความคิดของ “เด็ก” ในการให้คามัน่ กับผูใ้ หญ่ว่าจะตั้งใจเรี ยน

เพื่อสื่ อให้เห็นความคิดเรื่ องของความเป็ นเด็กดีและคนดี
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ฉลำด รู้ จั กคิ ดตัดสิ นแก้ ไขปั ญหำได้ ถูกต้ อง เป็ นคนมี เหตุผลประพฤติ ตนเป็ นคนดี มี วินัย ” ชุ ด
คาศัพท์ที่กล่าวถึงข้างต้นทั้งหมดนั้น มักปรากฏร่ วมกับ “เด็ก” เสมอ เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็นว่า
ในวัย “เด็ก” นั้น ทุกคนมีหน้าที่สาคัญที่จะต้องกระทาคือการ “ ศึกษาเล่าเรี ยน”
ตัวอย่างที่ 71
ย่าลูบศีรษะผมและพี่ดว้ ยความเอ็นดู และค่อย ๆ ดึงตัวเราทั้งสองไปกอดด้วยความรักและ
ปรานี แล้วย่า ก็ พูดว่า “หลานรั ก ขอให้หลานเป็ นไทยมุ ส ลิม ที่ดี ตั้ง ใจเล่ า เรี ย น หมัน่ อ่ า น
หนังสื อ หาความรู้ เคารพครู ใหญ่ครู บาอาจารย์ โอบอ้อมอารี ต่อเพื่อนมนุษย์ จงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และพระราชวงศ์ ปฏิ บตั ิตวั ให้ถูกต้องตามทางศาสนา ทาตัวให้เป็ นที่
รักของ ทุก ๆ คน ย่าจะปลื้มใจมากทีเดียวหลานเอ๋ ย”
(ย่าของผม , 2527 น.52 )
ตัวอย่างที่ 72
พ่อและแม่อบรมให้ราชิ ตเป็ นเด็กดี ให้เอาใจใส่ ศึกษาเล่าเรี ยน ทั้งทางวิชาการและทาง
ศาสนา พ่อได้ช้ ี แจงให้เข้าใจว่า ความรู้น้ นั เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับมุสลิม จะได้มีวิชาสาหรับทามา
หากินโดยสุ จริ ตและประพฤติตนเป็ นคนดี พ่อสอนให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และสิ่ งที่ตอ้ งห้าม
ด้วย ราชิตจึงสามารถปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามหลักศาสนา
(เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 38)
จากตัวอย่า งที่ 71-72 นั้น มี การใช้ค าศัพท์ที่สื่ อถึ งการ “ตั้ง ใจเล่ าเรี ย น” โดยจะปรากฏ
ร่ วมกับคาศัพท์ “ไทยมุสลิม” ทั้งสิ้ น กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 71 นั้น มีการใช้คาศัพท์ ตั้งใจเล่ ำเรี ยน
หมั่นอ่ ำ นหนัง สื อ หำควำมรู้ ปรากฏร่ วมกับคุ ณลัก ษณะที่ ดีอื่น ๆ ได้แก่ เคำรพครู ใ หญ่ ครู บำ
อำจำรย์ โอบอ้ อมอำรี ต่อเพื่ อนมนุษ ย์ จงรั ก ภักดี ต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษั ตริ ย์ และพระ
รำชวงศ์ ปฏิ บัติตัวให้ ถูกต้ องตำมทำงศำสนำ ทำตัวให้ เป็ นที่ รักของทุก ๆ คน เพื่อแสดงให้เห็น
ถึ งความเป็ น “ไทยมุสลิ มที่ ดี ” ว่าควรปฏิ บตั ิตนอย่างไร สาหรับตัวอย่า งที่ 72 นั้น มี การใช้
คาศัพท์ เอำใจใส่ ศึกษำเล่ ำเรี ยน แล้วตามด้วยคาขยายว่า ทั้งทำงวิชำกำรและทำงศำสนำ ปรากฏ
ร่ วมกับข้อความที่ส่งผลดี คือ “จะได้ มีวิชำสำหรั บทำมำหำกินโดยสุ จริ ตและประพฤติตนเป็ นคนดี
มีวินัย” จากตัวอย่างทั้งสองเป็ นการแสดงให้เห็นว่าสิ่ งเหล่านี้ เป็ นคุณสมบัติของ “ไทยมุสลิม” ที่ดี
ด้วย ไม่ใช่แค่เด็กดีที่เป็ น “คนไทย” เท่านั้น
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นอกจากนี้ แล้วผูว้ ิจยั พบว่าการนาเสนอความคิดเรื่ องการตั้งใจศึกษาเล่ าเรี ยนนั้นปรากฏ
ร่ วมกับ ค าศัพ ท์ที่ สื่ อถึ ง “ความเป็ นพลเมืองดี ” อี ก ด้ว ย โดยมองว่า พื้ นฐานของการที่ จ ะเป็ น
พลเมืองดีได้น้ นั เด็กจะต้องตั้งใจเรี ยนก่อนเป็ นลาดับแรก ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 73
ก่อนเวลาเปิ ดภาคเรี ยนปี ใหม่ พ่อแม่มารับกลับบ้านดีใจที่เห็นลูกอิ่มเอิบสมบูรณ์และโต
ขึ้น ภัคพงศ์ลาปู่ ย่าและญาติพี่นอ้ งทุกคน เขาจะต้องกลับมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่ อไป และปฏิบตั ิ
ตนตามหน้าที่นักเรี ยนที่ดี นักเรี ยนนั้นเป็ นผลผลิ ตของบ้านเมือง นักเรี ยนที่ดีในวันนี้ จะเป็ น
พลเมืองดีในวันหน้า 13
(สายสัมพันธ์ , 2530 น. 72 )
ตัวอย่างที่ 74
กล่ าวได้ว่าการที่ เขาได้ รับ การศึ กษาที่โรงเรี ยนนั้น เป็ นการเตรี ย มตัวให้รู้จกั สิ ท ธิ์ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี เป็ นการเตรี ยมตัวที่จะได้ประกอบอาชีพทามาหากินเมื่อ
เติบโตต่อไป ทั้งเข้าใจลึกซึ้ งว่าอาชีพสุ จริ ตทุกอย่างเป็ นอาชีพที่มีเกียรติ
(นิพทั ธ์และเพื่อน , 2534 น. 73)
จากตัวอย่างที่ 73-74 นั้น มีการใช้คาศัพท์ ตั้งใจศึ กษำเล่ ำเรี ยน และ ได้ รับกำรศึ กษำที่
โรงเรี ยน ปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ “พลเมืองดี” อีกด้วย ทั้งสองตัวอย่างนั้นเป็ นการแสดงให้เห็นว่า
ลักษณะของเด็กดีที่พอ่ แม่พึงประสงค์น้ นั ในส่ วนย่อย จะต้องตั้งใจ “ศึกษาเล่าเรี ยน” ก่อนเป็ นลาดับ
แรก เพื่อที่จะนาไปสู่ ความเป็ น “พลเมืองดี” ของประเทศในลาดับต่อไป
กล่ า วได้ว่า ชุ ดความคิ ดนี้ ไ ด้สื่ อความคิ ด ให้เห็ นว่า คนที่ ต้ งั ใจศึ ก ษาเล่ าเรี ย นก็ จะมี ค วาม
เป็ นไปได้สูงที่จะมีอนาคตที่ดี และเป็ นกาลังสาคัญที่ดีของประเทศ ส่ วนคนที่ไม่ได้เรี ยนหนังสื อก็
ย่อมส่ งผลเสี ยต่ออนาคตในภายหน้า แสดงให้เห็นจากกลวิธีภาษาการแนะความ ดังนี้
(2 ) การแนะความ
การแนะความเป็ นการสื่ อความหมายแบบที่ ผูพ้ ูดไม่ ไ ด้สื่ อความหมายตามรู ป โดยตรง
(literal meaning) ผูฟ้ ังรับรู้ความหมายที่ผพู้ ูดต้องการแนะได้โดยอาศัยการตีความจากข้อความอีก
13

จากตัวอย่างนี้กเ็ ป็ นเรื่ องการใช้วจั นกรรมการสัญญา เช่นเดียวกับที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 47
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ชั้นหนึ่ ง การแนะความจะขึ้นอยูก่ บั คาบางคาหรื อโครงสร้างประโยค (ณัฐพร พานโพธิ์ ทอง, 2540
:176-177 ) การใช้การแนะความเกี่ยวกับการนาเสนอความคิดด้านการศึกษานี้ เพื่อต้องการจะแนะ
ความว่าคนไม่รู้หนังสื อย่อมส่ งผลเสี ยแก่ตนเองทั้งสิ้ น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 75
แม่ได้ทาขนมหาบขาย ทางานตัวเป็ นเกลียวเพื่อหาเงินมาส่ งดิฉนั ความจริ งแม่ได้ทาขนม
ขายมาตั้งแต่แม่แต่งงานและย้ายมาอยูก่ บั พ่อแล้ว เนื่องจากฝนฟ้ าอากาศไม่อานวย ไร่ นาแห้งแล้ง
ติดต่อกันมาสองปี แล้ว ทาให้ประชาชนยากจนลง ขนมของแม่จึงขายไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน แต่
แม่ก็ไม่ยอ่ ท้อ แม่เคยพูดกับดิ ฉนั เสมอว่าอยากให้ดิฉนั ได้เล่าเรี ยนมีวิชาความรู้ ต่อไปจะได้ไม่ตอ้ ง
ลาบากเหมือนแม่ซ่ ึ งมีความรู ้เพียงจบประถมสี่ เท่านั้น ดิฉนั ก็เข้าใจดี
(แม่จ๋า ,2525 น.91-92 )
ตัวอย่างนี้ มีการแนะความว่า แม่ตอ้ งประสบกับความยากลาบากและแม่มีความรู้น้อยซึ่ ง
เป็ นเหตุให้แม่ลาบาก
ตัวอย่างที่ 76
“เออไปเถอะอ้อม” ยายวางมือลงบนศีรษะของอ้อมและลูบผมไปมาอย่างแผ่วเบา “พ่อเขา
บอกยายว่าแกเรี ยนดี คนที่บา้ นเราอย่างดีก็จบแค่ ช้ นั ประถมศึกษาแล้วออกมาทากิ น บางคนเก่ ง
หน่ อยก็จบแค่ ช้ นั มัธยม แล้วก็แค่ น้ นั ทาได้แค่ ทานา จะทางานอื่นก็ไม่มีปัญญา ออกไปสมัคร
งานก็ไม่มีใครรับ”
(อ้อมลายาย, 2531 น. 89 )
การใช้คาว่า “แค่” ในตัวอย่างนี้แนะความว่าการมีการศึกษาน้อยเป็ นสิ่ งไม่พึงประสงค์และ
งานที่คนมีการศึกษาน้อยทา ในที่น้ ีคือ การทานา เป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนา มีลกั ษณะต่าต้อย
ตัวอย่างที่ 77
“ในหลวงอยากให้ผมทาอะไรอีก” ผมถาม
“อยากให้เรี ยนหนังสื อจะได้ไม่เป็ นคนโง่ จะได้รู้จกั ทามาหากิน ไม่ไปเป็ นขโมย “ ตา
มะหะหมัดตอบ
(ในหลวงของผม ,2539 น . 30 )
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ตัวอย่างนี้ มีการแนะความว่าคนที่ไม่เรี ยนหนังสื อจะเป็ นคนโง่ ไม่รู้จกั ทามาหากิ น และ
อาจจะไปเป็ นขโมย
ตัวอย่างที่ 78
พวกเขาทางานกันตั้งแต่วนิ าทีแรกที่ตอกบัตรทางาน ทา ทา และทา แต่แม้เขาจะทางาน
มาก เขาก็ได้เงินน้อยอยู่ดี
ทั้งนี้ก็เพราะว่า พวกเขาเรี ยนมาน้อย อย่างดีก็แค่ จบชั้นประถมศึกษาปี ที่หกเท่านั้น
(อวดฉลาดเป็ นสมบัติของคนโง่ อวดโก้เป็ นสมบัติของคนจน ,2539 น. 116)
ตัวอย่างนี้ มีการแนะความว่า การเรี ยนน้อยเป็ นสิ่ งไม่พึงประสงค์ และคนที่มีความรู้น้อย
ต้องทางานหนักและได้เงินเดือนน้อย
4.1.1.2.6 การทางานทีส่ ุ จริต
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อสิ่ งที่ดีและน่ายก
ย่องร่ วมกับคาศัพท์เกี่ยวกับความสุ จริ ต ดังนี้

-การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อสิ่ งทีด่ ีและน่ ายกย่องร่ วมกับคาศัพท์เกีย่ วกับความสุ จริต
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงสิ่ งที่ดีและน่ายกย่องร่ วมกับคาศัพท์
เกี่ ย วกับ ความสุ จ ริ ตในลัก ษณะของการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ชุ ด ค าศัพ ท์ ที่ ว่ า เช่ น ภู มิ ใ จน้าพักน้ าแรง สิ่ งที่น่าภูมิใจ – อาชี พที่มีเกียรติ อาชี พที่มีเกียรติ -อาชี พสุ จริ ตทุกอย่ าง เป็ นต้น
ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 79
เอื้อยรักปุ๊ กปิ๊ กเหมือนน้องแม้เวลานอนเธอก็นาปุ๊ กปิ๊ กเข้าไปไว้ขา้ ง ๆ หมอนด้วย ที่ได้ชื่อ
ว่า ปุ๊ กปิ๊ ก ก็เพราะว่า เมื่อกดปุ่ มจะได้ยินเสี ยง “ปุ๊ ก” และเมื่อไส้ปากกาเลื่อนออกมา จะได้ยิน
เสี ยง “ปิ๊ ก” เมื่อต้องการเก็บไส้ปากกาเข้าที่ พอกดปุ่ ม ไส้ปากกาก็จะกลับเข้าที่ทนั ที เอื้อยรักและ
ภูมิใจในของขวัญชิ้นนี้มาก เพราะได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเอง
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(ปุ๊ กปิ๊ ก , 2525 น. 67 )
ตัวอย่างที่ 80
“ เอ...ครู เคยเห็ นพวกเรานี้ ทางานพิเศษอยูห่ ลายคนนะ แปลกทาไมไม่ยกมือ การทางาน
พิเศษที่เป็ นอาชีพที่สุจริ ต เป็ นสิ่ งที่น่าภูมิใจ ถ้าลูกครู ทาอย่างนี้ครู ก็ภูมิใจนะ”
“ผมครับ” เก็บรี บลุกขึ้นบอก
(เด็กชายเก็บ , 2534 น. 78)
ตัวอย่างที่ 81
กล่ า วได้ว่า การที่ เขาได้รับการศึ กษาที่โรงเรี ย นนั้น เป็ นการเตรี ยมตัวให้รู้จกั สิ ทธิ์ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี เป็ นการเตรี ยมตัวที่จะได้ประกอบอาชีพทามาหากินเมื่อ
เติบโตต่อไป ทั้งเข้าใจลึกซึ้ งว่าอาชีพสุ จริ ตทุกอย่างเป็ นอาชีพที่มีเกียรติ
(นิพทั ธ์และเพื่อน , 2534 น. 73)
ตัวอย่างที่ 82
ในละแวกบ้านที่ต้ งั อยู่ริมคลองในเขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานครนั้น มีความเป็ นอยู่
อย่างสงบ แต่ก็ประกอบสัมมาชีพตามที่ตนถนัด ในกระบวนอาชีพเหล่านี้ มีอาชีพเย็บที่นอนอันเป็ น
หัตถกรรมในครัวเรื อนที่ทาให้ทอ้ งถิ่นนี้ มีชื่อเสี ยงและก็เป็ นอาชี พที่น่ายกย่อง เพราะเป็ นการช่ วย
เศรษฐกิจในครอบครัวได้เป็ นอย่างดี
(ช่างเย็บที่นอนน้อย ,2532 น . 67 )
จากตัวอย่างที่ 79-82 นั้น มีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึงสิ่ งที่ดีและน่ายกย่องร่ วมกับคาศัพท์
เกี่ยวกับความสุ จริ ต กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 79 ใช้คาศัพท์วา่ ภูมิใจ ร่ วมกับ นำ้ พักนำ้ แรงของตนเอง
ตัวอย่างที่ 80 ใช้คาศัพท์วา่ สิ่ งที่ น่ำภูมิใจ ภูมิใจ ร่ วมกับ อำชี พที่ สุจริ ต ตัวอย่างที่ 81 ใช้คาศัพท์
ว่า อำชี พที่มีเกียรติ ร่ วมกับ อำชี พสุจริ ตทุกอย่ ำง และตัวอย่างที่ 82 ใช้คาศัพท์วา่ อำชี พที่ น่ำยกย่ อง
ร่ วมกับ ประกอบสัมมำชี พตำมที่ตนถนัด
ตัวอย่างที่ 83
คาพูนเป็ นหนุ่ มใหญ่ เขายังคงทานาเหมือนเดิม แต่อาชี พหลักของเขาคือการทาครุ น้อย
ขายส่ ง กรุ งเทพฯ เขามี ค นงานเป็ นลู ก มื อ นั บ สิ บคน ผลิ ต ครุ น้ อ ยได้ เ ดื อ นละนั บ พัน ใบ
นอกเหนือจากรายได้งามแล้ว เขายังมีความสุ ขและความภูมิใจในอาชีพนี้ดว้ ย
(ครุ นอ้ ยของคาพูน , 2532 น . 42 )
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จากตัวอย่างนี้น้ นั มีการใช้คาศัพท์ มีควำมสุ ขและควำมภูมิใจในอำชี พ เพื่อสื่ อถึงสิ่ งที่ดีและ
น่ ายกย่อง โดยปรากฏร่ วมกับข้อความที่ว่า “เขำยังคงทำนำเหมื อนเดิ ม แต่ อำชี พหลักของเขำคื อ
กำรท ำครุ น้อยขำยส่ งกรุ งเทพฯ” ที่ แม้จะไม่ ได้ใ ช้ค าศัพ ท์เกี่ ยวกับความ “สุ จริ ต ” โดยตรง แต่
สามารถสรุ ปได้จากเนื้อความ
การเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ท างภาษาเพื่ อ สื่ อความคิ ด ในเรื่ องของความกตัญ ญู รู้ คุ ณ ความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ ความขยันหมัน่ เพียร ความประหยัดและอดออม การตั้งใจศึกษา
เล่าเรี ยน และการทางานที่สุจริ ต ผูว้ ิจยั พบว่าในภาพรวมก็เป็ นการนาเสนอโดยผ่านคาพูดหรื อบท
สนทนาของตัว ละครที่ ต้อ งการจะสื่ อ ว่า “เด็ ก ดี ” นั้น ควรจะต้อ งท าอย่า งไรบ้า ง เพื่ อ ให้เ ป็ น
แบบอย่างในการปฏิบตั ิตนแก่เด็กในการที่จะทาให้สังคมยอมรับ และจะสังเกตได้วา่ ความคิดต่าง ๆ
ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น นั้ น ความคิ ด หนึ่ ง ๆ อาจจะมี ก ารปรากฏร่ ว มกับ คุ ณ สมบัติ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ป็ น
คุณลักษณะของเด็กดีหรื อคนดีที่ควรได้รับการยกย่องและเอาเป็ นเยีย่ งอย่างได้ดว้ ย
กล่าวโดยสรุ ป อุดมการณ์เกี่ ยวกับความเป็ นเด็กดี และคนดี ที่จะได้รับความชื่นชมและการ
ยอมรับจากผูใ้ หญ่ นั้น มีลกั ษณะที่บ่งชี้ 6 อย่าง คือ 1) ความกตัญญูร้ ู คุณ สื่ อโดยกลวิธีภาษา
ได้แก่ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความกตัญญูรู้ คุณ เช่น “กตัญญู ตอบแทนบุญคุณ” ฯลฯ
2 ) ความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ และความมีน้าใจ สื่ อโดยการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ ผล เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ เช่น “โอบอ้ อมอำรี ลบกระดำนดำ
ให้ ครู ” ฯลฯ 3 ) ความขยันหมั่ นเพี ยร นาเสนอโดยการใช้ค าศัพท์เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความ
ขยัน หมัน่ เพี ย ร เช่ น “คนขยันขันแข็ง ตัว อย่ ำงของคนขยัน ” ฯลฯ และการใช้ความสัม พัน ธ์
ระหว่า งประโยคแบบเหตุ - ผล เพื่อสื่ อความคิ ดเรื่ องความขยันหมัน่ เพีย รด้วย และ 4) ความ
ประหยัดอดออม ก็มีการนาเสนอโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ - ผล เพื่อสื่ อความ
ประหยัดอดออม เช่ นกัน กล่ าวได้ว่าในเรื่ องของ ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความประหยัดอดออม นั้นสื่ อความคิดในเรื่ องของการใช้โครงสร้างประโยคร่ วม
ด้วยทั้งสิ้ น โดยข้อความที่เป็ นเหตุน้ นั จะเป็ นการกระทาที่แสดงถึงความคิดข้างต้น และผลที่ได้รับ
ก็จะเป็ นสิ่ งที่ดีตอบแทน
สาหรับลักษณะประการที่ 5 ) การตั้งใจศึกษาเล่ าเรียน สื่ อโดยกลวิธีภาษา ได้แก่ การใช้
คาศัพท์เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องการตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน เช่น “ตั้งใจศึกษำเล่ ำเรี ยน พยำยำมใฝ่ หำวิชำ
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ควำมรู้ ” ฯลฯ และการแนะความ เพื่อต้องการจะสื่ อความว่าคนไม่รู้หนัง สื อย่อมส่ ง ผลเสี ยแก่
ตนเอง และประเด็นสุ ดท้ายที่ปรากฏในข้อมูล คือ 6) การทางานที่สุจริต สื่ อโดยกลวิธีภาษา คือ
การใช้ ค าศัพ ท์ เ พื่ อ สื่ อ สิ่ ง ที่ ดี แ ละน่ า ยกย่ อ งร่ ว มกับ ค าศัพ ท์เ กี่ ย วกับ ความสุ จ ริ ต เช่ น “ภู มิ ใ จ
นำ้ พักนำ้ แรง” ฯลฯ
4.1.1.3 อุดมการณ์ เกีย่ วกับบทบาทชาย – หญิงในสั งคมไทย
การนาเสนอความคิดเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของชาย และหญิงในฐานะที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นตอกย้ า และผลิตซ้ า และนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ ใน
การวิ เ คราะห์ ตวั บทเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ก ผูว้ ิจ ัย พบชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกับ บทบาทชาย – หญิ ง ใน
สังคมไทยอย่างสม่าเสมอ ชุดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ความคิด คือ
4.1.1.3.1 ภาระหน้าที่ของชาย-หญิง
4.1.1.3.2 บุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ชุดความคิดดังกล่าวข้างต้นนั้นได้นาเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาทั้งสิ้ น 2 กลวิธี ได้แก่
ก. การใช้คาศัพท์
ข. การแนะความ
ความคิดทั้งสองนั้นสัมพันธ์กบั เรื่ องของพื้นที่ (space ) อีกด้วย กล่าวคือ ทั้งสองเพศได้ถูก
กาหนดบทบาทให้ทาหน้าที่ต่างกันด้วยความคิดที่วา่ ผูห้ ญิงคือเพศที่อ่อนแอ อ่อนไหว ภาระหน้าที่
จึงจากัดอยูใ่ นพื้นที่เล็ก ๆ ในขณะที่เพศชายมีภาพของความเข้มแข็งและแข็งแรง ภาระหน้าที่จึงเปิ ด
ออกสู่ พ้ืนที่ที่กว้างและหลากหลายกว่าของเพศหญิง ด้วยความคิดที่วา่ นี้ ทาให้เกิดการแบ่งแยกกัน
ระหว่างทั้งสองเพศ ดังแสดงให้เห็นจากการแบ่งบทบาททางสังคมระหว่างการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในกลุ่มเพศเดียวกัน ดังต่อไปนี้
4.1.1.3.1 ภาระหน้ าทีข่ องชาย-หญิง
ผลการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์เกี่ ยวกับ
หน้าที่ และกิ จกรรมนอกบ้า นของเพศชาย การใช้คาศัพ ท์ที่แสดงถึ ง การแบ่ งบทบาททางสังคม
ระหว่างกลุ่มเพศชาย การใช้คาศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่หรื อกิจกรรมทัว่ ไปของเพศหญิง การใช้คาศัพท์
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ที่แสดงถึงการแบ่งบทบาททางสังคมระหว่างกลุ่มเพศหญิง
เป็ นแม่ ดังนี้

การใช้คาเพื่อแสดงถึงบทบาทความ

ก. การใช้ คาศัพท์

(1 ) การใช้ คาศัพท์เกีย่ วกับหน้ าทีแ่ ละกิจกรรมนอกบ้ านของเพศชาย
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงหน้าที่และกิจกรรม
นอกบ้าน ชุดคาศัพท์ที่วา่ เช่น ถางป่ า ขุดตอไม้ ปลูกพืช รั บจ้ างทาถนน ปี นต้ นไม้ คร่ าเคร่ งอยู่
กับแบตเตอรี่และสายโลหะ ปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ “ผู้ชาย” การเลือกใช้คาเหล่านี้เพื่อต้องการเสนอ
ชุ ดความคิดเกี่ยวกับหน้าที่หรื อกิจกรรมซึ่ งมักจะเป็ นสิ่ งที่เพศชายกระทาอยูเ่ สมอ และสังเกตได้ว่า
จะเป็ นหน้าที่ หรื อกิ จกรรมที่ ใช้แรงงานเป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้งหากมองในเรื่ องพื้นที่ก็มกั จะเป็ น
พื้นที่ที่อยูน่ อกตัวบ้าน ปรากฎในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 84
“ที่รกร้าง...” เอกสงสัย ฟังดูน่ากลัว
“ก็เหมือนป่ านัน่ แหละ...รก...เป็ นป่ าที่หมดสภาพแล้ว” พ่ออธิ บาย “ทางการให้ที่ดินเราทา
การเพาะปลูก
ครอบครัวละยี่สิบห้าถึงสามสิ บไร่ พ่ อต้องถางป่ า...ขุดตอไม้... ปรับที่อยูน่ าน
ทีเดียว กว่าจะลงมือปลูกพืชที่ให้ประโยชน์พวกขนุ น...มะม่วง...นุ่ น...ขึ้นได้” แล้วพ่อก็มอง
ออกไปนอกบ้าน ซึ่ งมีตน้ ไม้ใหญ่ข้ ึนอยูเ่ หมือนฉากสี เขียว
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น .3- 4)
ตัวอย่างที่ 85
“แก้วเอ๋ ย” พ่อพูดเบา ๆ “พ่อกับแม่อยากให้เอ็งไปเรี ยนต่อใจจะขาด แต่เอ็งก็รู้ไม่ใช่ หรื อ
ว่า ฐานะเราเป็ นอย่างไร ปี นี้ ฝนแล้ง ทานาก็ไม่ได้ ปลูกถัว่ ลิสงก็ตายหมด พ่ อไปรับจ้างเขาทา
ถนน ได้ค่าแรงมากินไปวันหนึ่ง ๆ พ่อจะเอาเงินที่ไหนไปส่ งให้ลูกเรี ยนเล่า”
(แก้วคืนเรื อน, 2524 น. 82-83 )
ตัวอย่างที่ 86
ผมชอบปี นต้นไม้มาก ยิง่ ต้นชมพูส่ าแหรกยิง่ ชอบเพราะลาต้นตรงขึ้นง่าย
(เสี ยงกลางดึก , 2527 น. 64)
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ตัวอย่างที่ 87
พ่อเป็ นคนรักต้นไม้ จึงปลูกต้นไม้หลายอย่าง มีทบั ทิม ชมพู่ มะละกอ มะม่วง มะยม
ขนุน มะพร้าวเตี้ย อย่างละต้น กล้วยน้ าว้าอีก 1 กอ
(สมบัติไทย, 2529 น.42 )
ตัวอย่างที่ 88
คุณตาคร่ าเคร่ งอยูก่ บั แบตเตอรี่ และสายโลหะเส้นเล็กบางราวกับไหมทั้งวัน
(หุ่นยนต์ของคุณตา, 2531 น. 51 )
ตัวอย่างที่ 89
ที่สานักงานมีคนเหลืออยูส่ องสามคน
“จะกลับหรื อพี่” ดร. รัตนะ เงยหน้าจากการเขียนแผ่นใสที่จะไปบรรยายที่ไหนสักแห่ ง
“ฮื่อ”
“ฝนตกตั้งฉากอย่างนี้นานหยุด”
( ความพ่ายแพ้ของลูกสาว ,2538 น. 101 )
ตัวอย่างที่ 90
ตอนแรก ๆ ก็ดูเป็ นของแปลกที่เขาขุดสระใหญ่ในที่นาและปลูกมะม่วง มะขามบนคันนา
เขาทางานตลอดปี แทบไม่มีเวลาพักผ่อน
( เงินออม ,2541 น. 19 )
ตัวอย่างที่ 91
คาเบ้ าไปลงเบ็ดทุกวัน แต่ละวันได้ปลาเต็มข้องใบใหญ่ แบ่งไว้ทาอาหารในครอบครัว
และส่ วนหนึ่งเอาไปขาย……………………………………………………………………………..
ปลายเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2496 คาเบ้าเรี ยนจบชั้น ป. 4 มีเวลาหาปลามากขึ้น นอกจาก
หาปลาแล้วเขายังจับกิ้งก่า แย้ แมงจินูนและเก็บผักหวานและเห็ดจากป่ ามาขายอีกด้วย
(เงินออม , 2541 น.21 - 24)
นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่าจากตัวอย่างที่ 92-93 มีการใช้คาศัพท์ ได้แก่ ออกเดินทางเข้ าป่ า
ตัดไม้ อย่างขมีขมัน ขุดดินสร้ างส้ วม เพื่อแสดงถึงหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านเช่นเดียวกัน แต่
การเลื อกใช้ค าดัง กล่ า วนั้นจะปรากฏร่ วมกับ ค านามที่ เป็ นเพศชายด้วยกัน เช่ น ลู ก ชาย...พ่ อ
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ผม...พ่ อ ซึ่ งเหมื อนเป็ นการตอกย้ าให้เห็ นว่าเพศชายนั้นจะต้องทากิ จกรรมในลัก ษณะการใช้
แรงงานอย่างเป็ นเรื่ องปกติ
ตัวอย่างที่ 92
ในวันรุ่ งขึ้นพ่ อกับลูก 2 คน ก็ออกเดินทางเข้าป่ าไปพร้อมกัน ลูกชายช่ วยพ่อตัดไม้อย่าง
ขมีขมัน เขาทั้งสองทางานกันจนถึงเที่ยง
(เด็กวิเศษ , 2526 น. 41)
ตัวอย่างที่ 93
พรุ่ งนี้ผมกับพ่อจะเริ่ มขุดดินสร้างส้วม สักสามสี่ วนั คงเสร็ จ แล้วเพื่อน ๆ ไปเยีย่ มผมบ้าง
นะครับ
(จดหมายจาก... “ยูโซะ” เด็กชายชาวเกาะ , 2527 น. 101)
ตัวอย่างที่ 94
ตอนกลางวัน ตา พ่อและแม่ ของหนูนิดออกจากบ้านไปทาไร่ กว่าจะกลับก็เย็น
(ความฝันของหนูนิด , 2523 น.13)
จากตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านของเพศชายเช่นเดียวกัน จาก
คาศัพท์ที่ ว่า ออกจำกบ้ ำนไปท ำไร่ แต่ จะมี การปรากฏร่ วมกับ คาศัพท์ที่สื่ อถึ ง “เพศหญิ ง” ด้วย
อย่างไรก็ตามถึงแม้เพศหญิงจะออกไปทางานนอกบ้าน แต่ก็จะเป็ นพื้นที่นอกบ้านที่คุน้ เคยและเป็ น
การทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวร่ วมกับเพศชาย
นอกจากนี้ยงั มีตวั อย่างที่ 95-97 เพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงการเปรี ยบเทียบระหว่างกิจกรรม
นอกบ้านซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานของเพศชาย ส่ วนเพศหญิงก็จะรับภาระในการดูแลบ้านสื่ อให้เห็น
อย่างชัดเจนอีกด้วย ดังนี้
ตัวอย่างที่ 95
ไร่ แห่งหนึ่งอยูท่ ี่ชายป่ า มีบา้ นหลังเล็ก ๆ อยูห่ ลังหนึ่ง เจ้ าของไร่ เป็ นชายมีภรรยาและบุตร
หญิงคนหนึ่ งชื่ อ “จุ๋มจิ๋ม” เจ้ าของไร่ เป็ นคนขยันตื่นแต่เช้าก็ไปทางานในไร่ ปลูกข้าวโพดและถัว่
ส่ วนภรรยาก็ทางานอยู่ที่บา้ น ทาอาหาร เช็ดกวาดบ้าน ซักฟอกเสื้ อผ้า เย็บปะเสื้ อผ้า ดูแลสัตว์
เลี้ยง
(ดาวทอง, 2525 น.28)
ตัวอย่ างที่ 96

107
ปวีณาถื อกาเนิ ดมาจากครอบครัวที่อยู่ดีมีสุขครอบครัวหนึ่ งในละแวกนี้ พ่ อทางานนอก
บ้านส่ วนแม่ เย็บที่นอนอยูก่ บั บ้าน
(ช่างเย็บที่นอนน้อย, 2532 น. 67 )
ตัวอย่างที่ 97
ฐานะทางบ้านของผมไม่ร่ ารวย พ่ อเป็ นข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ย แม่ ผมเป็ นแม่บา้ นคอยดูแล
บ้านและอบรมผมกับน้อง ๆ
(เด็กชายเก็บ , 2534 น.76)
(2) การใช้ คาศัพท์ทแี่ สดงถึงการแบ่ งบทบาททางสั งคมระหว่างกลุ่มเพศชาย
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงการแบ่งบทบาททาง
สั ง คมระหว่า งเพศชายด้ว ยกัน ในลัก ษณะที่ ว่า ผูช้ ายก็ เรี ย นรู้ และท ากิ จกรรมต่ า ง ๆ ในหมู่ เพศ
เดี ยวกัน ชุ ดคาศัพท์ที่ว่าได้แก่ พ่ อ…ลูก ผม...พ่ อ พ่ อ…ภัคพงศ์ พ่ อ...พี่ชาย คาพู น...พ่ อ
จ๊ อด เปี ย แก้ว แก่น และจุก โจ้ ง…พ่อ ปรากฏในตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 98
ในวันรุ่ งขึ้นพ่อกับลูก 2 คน ก็ออกเดินทางเข้าป่ าไปพร้อมกัน ลูกชายช่วยพ่อตัดไม้อย่าง
ขมีขมัน เขาทั้งสองทางานกันจนถึงเที่ยง
(เด็กวิเศษ , 2526 น. 41)
ตัวอย่างที่ 99
พรุ่ งนี้ผมกับพ่อจะเริ่ มขุดดินสร้างส้วม สักสามสี่ วนั คงเสร็ จ แล้วเพื่อน ๆ ไปเยีย่ มผมบ้าง
นะครับ
(จดหมายจาก... “ยูโซะ” เด็กชายชาวเกาะ , 2527 น. 101)
ตัวอย่างที่ 100
พ่ อส่ งเสริ มให้ภัคพงศ์ เล่นกี ฬาเป็ นการออกกาลังกายให้แข็งแรง ทาให้จิตใจสบาย พ่อ
สอนให้เล่นตะกร้อ ครั้งแรกก็เริ่ มต้นเล่นคนเดียวก่อนโดยการโยนลูก แล้วรับให้แนบเนียน ต่อมา
ก็ฝึกกันสองคนกับพ่อ ผลัดกันโยน ผลัดกันรับ ให้ท่าโยนท่าเตะถูกต้อง
(สายสัมพันธ์ ,2530 น.68)
ตัวอย่างที่ 101
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ครอบครัวของคาพูนทานาเป็ นอาชี พหลัก หลังฤดู ทานาแม่กบั พี่สาวก็ทอผ้าและทอเสื่ อ
พ่อกับพีช่ ายทาเครื่ องจักสานไม้ไผ่
(ครุ นอ้ ยของคาพูน ,2532 น.38)
ตัวอย่างที่ 102
คาพูนเรี ยนรู้และฝึ กหัดสานครุ จากพ่อจนสามารถสานได้ดี พ่ อลูกช่วยกันสานครุ ส่งตลาด
ในอาเภอมีรายได้เดือนละกว่าพันบาท
(ครุ นอ้ ยของคาพูน ,2532 น.40)
ตัวอย่างที่ 103
จ๊ อด เปี ย แก้ ว แก่ น และจุ ก ข่มตาเท่าไรก็นอนไม่หลับ เด็ก ๆ จึงต่างคนต่างออกจาก
บ้านมาที่ลานว่างกลางหมู่บา้ นอันเป็ นแหล่งพบปะพูดคุยของคนในหมู่บา้ นยามว่างจากงานหรื อยาม
ค่าคืนเดือนหงาย
“ข้าว่าเล่นซ่อนหากันดีกว่าว่ะ” จ๊อดเสนอเกมสนุกต่อเพื่อน ๆ
(คืนเดือนหงาย ,2535 น.74)
ตัวอย่างที่ 104
ทุกครั้งที่มา โจ้ งจะตื่นเต้นนักหนาที่จะได้เล่นน้ าสะอาดใสเย็นที่ท่าน้ าหน้าบ้านและพาย
เรื อเล่นกับพ่อ
“พ่อออดครับ มีปลาตัวเล็ก ๆ ว่ายอยูใ่ นน้ าเต็มเลย” โจ้งกระโดดหยอย ๆ อยูบ่ นท่าพลาง
ชี้ให้พอ่ ดูฝงู ลูกปลาที่วา่ ยอยูช่ ายตลิ่ง
(พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า ,2536 น.32)
ตัวอย่างที่ 105
จ๊ อ ด แก้ ว เปี ย และพวกส่ วนหนึ่ ง เป็ นเจ้า เมื อ งฝ่ ายเหนื อ จ๊อ ดเป็ นแม่ ท ัพ ใหญ่ ค อย
บัญชาการรบเมื่อมีขา้ ศึกมาประชิด
เมืองฝ่ ายใต้ มีจุก แก่ น กับพวกจานวนเท่าฝ่ ายเหนื อ คนที่เป็ นแม่ทพั ฝ่ ายนี้ คือ จุก ซึ่ งมี
ร่ างกายเล็กที่สุดในกลุ่มเทียบกับจ๊อดแม่ทพั ฝ่ ายเหนือไม่ได้เลย
เด็ก ๆ ทั้งสองฝ่ ายเริ่ มตกลงกันว่าใครจะเป็ นม้า ใครจะเป็ นทหารขี่บนหลังม้าอีกที ส่ วน
ใหญ่แล้วคนที่เป็ นม้ามักมีร่างกายแข็งแรง ทนการปะทะได้ดีไม่มีลม้ ง่าย ๆ
(ขี่มา้ ชิงเมือง ,2540 น.104)
(3 )การใช้ คาศัพท์เกีย่ วกับหน้ าทีห่ รือกิจกรรมทัว่ ไปของเพศหญิง
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ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงหน้าที่หรื อกิจกรรม
ทัว่ ไปที่ แสดงถึ ง ความสนใจของเพศหญิง โดยมากมักจะเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับงานฝี มือหรื อการ
ประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสวยงามเป็ นส่ วนใหญ่ ชุดคาศัพท์ที่วา่ เช่น นั่งทาดอกไม้ เรี ยน
ทาขนม ทากระเป๋ า ทาหมวก ทอผ้ า ทาขนมหาบ ประดิษฐ์ ถุงกระดาษ ทาผ้ าปูโต๊ ะ ปักลวดลาย
เป็ นต้น คาศัพท์เหล่านี้มกั จะปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ “ผู้หญิง” หรื อคาศัพท์ที่สื่อความถึงเพศหญิง
ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 106
แม่ ได้ยนิ ก็ยมิ้ ชอบใจ “เดี๋ยวนี้แม่เก่งหลายอย่างนา” แม่พดู
“นัน่ ไง” พ่อว่า “เห็นนัง่ ทาดอกไม้...ทาเอ๊า...ทาเอา...ดอกอะไรนะแม่”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น. 5)
ตัวอย่างที่ 107
“แม่ก็ได้เงินซี นะฮะ” เอกนึกถึงเรื่ องเงินขึ้นมาทันที
แม่ยมิ้ ๆ “แล้วแม่ ยงั ได้เรี ยนทาขนม...ทากระเป๋ า...ทาหมวก...ทอผ้า...อีกด้วย”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น. 6 )
ตัวอย่างที่ 108
แม่ ได้ทาขนมหาบขาย ทางานตัวเป็ นเกลียวเพื่อหาเงินมาส่ งดิฉนั ความจริ งแม่ ได้ทาขนม
ขายมาตั้งแต่แม่แต่งงานและย้ายมาอยูก่ บั พ่อแล้ว
(แม่จ๋า,2525 น. 91 )
ตัวอย่างที่ 109
เอือ้ ยซื้ อปุ๊ กปิ๊ กเป็ นของขวัญวันเกิดให้แก่ตนเอง ด้วยเงินที่รวบรวมได้จากการขายสิ่ งของ
เล็ก ๆน้อย ๆ เช่น งานการประดิษฐ์ถุงกระดาษ ขนมแห้ง ๆ พืชผักสวนครัวและดอกไม้ เป็ นต้น
ซึ่งเอื้อยได้ใช้เวลาว่างทาขึ้น แล้วนาไปฝากขายที่ร้านค้าของโรงเรี ยน ร้านค้าที่ตลาดใกล้บา้ น และ
ร้านสหกรณ์ในเมือง
(ปุ๊ กปิ๊ ก, 2525 น. 66-67 )
ตัวอย่างที่ 110
“เออ ! เรามาเก็บดอกไม้หอมสี สันสดสวยเหล่านี้ไปฝากคุณยายสักหน่อยจะดีกว่า ท่านจะ
ได้อารมณ์ดี เลิกดุด่าเราเสี ยที” อุษาคิดในใจ
(สามชีวติ , 2525 น. 75 )
ตัวอย่างที่ 111
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นรี รั ต น์ ใ ช้เ วลาว่า งตอนปิ ดภาคเรี ย นท าผ้า ปูโ ต๊ะ สี ช มพูอ่ อ น ปั ก ลวดลายด้ว ยด้า ยมัน
สวยงาม เตรี ยมไว้สาหรับงานวันเกิดคุณตา
(สมบัติไทย, 2529 น.45 )
จากตัวอย่างที่ 110-111 นั้น นอกจากจะใช้คาศัพท์คาว่า เก็บดอกไม้ ทำผ้ ำปูโต๊ ะ ปั ก
ลวดลำย แล้ว มีการตามด้วยคาขยาย คือคาว่า สี สันสดสวย สวยงำม อีกด้วย หรื อแม้กระทัง่ การ
เลือกใช้สีผา้ ปูโต๊ะในตัวอย่างที่ 111 เป็ น “สี ชมพูอ่อน” ก็เป็ นสี ที่สื่อถึงความเป็ นเพศหญิงอีกด้วย
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่นาเสนอความคิดเกี่ยวกับหน้าที่หรื อกิจกรรมของ
เพศหญิงในส่ วนที่ เกี่ ยวกับงานบ้านอีกด้วย โดยเฉพาะเรื่ องการ “ทาอาหาร” ซึ่ งถูกมองว่าเป็ น
หน้าที่หลักของเพศหญิง เนื่ องจากปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ “ผู้หญิง” รองลงมาก็จะเป็ นเรื่ องการ
ดูแลรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยภายในบ้าน ชุดคาศัพท์เหล่านี้ ยงั มีลกั ษณะเด่นคือเป็ นการแสดงให้
เห็นเกี่ยวกับพื้นที่ในบ้านซึ่ งเป็ นของเพศหญิงอีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 112
พ่อตะโกนบอกแม่ ที่กาลังทาอาหารอยูใ่ นครัวก่อนจะแบกแหเดินตามน้อยลงไป
(โลกของน้อย, 2536 น. 16)
ตัวอย่างที่ 113
วันเสาร์ วันอาทิตย์ แม่ จะทาอาหารกินเอง ตามใบสั่งของเรากับพ่อ
(บันทึกเก็บตก , 2541 น. 30)
ตัวอย่างที่ 114
ตอนกลางวัน ตา พ่อและแม่ของหนูนิดออกจากบ้านไปทาไร่ กว่าจะกลับก็เย็น ทิ้งหนูนิด
ให้อยูก่ บั ยาย ยายก็ทางานอยูใ่ นบ้าน หุงหาอาหาร เก็บ กวาดบ้าน
(ความฝันของหนูนิด , 2523 น. 13 )
จากตัวอย่างนี้มีการใช้คาศัพท์เกี่ยวกับเรื่ องการทาอาหาร ได้แก่ คาว่า หุงหำอำหำร และยัง
ปรากฏร่ วมกับงานบ้านอย่างอื่นที่แสดงถึงหน้าที่ของเพศหญิงได้อีกด้วย คือ คาว่า เก็บ กวำดบ้ ำน
ตัวอย่างที่ 115
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อาหารกลางวันในวันนั้น แม่ และเด็กหญิงวิภารดี ช่ วยกันทาก๋ วยเตี๋ยวแกง หรื อก๋ วยเตี๋ยว
กะหรี่ ลอดช่องสิ งคโปร์ ย่าก็ช่วยด้วย
(สื บสายไทย, 2525 น. 34 )
จากตัวอย่างนี้ มีการใช้คาศัพท์เกี่ ยวกับเรื่ องการทาอาหาร ได้แก่ คาว่า ทำก๋ วยเตี๋ ยวแกง
หรื อก๋ วยเตี๋ ยวกะหรี่ ลอดช่ องสิ งคโปร์ ปรากฏร่ วมกับคานามที่เป็ นเพศหญิงด้วยกัน คือคาว่า
แม่ ...เด็กหญิงวิภำรดี...ย่ ำ
ตัวอย่างที่ 116
แม่ ของราชิตทาอาหารเก่ง จึงมีของคาวของหวานหลายอย่าง รวมทั้งผลไม้
(เรามาเข้าใจกัน,2528 น.40 )
ตัวอย่างที่ 117
แม่ เป็ นคนทาอาหารเก่ง ได้เรี ยนและฝึ กหัดจากคุณยายทั้งของคาว ของหวาน และของว่าง
(สมบัติไทย, 2529 น.43 )
จากตัวอย่างที่ 116- 117 นั้น มีการใช้คาว่า ทำอำหำร โดยมีคาขยายว่า เก่ ง ต่อท้าย
เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญ และตัวอย่างที่ 117 ตามด้วยข้อความที่เป็ นการขยายว่า “ได้ เรี ยนและ
ฝึ กหั ดจำกคุณยำย” เพื่อแสดงให้เห็นว่าการ “ทาอาหาร” นั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกสอนระหว่างเพศหญิง
ด้วยกัน
นอกจากนี้ ผูว้ ิ จยั พบว่า มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ที่ แสดงถึ ง หน้า ที่ หรื อกิ จ กรรมหรื อ กิ จกรรมที่
เกี่ยวกับงานบ้านของเพศหญิงนอกเหนือจากการทาอาหารอีกด้วย ชุดคาศัพท์ที่วา่ เช่น เก็บ กวาด
บ้ าน ปะกางเกง เก็บที่นอน พับผ้ าห่ ม เช็ ดโต๊ ะ กวาดพื้น ล้ างจาน รดน้าต้ นไม้ ตัดและเย็บ
หมอนข้ าง เป็ นต้น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 118
ตอนกลางวัน ตา พ่อและแม่ของหนูนิดออกจากบ้านไปทาไร่ กว่าจะกลับก็เย็น ทิ้งหนูนิด
ให้อยูก่ บั ยาย ยายก็ทางานอยูใ่ นบ้าน หุงหาอาหาร เก็บ กวาดบ้าน หนูนิดช่ วยยายทางาน หน้าที่
ของหนูนิดก็คือ ให้อาหารเป็ ดไก่ทุก ๆ เช้าหนูนิดจะเอาข้าวเอาน้ าให้เป็ ดและไก่ แล้วก็จะร้องเรี ยก
เป็ ดไก่มากินอาหาร
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(ความฝันของหนูนิด , 2523 น. 13 )
ตัวอย่างที่ 119
พอสายหน่ อยยายก็จะเอาเสื้ อผ้ามาซัก เก็บเสื้ อผ้าที่ขาดมาซ่ อม ยายก็จะบอกหนู นิดว่า
“จะไปเล่นอะไรก็ได้ แต่อย่าไปไกลนัก เล่นอยูใ่ นบ้านนี่นะ”
(ความฝันของหนูนิด, 2523 น. 13 )
จากตัวอย่างนี้ น้ นั นอกจากจะใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงหน้าที่หรื อกิ จกรรมที่เกี่ยวกับงานบ้าน
แล้ ว จากข้อ ความที่ ว่ า “แต่ อ ย่ ำ ไปไกลนั ก เล่ น อยู่ ใ นบ้ ำ นนี่ น ะ” ก็ เ ป็ นการแสดงให้ เ ห็ น
ความสัมพันธ์เรื่ องของพื้นที่ของเพศหญิงที่ถูกกาหนดและจากัดขอบเขตให้ทากิจกรรมภายในบ้าน
อีกด้วย
ตัวอย่างที่ 120
เมื่ อแก้วไปบอกพ่อกับแม่ว่า เขาอยากไปเรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 บ้าง พ่อก็นิ่งอึ้ ง
ส่ วนแม่ ถอนหายใจยาว ก้มหน้าก้มตาปะกางเกงของพ่อ
( แก้วคืนเรื อน,2524 น. 82)
ตัวอย่างที่ 121
จุ๋มจิ๋มได้ยนิ จะลุกขึ้นทันที รี บเก็บที่นอน พับผ้าห่มให้เรี ยบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ า ล้างหน้า
สี ฟัน จัดแจงหยิบกระป๋ องข้าวเปลือกและราข้าวลงมาด้วย เดินลงบันไดมายังลานบ้าน
(ดาวทอง , 2525 น. 29 )
ตัวอย่างที่ 122
ยายจ๋ า แก้วช่ วยแม่ เช็ดโต๊ะ กวาดพื้น ล้างจาน รดน้ าต้นไม้หลังบ้านได้แล้ว แก้วเก่งไหม
คะ” แก้วเดินเข้าคุกเข่าและเอาศีรษะซบตักของยาย
(หมอนทองของแก้ว, 2526 น. 91)
ตัวอย่างที่ 123
เมื่อกลับถึงบ้าน แม่ ลงมือตัดและเย็บหมอนข้างใบใหม่ ซึ่ งมีขนาดยาวและใหญ่กว่าเดิม
ด้วยความประณี ต
(หมอนทองของแก้ว , 2526 น. 89)
ตัวอย่างที่ 124
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แม่ ยงั ใช้เวลาว่างทาขิงดอง ดอกกะหล่ าดอง เป็ นการถนอมอาหาร ทาขนมแห้ง เช่ น
ทองม้วน เกล็ดปลากะโห้ ข้าวตู -ถัว่ แดงหลวง พันธุ์พระราชทานให้ชาวเขาปลูก ในโครงการ
หลวงพัฒนาชาวเขา ซึ่ งเม็ดมีขนาดใหญ่ รสดี คุณค่าโปรตีนสู ง ใส่ ขวดโหลไว้รับประทาน เด็ก
ทั้งสองมีร่างกายสมบูรณ์ดี
(สมบัติไทย , 2529 น.44 )
ตัวอย่างที่ 125
ปวีณาสามารถปักผ้าปูโต๊ะ เย็บปลอกหมอน ถักผ้ารองถาด ช่ วยแม่ เย็บบานหน้าต่าง ทา
เบาะรองนัง่ ช่วยตกแต่งห้องรับแขกให้ดูสวยงาม
(ช่างเย็บที่นอนน้อย , 2532 น . 68 )
ตัวอย่างที่ 126
ทุกเช้า เมื่อช่ วยแม่ เตรี ยมอาหารเลี้ยงหมู และให้ขา้ วไก่กินเสร็ จแล้ว น้ อยจะลงมาหาปลา
ของเธอ นาราอ่อน ๆ มาให้มนั กินด้วย
(โลกของน้อย , 2536 น. 21 )
ตัวอย่างที่ 127
“เดี๋ยวปลูกต้นไม้เสร็ จแล้ว ไปช่ วยคุณแม่ ทาความสะอาดพื้นที่มีน้ าหกเลอะเทอะ และ
ขนมต้มที่หล่นอยูท่ ี่พ้นื ด้วยนะจ๊ะช่ างคิด” แม่ พดู พร้อมกับรดน้ าต้นไม้ที่เพิง่ ปลูก
(จินตนาการของเด็กตัวเล็ก ๆ , 2546 น.50)
(4 )การใช้ คาศัพท์ทแี่ สดงถึงการแบ่ งบทบาททางสั งคมระหว่างกลุ่มเพศหญิง
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงการแบ่งบทบาททาง
สังคมระหว่างเพศหญิงด้วยกัน ในลักษณะที่วา่ ผูห้ ญิงก็เรี ยนรู้และทากิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่เพศหญิง
ด้วยกันเช่ นเดี ยวกับเพศชายดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว ชุ ดคาศัพท์ที่ว่า เช่ น หนูนิด...ยาย อุษา...ยาย
แก้ ว…แม่ ปวีณา...แม่ น้ อย...แม่ คุณแม่ ...ช่ างคิด คุณยาย...ปิ่ น (หลานสาว ) เป็ นต้น ดัง
ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 128
ตอนกลางวัน ตา พ่อและแม่ของหนูนิดออกจากบ้านไปทาไร่ กว่าจะกลับก็เย็น ทิ้งหนูนิด
ให้อยูก่ บั ยาย ยายก็ทางานอยูใ่ นบ้าน หุ งหาอาหาร เก็บ กวาดบ้าน หนู นิดช่วยยายทางาน หน้าที่
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ของหนูนิดก็คือ ให้อาหารเป็ ดไก่ทุก ๆ เช้าหนูนิดจะเอาข้าวเอาน้ าให้เป็ ดและไก่ แล้วก็จะร้องเรี ยก
เป็ ดไก่มากินอาหาร
(ความฝันของหนูนิด , 2523 น.13)
ตัวอย่างที่ 129
“เออ ! เรามาเก็บดอกไม้หอมสี สันสดสวยเหล่านี้ไปฝากคุณยายสักหน่อยจะดีกว่า ท่านจะ
ได้อารมณ์ดี เลิกดุด่าเราเสี ยที” อุษาคิดในใจ
(สามชีวติ , 2525 น. 75 )
ตัวอย่างที่ 130
ยายจ๋ า แก้วช่วยแม่ เช็ดโต๊ะ กวาดพื้น ล้างจาน รดน้ าต้นไม้หลังบ้านได้แล้ว แก้วเก่งไหม
คะ” แก้วเดินเข้าคุกเข่าและเอาศีรษะซบตักของยาย
(หมอนทองของแก้ว, 2526 น. 91)
ตัวอย่างที่ 131
แม่ เป็ นคนทาอาหารเก่ง ได้เรี ยนและฝึ กหัดจากคุณยายทั้งของคาว ของหวาน และของว่าง
(สมบัติไทย, 2529 น.43 )
ตัวอย่างที่ 132
ปวีณาสามารถปักผ้าปูโต๊ะ เย็บปลอกหมอน ถักผ้ารองถาด ช่วยแม่ เย็บบานหน้าต่าง ทา
เบาะรองนัง่ ช่วยตกแต่งห้องรับแขกให้ดูสวยงาม
(ช่างเย็บที่นอนน้อย , 2532 น. 68 )
ตัวอย่างที่ 133
ทุกเช้า เมื่อช่วยแม่ เตรี ยมอาหารเลี้ยงหมู และให้ขา้ วไก่กินเสร็ จแล้ว น้ อยจะลงมาหาปลา
ของเธอ นาราอ่อน ๆ มาให้มนั กินด้วย
(โลกของน้อย , 2536 น. 21 )
ตัวอย่างที่ 134
“เดี๋ยวปลูกต้นไม้เสร็ จแล้ว ไปช่วยคุณแม่ ทาความสะอาดพื้นที่มีน้ าหกเลอะเทอะ และ
ขนมต้มที่หล่นอยูท่ ี่พ้นื ด้วยนะจ๊ะช่ างคิด” แม่พดู พร้อมกับรดน้ าต้นไม้ที่เพิง่ ปลูก
(จินตนาการของเด็กตัวเล็ก ๆ , 2546 น.50)
ตัวอย่างที่ 135
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อาทิตย์น้ ีก็เช่ นกัน เผอิญวันเสาร์ น้ ี เป็ นวันลอยกระทง คุณยายจึงเตรี ยมการเย็บกระทงไว้
ให้ทุกคนลอยที่ท่าน้ าหน้าบ้านตอนเที่ยงคืน ซึ่ งน้ าจะขึ้นเต็มเปี่ ยมนองตลิ่งเหมือนเพลงที่ร้องจริ ง ๆ
“เอาละ ประเดี๋ยวเราจะช่วยกันทากระทง ปิ่ นเคยเย็บกระทงไหมจ๊ะ” คุณยายเงยหน้าจาก
การใช้มีดลิดใบตองจากก้าน ถามหลานสาวคนโต
(ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก , 2547 น.94)
(5 ) การใช้ คาศพท์ เพือ่ แสดงถึงบทบาทความเป็ นแม่
บทบาทของความเป็ นแม่ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กพบว่ามีลกั ษณะของการ
ทาหน้าที่ เลี้ยงและดูแลลูกในการใช้ชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นการเตรี ยมอาหาร การดูแลรักษา
สุ ขภาพและอนามัยของลูก ชุ ดคาศัพท์ที่วา่ เช่น ห่ มผ้ าให้ แก้ ว ร้ องเรี ยกลูก ๆ ให้ มาอาบน้า คอย
พิทักษ์ รัก ษายามลู กป่ วยไข้ กอดลูกด้ วยความรั ก รั ก ลูกหวงลู ก เป็ นต้น ปรากฏในตัวอย่า ง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 136
แม่ได้แวะเข้ามาดูแก้วก่อนที่แม่จะเข้านอน แม่ ห่มผ้าให้แก้วเพราะเห็นว่าอากาศเริ่ มเย็นลง
ทุกที
(หมอนทองของแก้ว ,2526 น. 94 )
ตัวอย่างที่ 137
แม่ ดูแลให้จ๋ ุงกับจิ๋งรับประทานยาและให้จนั ทร์ นาใบลาไปให้ครู ประจาชั้นของจุ๋งกับจิ๋ง
(เสี ยงฝน ,2527 น. 45 )
ตัวอย่างที่ 138
วันหนึ่งแม่ ร้องเรี ยกลูก ๆให้มาอาบน้ าเช่นเคย จาปาได้ยินเข้าก็วง่ิ หนีไปจากบ้านโดยเร็ ว
จาปาวิง่ ไป วิง่ ไป จนรู ้สึกเหนื่อยและหิวน้ าเหลือเกิน
(ยักษ์ใหญ่ในสระ,2530 น. 51 )
ตัวอย่างที่ 139
ปานไม่รู้วา่ เกิดอะไรขึ้น หลังจากเถ้าแก่กลับไปแล้วแม่ ก็พาปานไปที่ตลาดนนทบุรี นาง
ซื้อเสื้ อผ้า สมุดดินสอและกระเป๋ าหนังสื อให้ปานด้วยใบหน้าเบิกบาน
(บ้านของปาน ,2534 น . 47 )
ตัวอย่างที่ 140
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“เด็ก ๆ ตื่นนอนหรื อยังลูก สายแล้วนะจ๊ะ ” เสี ยงคุณแม่ เร่ งมาอีกครั้ง พร้อมสาทับว่า “พี่
โจ้งดูแลให้นอ้ ง ๆ อาบน้ าให้สะอาดนะลูก”
(โลกในฝัน ,2537 น. 41 )
ตัวอย่างที่ 141
“แม่ครับ” เป็ นคาเรี ยกขานของผม ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง แม่คือทุกสิ่ งทุก
อย่า ง แม่ เสี ยสละเพื่ อลูก คอยพิทกั ษ์รัก ษายามลู ก ป่ วยไข้ ส่ ง เสริ ม ก าลัง ใจให้เข้ม แข็ง มานะ
อดทน พากเพียร ไม่ทอ้ ถอย แม่เมตตาและให้อภัยในความผิดพลาด ปลอบโยนเวลาผมเสี ยใจ
ด้วยถ้อยคาที่อ่อนหวานและกรุ ณาจากหัวใจของแม่จริ ง ๆ นับเป็ นพระคุณอันหาที่สุดมิได้
( ความใฝ่ ฝันอันงดงาม ,2537 น. 22 )
ตัวอย่างที่ 142
“แม่ก็ชอบหน้าใจดีเหมือนลูกจ้ะ” แม่ จิงโจ้ บอกพลางกอดลูกด้วยความรัก
(เพื่อนใหม่ใจร้าย หรื อ ต้นร้ายปลายดี ,2540 น.60)
ตัวอย่างที่ 143
แม่ค่อย ๆ อธิ บายเมื่อผมรู ้ ความ ทาให้ผมเห็ นความแตกต่างระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ กับตัวผม
หรื อแม้แต่กบั แม่ ซึ่ งเป็ นปลาสี เนื้อธรรมดา เพียงแต่วา่ ดวงตาของแม่ เท่านั้นที่สุกสกาว คอยมองดู
ลูกปลาทั้งแปดตัวอย่างปรานี
(ลูกปลาสี รุ้ง ,2540 น.67 )
ตัวอย่างที่ 144
ผมจึงรี บวิง่ ว่ายไปที่เข้าไปใต้ตวั ของแม่ แม่วางครี บสัมผัสบนศีรษะของผมเบา ๆ แล้วครี บ
อุ่น ๆ ของแม่ ก็สัมผัสตัว (โอบกอด ) ผมไว้อย่างแสนรักและพร้อมจะให้อภัยเสมอ
(ลูกปลาสี รุ้ง ,2540 น.68)
ตัวอย่างที่ 145
ค่าคืนสุ ดท้ายของผมในอ่างแก้ว ผมซุกตัวอยูไ่ ม่ไกลครี บอุ่น ๆ ของแม่ แม่ เลื่อนครี บ
สัมผัสเกล็ดเงินของผมทุก ๆ เกล็ดอย่างทะนุถนอมและแสนรัก ‘แม่ไม่ขอทัดทานที่ลูกจะไป แต่แม่
ขออยูท่ ี่นี่กบั เปลือกหอยมุกที่แม่รัก เมื่อลูกได้ไปถึงห้วงชเลไกลที่ลูกหวังแล้ว ขอให้แหวกว่ายไป
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อย่างเป็ นสุ ข อย่าหวนห่วงแม่และที่นี่ เจ้าจะต้องเจริ ญวัยอย่างแกร่ งกล้า เพื่อแพร่ ขยายพันธุ์ปลาสี
รุ ้งของพ่อต่อไป ทาให้ดีที่สุดเถิดนะลูกรัก แม่จะเอาใจช่วยเจ้าเสมอ’
(ลูกปลาสี รุ้ง ,2540 น.72)
ตัวอย่างที่ 146
พอตกบ่ายโรงเรี ยนเลิก คุณแม่ ก็ขบั รถสปอร์ตสี แดงคันสวยของคุณแม่ มารับ แล้วพาฉันไป
ทานไอศกรี ม พร้อมกับซื้อของเล่น เสื้ อผ้า หนังสื อ และทุกอย่างตามที่ฉนั ต้องการ ฉันจึงมีของ
เล่นใหม่ ๆ ราคาแพงไปอวดใคร ๆ อยูเ่ สมอ
(สมปรารถนา , 2540 น. 25 )
ตัวอย่างที่ 147
ดร. จารุ วรรณมองเข้าไปห้องแม่คอมพ์หมายเลขห้า ผ่านกระจกใสกั้นห้อง ใช้ความคิด
อย่างหนักหน่วง แล้วเธอก็คิดอะไรบางอย่างออก
“แม่ คอมพ์ ห้าเกิดความรู้สึกรักลูกหวงลูกขึ้นมาน่ะซี ! ใช่แล้ว ! แม่คอมพ์ที่มีความรู้สึก !
...”
(แม่คอมพ์รุ่นที่หา้ ,2541 น.44)
ตัวอย่างที่ 148
“แม่ อยากให้ลูกไปอาบน้ า ทานขนมที่แม่ เตรี ยมไว้ให้ แล้วจะได้ทาการบ้านให้เสร็ จ แม่
ว่า พรุ่ งนี้ ลูกจะได้ปุ๊กปิ๊ กของลู กคืนแน่ ๆ เพราะเมื่อลูกเก็บของได้ ลูกยังเคยเอาไปมอบให้แก่
คุณครู เพื่อคืนให้เจ้าของเขาเลย”
(ดาวทอง ,2525 น. 69 )
ตัวอย่างที่ 149
ทุก ๆ เช้าแม่ จะจัดปิ่ นโตอาหารให้ลูกทั้งสามคนไปกินที่โรงเรี ยนตอนกลางวัน
(เสี ยงฝน ,2527 น.39-41 )
การใช้คาศัพท์ที่แสดงถึ งบทบาทความเป็ นแม่ท้ งั หมดนั้นทาให้เห็นการทาหน้าที่เลี้ ยงและ
ดูแลลู กในการใช้ชีวิตประจาวัน แสดงให้เห็ นบทบาทของแม่ในฐานะผูใ้ ห้ ผูป้ กป้ องดูแล ผูท้ ี่
เสี ยสละและรักเป็ นห่วงลูกเสมอ
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4.1.1.3.2 ความคิดเกีย่ วกับบุคลิกและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ และไม่ พึงประสงค์
ผลการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 3 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์เพื่อแสดง
ถึง “ความเป็ นผูน้ า” กับเพศชาย การใช้คาศัพท์เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมที่อิสระ ไม่เรี ยบร้อย ไม่อยู่
ในระเบียบของเพศชาย การใช้คาศัพท์เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหว
ของเพศหญิง ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์เพือ่ แสดงถึง “ความเป็ นผู้นา” กับเพศชาย
ในเรื่ องเล่ าสาหรั บเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่า มีการใช้ค าศัพท์ที่แสดงถึ ง ความคิดเกี่ ยวกับ
ความเป็ นผูน้ าของเพศชาย ชุดคาศัพท์ที่วา่ ได้แก่ เข้ าไปก่ อน ปกป้ อง คอยดูแลคุ้มครอง โดยชุด
คาศัพท์เหล่ านี้ ปรากฏกับเพศชายเสมอ ซึ่ งบางครั้งอาจใช้ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบ เพื่อ
ต้องการแสดงให้เห็ นความเป็ นผูน้ าของเพศชายเด่นชัดขึ้น ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจะสื่ อให้เห็นถึ งความ
เข้มแข็งของผูช้ ายทั้งสิ้ น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 150
ลุงกานันสั่งการว่า “พวกผูห้ ญิงกับเด็ก ๆ ออกไปห่ าง ๆ สระหน่ อยนะ พวกผู้ชายเข้าไป
ก่อน”
(ยักษ์ใหญ่ในสระ, 2530 น. 54)
จากตัวอย่างนี้ น้ นั มีการใช้คาศัพท์ เข้ ำไปก่ อน โดย “ลุงกำนัน” ซึ่ งเป็ นผูช้ ายและเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่มีสถานภาพทางสังคมสู งเป็ นผู้ “ออกคาสั่ง”
ตัวอย่างที่ 151
ท่านเป็ นเพียงชายชาตรีหนึ่งเดียวที่จะปกป้ องอิสตรี และเหล่าชีวิตอันเยาว์วยั ในสถานการณ์
เช่นนี้ดว้ ยความเข้มแข็งบึกบึนยิง่
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ ,2531 น.80 )
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จากตัวอย่า งนี้ น้ ัน มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ ปกป้ อง ปรากฏร่ วมกับ ค าศัพ ท์ที่ หมายถึ งผูช้ าย
ได้แก่ “ชำยชำตรี ” และตามด้วยคาขยาย คือ “ด้ วยควำมเข้ มแข็งบึกบึน ยิ่ง” เพื่อจะสื่ อให้เห็นถึง
ความแข็งแกร่ งของผูช้ าย
ตัวอย่างที่ 152
แม่วา่ ลูกช่างดูแลตนเองได้ดีแท้ แม่สบายใจจริ ง ๆ ลูกไปโรงเรี ยนพร้อมกันกลับพร้อมกัน
ใครต้อ งซ้อ มกี ฬ าหรื อ มี กิ จกรรมพิ เศษก็ ค อยกัน อ่ า นหนัง สื อไปพลาง ๆ ใช้เวลาว่า งให้เ ป็ น
ประโยชน์ ดีแล้วลูก ลูกเป็ นผู้ชายต้องคอยดูแลคุม้ ครองน้องหญิง สมัยนี้ มีอนั ตรายเกิ ดกับเด็ก
หลายอย่าง ลูกต้องคอยฟั งเหตุการณ์ไว้เป็ นการระวังตัว เชื่ อฟังคาตักเตือนของคุณครู และผูใ้ หญ่
เช่นนี้แม่ค่อยหายห่วง
(ลูกรัก , 2540 น.17-18 )
จากตัวอย่า งนี้ น้ ัน มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ คอยดูแลคุ้ มครอง ปรากฏกับ ค าแสดงทัศ นภาวะ
“ต้ อ ง” เพื่ อ บอกถึ ง ความจ าเป็ น ทั้ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ จะสื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแข็ ง แกร่ ง ของผู้ช าย
เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 153
ทันใดได้ยนิ เสี ยงระฆังดังครั้งที่หนึ่ง เด็กทุกคนหยุดวิ่งเล่น ต่างก็เดินไปเข้าแถวตรงเสาธง
ของโรงเรี ยน ครู ท้ งั ชายและหญิงก็ลงมาที่สนาม หนูนิดแลเห็นเด็กหญิงคนหนึ่ งถือพานใส่ ธงเดิน
คู่กนั ออกมากับเด็กชาย เด็กชำยก้ าวออกมา นาธงไปผูกกับเชื อกที่เสาธง ทุกคนยืนตรง หนูนิด
เห็นเขายืนตรง หนูนิดก็เลยยืนตรงอยูท่ ี่ขา้ งรั้วบ้าง เด็กชำยค่ อย ๆ ชักธงขึน้ สู่ เสา
(ความฝันของหนูนิด ,2523 น. 14 )
จากตัวอย่างนี้ใช้ในลักษณะของการเปรี ยบเทียบ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นความเป็ นผูน้ า
ของเพศชายเด่นชัดขึ้น โดยใช้คาว่า “เดินคู่กนั ” จากนั้นประโยคที่ตามมาก็จะใช้คากริ ยาที่แสดง
ให้เห็นว่าผูช้ ายนั้นเป็ นผูน้ า คือ “เด็กชายก้าวออกมา... เด็กชายค่ อย ๆ ชักธงขึน้ สู่ เสา”
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นอกจากนี้ ก็จะมีการใช้ชุดคาศัพท์ที่สื่อถึงความเป็ นผูต้ ามกับเพศหญิง เพื่อต้องการแสดง
ให้เห็ นความเป็ นผูน้ าของเพศชายเด่ นชัดขึ้น ได้แก่ คาว่า “เดินตาม (พ่ อ ) นั่งลงกอด (พี่ชาย )”
เช่น
ตัวอย่างที่ 154
“แม่ ก็เดินตามพ่ อต้อย ๆ ไม่ปริ ปาก ส่ วนปานนั้นแม่มกั อุม้ เข้าสะเอวไว้ มือขวาของแม่
โอบกอดปานไว้มนั่ มือซ้ายหิ้ วห่ อผ้า” และเมื่อปานนั้นต้องการอยากรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ น้ นั จะ
ไปไหนกัน แม่ก็ได้แต่ยมิ้ และกล่าวว่า “ถามพ่อแกซิ ”
(บ้านของปาน,2534 น. 43 )
ตัวอย่างที่ 155
โครงกระดู ก โครงหนึ่ งค่อย ๆ เคลื่ อนออกจากเงามืดของประตู เป็ นสี ขาวเรื องอยู่ใน
ความมืด ! มันเคลื่อนเข้ามาหาช้า ๆ ! เยำว์ นั่งลงกอดพี่ชำยแน่น
(บ้านผีสิง, 2532 น.54)
(2 ) การใช้ คาศัพท์ เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมที่อิสระ ไม่ เรียบร้ อย ไม่ อยู่ในระเบียบ ของเพศ
ชาย
ในเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผู้วิ จ ัย พบว่ า มี ก ารใช้ ค าศัพ ท์ ที่ แ สดงถึ ง พฤติ ก รรมที่ อิ ส ระ
ไม่เรี ยบร้ อย ไม่อยู่ในระเบียบของเพศชาย คาศัพท์กลุ่ มนี้ ตอ้ งการเสนอให้เห็ นลักษณะเด่ น
เกี่ ยวกับพฤติ ก รรมของเพศชายที่ มี อิสระในการที่จะแสดงพฤติ กรรมต่ าง ๆ แม้กระทัง่ เรื่ องของ
อารมณ์ รวมถึงมีลกั ษณะนิ สัยชอบผจญภัยและต้องการทาในสิ่ งที่ตนเองคิดว่าตื่นเต้น ชุดคาศัพท์
ที่วา่ เช่น ท่ าทางคล่ องแคล่ ว บันดาลโทสะ ชอบเดินเถลไถล เดินลุยน้าเล่ น เอาชนะความกลัว
อยู่เฝ้ าบ้ านคนเดียว มีนิสัยชอบผจญภัย ชอบทาอะไรแผลง ๆ มีพลังเร้ นลับ โมโห กระแทก
ให้ จั๋งหนับ เป็ นต้น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 156
เอกเป็ นเด็ ก ชายอายุป ระมาณสิ บ ขวบ ท่ า ทางคล่ อ งแคล่ ว บ้า นของเอกอยู่ที่ จ ัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งอยูท่ างภาคใต้ของประเทศไทย
( พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น.3 )
ตัวอย่างที่ 157
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พ่อบันดาลโทสะขึ้นมาทันที เอ็ดลูกชายว่า “โกหก ขวานเล่มนั้นขายเป็ นเศษเหล็ก อย่าง
มากก็ได้ไม่เกิน 1 ตาลึง เจ้าบอกมาตามตรงว่าไปขโมยเงินใครที่ไหนมามากมายเช่นนี้”
(เด็กวิเศษ , 2526 น. 49 )
ตัวอย่างที่ 158
ระหว่างทางกลับบ้าน จุ๋งกับจิ๋งชอบเดินเถลไถลดูส่ิ งโน้นสิ่ งนี้ที่อยูส่ องข้างทาง ถ้าเขา
พบที่ใดที่มีน้ าขังอยู่ เขามักจะเอาก้อนอิฐเล็ก ๆ โยนลงไปให้น้ าแตกกระจาย บางทีก็เอาไม้เขี่ยน้ า
ยิ่งบางวันฝนตกแล้วหยุด น้ าจะขังอยู่ตามถนนมาก จุ๋งกับจิ๋งชอบเดินลุยน้ าเล่น จันทร์ ตอ้ งเตือน
ไม่ให้นอ้ งเล่นน้ าบ่อย ๆ เมื่อกลับถึงบ้านเสื้ อผ้าและรองเท้าของจุ๋งกับจิ๋งจึงเปื้ อนเลอะเทอะอยูเ่ สมอ
(เสี ยงฝน , 2527 น.41 )
ตัวอย่างที่ 159
เมื่อผมตื่นขึ้นเช้าวันนั้น ผมรู้สึกว่าผมเป็ น “นิด” ที่โตขึ้นมากกว่าวันวาน ผมได้เอาชนะ
ความกลัว และอยูเ่ ฝ้ าบ้านคนเดียวได้ พอสาย ๆ ผมก็ได้รับข่าวดีวา่ คุณปู่ ของผมปลอดภัยและจะ
กลับบ้านได้เย็นวันนั้นเอง
(เสี ยงกลางดึก , 2527 น.69 )
ตัวอย่างที่ 160
ยงเขียนจดหมายเล่าเรื่ องข่าวลือนี้ให้พฒั น์ฟัง พัฒน์ สนใจมาก เพราะเขามีนิสัยชอบผจญ
ภัย ดังนั้นเมื่อโรงเรี ยนปิ ดเรี ยนภาคปลาย เขาจึงขออนุญาตพ่อมาเยี่ยมยง เป็ นการตอบแทนและ
จะได้มาดูบา้ นผีสิงด้วย
(บ้านผีสิง ,2532 น. 45 )
ตัวอย่างที่ 161
“ ข้าว่าเจ้ าเปี ยเล่ นวิตถารเปิ ดตูดไปนอนหัวเราะท้องคัดท้องแข็งที่หลอกพวกเราได้แล้ว
ละมังวะ” จุกเปรยกับเพื่อนเพราะเปี ยชอบทาอะไรแผลง ๆ เสมอ
(คืนเดือนหงาย,2535 น. 78 )
ตัวอย่างที่ 162
ผมจึงบอกตัวเองได้วา่ ผมเจริ ญวัยขึ้นเป็ น “ลูกปลาหนุ่มน้อย” แล้วในวันนี้ ผมมีพลังเร้น
ลับที่ จะว่ายพุ่งตัวมุ่งไปในทิ ศทางต่าง ๆ ได้อย่า งรวดเร็ ว เกล็ดสี เงิ นงามสะท้อนสี รุ้งบนตัวผม
เหมือนผลึ กเพชรส่ องแสงรุ่ งโรจน์สุกใสอยู่ใต้น้ าอย่างงดงาม และ...ใช่...พร้อมกับพลังแหวกว่าย
กับแสงแวววาว ความคิดของผมก็เข้มข้นขึ้นด้วยเหมือนกัน ความคิดที่ฝังแน่นตลอดมาว่า...น่าจะ
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มีหว้ งน้ าขนาดใหญ่ให้ครี บและหางของผมได้สะบัดแกว่งไกวอย่างแสนอิสระและสุ ขใจมากกว่านี้
...ผมสมควรจะได้รับรู ้ และพบเห็นสิ่ งใหม่...มากกว่านี้...
( ลูกรัก, 2540 น. 70 )
ตัวอย่างที่ 163
จ๊ อดนึกโมโหที่จุกเอาเปรี ยบตน เขากระตุกม้าให้ตีคู่ไปใกล้ ๆ หมายกระแทกให้จงั๋ หนับ
( ขี่มา้ ชิงเมือง , 2540 น. 106 )
นอกจากนี้ ในตัวอย่างที่ 164 ผูว้ ิจยั พบว่ามีการเปรี ยบเทียบเพื่อให้เห็นพฤติกรรมของเพศ
ชายให้ชดั ขึ้นไปอีกด้วยการเปรี ยบเทียบให้เห็นกับเพศหญิง เช่ น ข้อความว่า “เด็กผู้หญิงทาท่ าได้
สวย แต่เด็กผู้ชายทาท่าน่ าขัน บางคนก็ทาท่านกกระโดดไปกระโดดมา”
ตัวอย่างที่ 164
ครู ให้นกั เรี ยนเล่าถึ งรู ปร่ างของนก นกอยู่ที่ไหน นกกิ นอะไร นกทาท่าอย่างไร ครู ให้
นักเรี ยนทาท่านก เด็กลุกขึ้นทาท่าบิน เด็กผู้หญิงทาท่าได้สวย แต่เด็กผู้ชายทาท่ าน่ าขัน บางคนก็
ทาท่านกกระโดดไปกระโดดมา
( ความฝันของหนูนิด, 2523 น.16 )
(3 ) การใช้ คาศัพท์ เพือ่ แสดงถึงพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกทีอ่ ่อนไหวของเพศหญิง
ในเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผูว้ ิจยั พบว่า มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ที่ แสดงถึ งพฤติ ก รรมและอารมณ์
ความรู ้สึกที่อ่อนไหวของเพศหญิง ชุดคาศัพท์ที่วา่ เช่น ร้ องไห้ กระซิก น้าตาไหลพราก ปล่ อยโฮ
แอบมาร้ องไห้ น้าตาคลอ ร่าไห้ ร้ องไห้ สะอึกสะอื้น ร้ องไห้ คร่าครวญ เป็ นต้น เพื่อต้องการสื่ อ
ให้เห็นว่าเวลามีเรื่ องไม่สบายใจ ตกใจ เสี ยใจ หรื อหวาดกลัว เพศหญิงก็มกั จะแสดงออกด้วยการ
“ร้องไห้” เพื่อเป็ นการปลดปล่อยทางอารมณ์แทบทั้งสิ้ น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่ างที่
165
พ่อรั้งพวงครามเข้าไปกอด “บอกพ่อซิ มาทาไมที่นี่”
พวงครามร้องไห้กระซิกอยูใ่ นอ้อมกอดของพ่อ คุณพ่อพูดกับพวงครามว่า “พ่อรู้...พ่อ
เสี ยใจ”
“หนูมาตามหาต้อยค่ะคุณพ่อ” พวงครามบอกพ่อ
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(บ้าน, 2524 น. 20 )
ตัวอย่างที่ 166
“ตั้ง 500 เชี ยวรึ ลูก แม่หมดปั ญญาจริ ง ๆ” แม่ พูด น้ าตาแม่ไหลพราก เป็ นครั้งแรกใน
ชีวติ ที่ฉนั ได้ยนิ แม่พดู เช่นนี้
(แม่จ๋า, 2525 น. 91 )
ตัวอย่างที่ 167
พอคุณแม่ทกั ขึ้นเท่านั้น เอือ้ ยก็ปล่อยโฮออกมาทันที พร้อมกับเอาหน้าไปซบที่อกคุณแม่
(ปุ๊ กปิ๊ ก,2525 น. 68 )
ตัวอย่างที่ 168
แก้วอยากจะบอกให้แม่ทราบว่า แก้วอยากจะเก็บหมอนทองไว้อย่างเดิม แก้วยังไม่อยาก
เปลี่ยนหมอนข้างใบใหม่ แต่แก้วไม่สามารถจะปฏิเสธความหวังดีของพ่อและแม่ได้ แก้วไม่รู้จะ
ทาอย่างไรดี แก้วจึงต้องแอบมาร้องไห้กบั หมอน
(หมอนทองของแก้ว , 2526 น. 94)
ตัวอย่างที่ 169
สายลมเย็น ๆ พัดโชยมา ทาให้ใบไม้บริ เวณป่ าเชิงเขาไหวยวบยาบ แม่ ชะนีนงั่ อยูบ่ นกิ่งไม้
น้ าตาคลอ เหม่อมองออกไปยังแนวป่ ากว้างยามพลบค่า
“โธ่...เจ้าเล็กของแม่ ป่ านฉะนี้เจ้าจะอยูท่ ี่แห่งใด และมีชีวติ อยูห่ รื อไม่หนอ...ลูกรัก” แม่
ชะนีร่ าไห้
(เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร ,2537 น. 34 )
ตัวอย่างที่ 170
ฉันคงถูกผีหลอกแน่ ๆ ใครก็ได้ช่วยฉันที ฉันเริ่ มร้องไห้
(สมปรารถนา 2540 น. 26 )
จากตัวอย่างที่ 165-170 นั้น มีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงพฤติกรรมการ “ร้องไห้” ทั้งสิ้ น
และจะปรากฏร่ วมกับ “เพศหญิง” ซึ่งเหตุผลของการแสดงพฤติกรรม “ร้องไห้” นั้น ผูว้ ิจยั พบว่ามี
ตั้งแต่สาเหตุเล็ก ๆ เช่ น “ไม่ อยำกเปลี่ ยนหมอนข้ ำงใบใหม่ ” หรื อ “ถูกผีหลอก” ไปจนถึงสาเหตุ
ใหญ่ ๆ คื อ “ลูก (ชะนี ) หำยไป” เพื่อแสดงให้เห็ นว่า การ “ร้ องไห้” นั้น เป็ นทางออกของ
พฤติกรรมที่ผหู ้ ญิงมักจะกระทาเมื่อพบกับปัญหาต่าง ๆ
ตัวอย่างที่ 171
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เช้าวันรุ่ งขึ้น ฝูงชะนี กว่าสิ บตัว ก็ออกเดินทางโหนไปตามกิ่งไม้สูงในป่ า จากถิ่นที่เคยอยู่
อาศัยเดิ ม มุ่งหน้าสู่ ป่าทางใต้ โดยไม่มีชะนี ตวั ไหนส่ งเสี ยงร้องเหมือนอย่างเคย นอกจากน้ าตา
และเสี ยงร่ าร้องของหัวอกผูเ้ ป็ นแม่ เท่านั้น ที่ไหลริ นออกมามิได้ขาด ด้วยอาลัยลูกน้อย ตลอดการ
เดินทาง
(เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร ,2537 น. 35 )
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้วา่ มีการใช้คากริ ยา “นำ้ ตำและเสี ยงร่ำร้ อง (หัวอกผู้เป็ นแม่ ) ” ตาม
ด้วยคาขยายคือ “ไหลริ นออกมำมิได้ ขำด” เพื่อเน้นย้าให้เกิดภาพความรู้สึกน่าสงสารและสะเทือนใจ
ตัวอย่างที่ 172
ทันใดนั้น...เธอก็ได้เห็ นเด็กหญิงวัยเดี ยวกับเธอกลุ่ มหนึ่ ง มี จานวนประมาณ 5-6 คน
แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าสี สวยสด ติดดอกไม้ที่ผมและทัดที่หู เกาะมือกันเป็ นวงกลม พากันร้องราทา
เพลง ออกมาจากเบื้องหลังสุ มทุมพุ่มไม้ อุษายิ่งตกใจมากขึ้น เธอซบหน้าลงกับเข่าแล้วร้องไห้
สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนา
(สามชีวติ ,2525 น.77 )
จากตัวอย่า งนี้ จะเห็ นได้ว่า มี ก ารใช้ค ากริ ย า “ตกใจ” ตามด้วยค าขยาย “มำกขึ ้น ” และ
คากริ ยา “ซบหน้ ำลงกับเข่ ำ” “ร้ องไห้ สะอึกสะอืน้ ” ตามด้วยคาขยายคือ “อย่ ำงน่ ำเวทนำ” เพื่อเน้น
ย้าให้เกิดความรู ้สึกน่าสงสารเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 173
น้อยวิง่ ไปที่ปลาของเธอ ปลาทุกตัวนอนหงายท้องตายสนิท น้ อยร้องไห้โฮ ทอดตัวลงร่ า
ไห้กบั พื้นทราย เธอไม่รู้วา่ เกิดอะไรขึ้น รู้แต่วา่ โลกแห่งความสุ ขของเธอแหลกสลายอย่างสิ้ นเชิง...
โอ้...ใครหนอทาลายมัน
(โลกของน้อย ,2536 น. 23 )
จากตัวอย่างนี้ ก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้คากริ ยา “ร้ องไห้ โฮ” แล้วตามด้วยคาว่า “ทอดตัวลง
ร่ำไห้ กับพืน้ ทรำย” เป็ นการแสดงให้เห็นภาพความน่าสงสารด้วยกันทั้งสิ้ น
ตัวอย่างที่ 174
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วิไลลักษณ์ ร้องไห้สะอึกสะอื้นบ่นกับเราว่า แม่ของเขาไม่ให้ซ้ื อกระโปรงตัวใหม่
(บันทึกเก็บตก ,2541 น. 29 )
จากตัวอย่า งนี้ จ ะเห็ นได้ว่า มี ก ารใช้ค ากริ ย าแสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก เรี ย งต่ อ กัน ได้แ ก่
“ร้ องไห้ สะอึ ก สะอื ้น บ่ น ” เพื่ อเป็ นการเน้นย้ า ความคิ ดในส่ วนนี้ ข องผูห้ ญิ ง ว่า สามารถที่ จ ะ
“ร้ องไห้ สะอึกสะอืน้ บ่ น” ไปพร้อม ๆ กัน
ตัวอย่างที่ 175
พระราชาทรงเสี ยพระทัยมากที่จะต้องจากเจ้าหญิงมาลี ส่ วนพระราชิ นีทรงร้ องไห้คร่ า
ครวญ
(นางฟ้ า ,2524 น. 10)
จากตัวอย่างนี้ จะเห็ นได้วา่ มีการใช้ศพั ท์ในลักษณะการเปรี ยบเทียบเพื่อให้เห็นพฤติกรรม
ของเพศหญิงให้ชดั ขึ้นไปอีกด้วยการเปรี ยบเทียบให้เห็นกับเพศชาย ได้แก่ การใช้คากริ ยา “เสี ย
พระทัย” ตามด้วยคาขยาย “มำก” กับพระราชา (เพศชาย) และคากริ ยา “ร้ องไห้ ” ตามด้วยคา
ขยาย “คร่ำครวญ” กับพระราชินี (เพศหญิง) ในการเน้นย้าให้เห็นความแตกต่างเกี่ยวกับการแสดง
อารมณ์ความรู ้สึกของทั้งสองเพศได้ชดั เจนขึ้น
นอกจากพฤติกรรมเกี่ยวกับการ “ร้องไห้” แล้วผูว้ จิ ยั พบว่ายังมีคาศัพท์อีกกลุ่มหนึ่งที่แสดง
ถึงพฤติกรรมของเพศหญิงเช่นเดียวกัน ชุดคาศัพท์ที่วา่ ได้แก่ อิจฉา ความริ ษยา บ่ น แว้ ด โดย
คาแสดงพฤติกรรมในกลุ่มนี้มกั จะปรากฏร่ วมกับ “เพศหญิง” อย่างสม่าเสมออีกด้วย ดังปรากฏใน
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 176
หญิงคนใช้สงสารจึงเล่าให้ฟังว่า เจ้าหญิงมาลีเป็ นลูกของนางข้าหลวง แล้วนางข้าหลวง
ตายน้องชายนางข้าหลวงเลี้ยงไว้ ต่อมาน้องชายนางข้าหลวงมีลูกจริ ง ๆ แต่ก็ยงั รักเจ้าหญิงมาลีอยู่
ภรรยาเลยอิจฉา พอสามีไปค้าขาย ก็ส่งมาให้เลี้ยงเป็ ด
(นางฟ้ า ,2524 น. 16)
ตัวอย่างที่ 177
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แตงแค้นใจนัก อย่างหนึ่ง...คือ ความริ ษยาที่บ๊ิกเรี ยนเก่ง ได้เรี ยนในโรงเรี ยนชั้นดี ส่ วน
แตงเรี ยนที่โรงเรี ยนมัธยมเล็ก ๆ ใกล้บา้ นนี่เอง
(มุง้ เปื้ อนเลือด ,2533 น.74 )
จากตัวอย่างที่ 184 -185 นี้จะเห็นได้วา่ มีการใช้คาศัพท์ “อิ จฉำ” และ “ควำมริ ษยำ” ซึ่ ง
ทั้งสองตัวอย่างนั้นปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่หมายถึง “เพศหญิง” อีกด้วย
ตัวอย่างที่ 178
“หัวเราะกับความฉลาดของเด็กอย่างเอ็งน่ะซี ” นายย่นยอ “ข้านึกไม่ออกจริ ง ๆ ว่าเมื่อนาย
ฉลาดแล้ว โลกนี้จะเป็ นอย่างไร”
“จะเป็ นอย่างไร ป้านวลก็จะได้เลิ กบ่นว่าผมเป็ นคนโง่ ประจาหมู่บา้ นเสี ยทีน่ะซิ ” ฉงน
หัวเราะ
(ผมรักในหลวง ,2543 น.22 )
จากตัวอย่าง นี้จะเห็นได้วา่ มีการใช้คากริ ยา “บ่ น” ปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่หมายถึง “เพศ
หญิง” เพื่อเน้นให้เห็นพฤติกรรมของเพศหญิงที่ “เพศชาย” เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์
ตัวอย่างที่ 179
พวงครามไปโรงเรี ยน แต่เป็ นเพียงออกจากบ้าน แล้วไปยืนดูรถประจาทางหน้าโรงเรี ยน
ต้อยที่ผา่ นไปแต่ละคัน เพื่อมองหาต้อย...ไม่มี...เวลาล่วงเลยไปอย่างรวดเร็ วจนพวงครามไปไม่ทนั
เรี ย น จึ ง เดิ น เรื่ อ ยเปื่ อยไป...ไปโรงเรี ย นก็ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ท ราบว่า จะบอกครู ว่า อย่า งไรในเรื่ อ งมา
โรงเรี ยนสาย กลับบ้านก็ไม่ได้คุณแม่ คงจะบ่ นสามวันแปดวันว่าเกเรไม่ไปโรงเรี ยน-บ่ น-บ่ น อย่าง
ไม่จบสิ้ น
(บ้าน ,2524 น. 19)
จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้วา่ มีการใช้คากริ ยา “บ่ น” และตามด้วยคาขยายที่วา่ “สำมวันแปด
วัน ” หรื อ “อย่ ำงไม่ จบสิ ้น” เพื่อเน้นย้าให้เห็นว่าผูห้ ญิงมักจะชอบ “บ่น” และจะ “บ่น” อย่างยืด
ยาวจนเกินเหตุ
ตัวอย่างที่ 180
“ผีไม่ได้เข้าหรอกจ้ะ แก่น” เสี ยงกระซิบนั้นดังไปหน่อย แก่นแทบจะมุดโต๊ะหนี เพราะ
เกรงว่าถ้าครู โสภาแว้ดขึ้นมาแล้วล่ะก็ แม้แต่ครู ใหญ่ก็เอาไม่อยู่
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(ห้องเรี ยนกลางทุ่งกว้าง ,2544 น.30 )
จากตัวอย่างนี้ จะเห็ นได้ว่ามีการใช้คากริ ยา “แว้ ด” เพื่อแสดงให้เห็ นความรุ นแรงของ
อารมณ์ของผูห้ ญิงที่ไม่ค่อยจะมีเหตุผล จนทาให้แม้แต่ “ครู ใหญ่ก็เอาไม่อยู”่
การเลือกใช้คาศัพท์ท้ งั หมดนั้นเพื่อต้องการเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความอ่อนไหวทางอารมณ์ของเพศหญิง ในแง่ที่วา่ เมื่อมีสิ่งใดมากระทบจิตใจก็มกั จะแสดงอารมณ์
ความรู้สึกออกมาได้ง่าย ถึงแม้วา่ บางครั้งจะเป็ นเพียงเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม
ข. การแนะความ
การแนะความในเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก นั้น เพื่ อ ต้อ งการสื่ อ ให้เ ห็ น ถึ ง การท าหน้า ที่ ผูน้ า
ครอบครัวของเพศชาย การดูแ ลลูก ๆ ของเพศหญิง ตลอดจนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเพศ
หญิง ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 181
แม่เริ่ มหงุดหงิ ดและเรียกร้ องเงินรายได้มากขึ้น เมื่อพ่อกลับบ้าน แม่มกั จะบ่นหาว่าพ่อ
ไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัว แล้วก็เป็ นปากเสี ยงกัน
(บ้าน , 2524 น.17 )
จากตัวอย่า ง แนะความว่าพ่อไม่ส ามารถดู แลครอบครัว ได้ แม่จึง ต้อง “เรี ย กร้ อง” เงิ น
รายได้เพราะแม่ไม่มีรายได้ของตนเอง และหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็ นของพ่อ แม่ตอ้ งพึ่งพาพ่อ
ตัวอย่างที่ 182
วันหนึ่งแม่ร้องเรี ยกลูก ๆ ให้มาอาบน้ าเช่ นเคย จาปาได้ยินเข้าก็วง่ิ หนีไปจากบ้านโดยเร็ ว
จาปาวิง่ ไป วิง่ ไป จนรู ้สึกเหนื่อยและหิวน้ าเหลือเกิน
(ยักษ์ใหญ่ในสระ, 2530 น. 51 )
จากตัวอย่าง แนะความให้เห็นการทาหน้าที่ของแม่ที่ทาเป็ นปกตินิสัยคือการดูแลลูกในการ
ใช้ชีวติ ประจาวัน
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ตัวอย่างที่ 183
ที่แล้ว ๆ มา แม่ส่งเสี ยดิฉนั ได้จนกระทัง่ ดิฉนั เรี ยนจบ ม.ศ. 3 แม่ไม่เคยปริ ปากบ่นเลย
นัน่ หมายถึงฐานะความเป็ นอยูข่ องครอบครัวของเราในปี ก่อน ๆ ยังพอมีเงินเหลือพอที่ส่งเสี ยดิฉนั
ได้ แต่ปีนี้ เราขัดสนลงมากแทบไม่มีอะไรจะเหลือ ถ้าพ่อยังอยูเ่ ราก็คงไม่ตอ้ งลาบากกันถึงเพียงนี้
เพราะพ่อเป็ นครู ประชาบาล มีเงินเดือนประจา พอจะมีเงินเหลืออยูบ่ า้ ง แต่พอ่ ก็มาถูกผูก้ ่อการร้าย
ยิงตายเมื่อสามปี ที่แล้ว ทิง้ เราแม่ลูกให้ตอ้ งผจญชีวิตตามลาพัง เงินที่เก็บสะสมไว้ก็คอ่ ย ๆ หมดลง
(แม่จ๋า ,2525 น. 91)
จากตัวอย่าง แนะความให้เห็นว่าตอนนี้ พ่อได้เสี ยชีวิตไปแล้ว และการเสี ยชีวิตของพ่อทา
ให้ครอบครัวประสบความลาบาก แสดงให้เห็นหน้าที่ของพ่อว่าเป็ นคนส่ งเสี ยเลี้ยงดูครอบครัวเป็ น
หลัก เนื่องจากมีอาชีพการงานที่มน่ั คง
ตัวอย่างที่ 184
นายมี คิ ด หนัก แต่ พ อหัน ไปดู ห น้า เมี ย ก็ นึ ก สงสาร ดู ซิ ห น้า ของนางไม่ มี เค้า ความงาม
หลงเหลื ออยู่เลย หน้าที่เคยอ่อนใสบัดนี้ เต็มไปด้วยฝ้ าหมองคล้ า ผมที่เคยสยายพริ้ วบัดนี้ หยาบ
เหมือนกาบมะพร้าวขัดหม้อ
(บ้านของปาน ,2534 น . 49 )
จากตัวอย่าง แนะความว่าผูห้ ญิงที่ไม่มีความงาม หน้าที่มีฝ้าหมองคล้ า และผมหยาบเหมือน
กาบมะพร้าวขัดหม้อ เป็ นสิ่ งที่ “น่าสงสาร”
กล่าวโดยสรุ ป อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย ที่พบในเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็ก แบ่งออกเป็ น 2 ความคิดย่อย ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของชาย-หญิง และความคิด
เกี่ยวกับบุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ชุดความคิดดังกล่าวข้างต้นนั้นได้
นาเสนอผ่านกลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์ และ การแนะความ สาหรับผลการ
วิเคราะห์การใช้กลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิด เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของชาย -หญิง ผูว้ ิจยั พบว่ามีการ
ใช้ค าศัพท์ที่เกี่ ย วกับหน้า ที่และกิ จกรรมนอกบ้านของเพศชาย เช่ น “ถำงป่ ำ ขุดตอไม้ ” ฯลฯ
สาหรับเพศหญิงนั้นการใช้คาศัพท์ที่เกี่ ยวกับหน้าที่และกิจกรรมในบ้านนั้นจะเป็ นในลักษณะของ
ความสนใจ เช่น “นั่งทำดอกไม้ เรี ยนทำขนม” ฯลฯ และคาศัพท์เพื่อแสดงหน้าที่หรื อกิจกรรมที่
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เกี่ยวกับงานบ้านโดยเฉพาะ เช่น “ทำอำหำร เก็บ กวำดบ้ ำน” ฯลฯ ภาระหน้าที่ในส่ วนนี้ น้ นั ทั้ง
หญิงและชายจะสัมพันธ์กบั เรื่ องของ “พื้นที่นอกบ้าน” และ “พื้นที่ในบ้าน” ทั้งสิ้ น และมักจะไป
ด้วยกันกับการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึงการแบ่งบทบาททางสังคมระหว่างเพศชาย เช่น “ลูกชำย...พ่ อ
พ่ อ...ลูก ” ฯลฯ และการแบ่ ง บทบาททางสัง คมระหว่า งเพศหญิ ง ด้วยกัน เช่ น “หนูนิด...ยำย
ปวี ณ ำ...แม่ ” ฯลฯ อี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ภาระหน้า ที่ ที่ ส าคัญของเพศหญิ ง อี ก ประการหนึ่ ง คื อ
บทบาทความเป็ นแม่ ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อความคิดนี้ เช่น “ห่ มผ้ ำให้ แก้ ว ร้ องเรี ยก
ลูก ๆ ให้ มำอำบนำ้ ” ฯลฯ
สาหรับความคิดเกี่ยวกับบุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ผูว้ ิจยั พบ
การใช้คาศัพท์เพื่อแสดงถึ งความเป็ นผูน้ ากับเพศชาย เช่ น “ปกป้ อง คอยดูแลคุ้มครอง ” ฯลฯ
คาศัพท์กลุ่มนี้สื่อให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของเพศชายและในขณะเดียวกันก็เป็ นเพศที่มีความอิสระ
ในการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์ต่าง ๆ อีกด้วย สื่ อให้เห็นจากการใช้คาศัพท์เพื่อแสดงพฤติกรรม
ที่ อิส ระและบางครั้ งขาดการควบคุ ม ของเพศชาย เช่ น “เดิ นลุย น้ำเล่ น ชอบท ำอะไรแผลง ๆ
บันดำลโทสะ” ฯลฯ ในขณะที่ เพศหญิ ง ผูว้ ิจยั พบว่า มี ก ารใช้ค าศัพ ท์เพื่ อแสดงถึ งพฤติ ก รรม
อารมณ์ความรู ้สึกอ่อนไหวง่ายของเพศหญิง เช่น “ร้ องไห้ สะอึ กสะอื น้ อิ จฉำ บ่ น ” ฯลฯ กล่าว
ได้วา่ ระหว่างเพศชายและหญิงนั้นจะเห็นได้วา่ เพศชายถูกนาเสนอในลักษณะของความเข้มแข็งเด็ด
เดี่ ยว เป็ นผูน้ าพร้ อมเผชิ ญกับปั ญหาต่า ง ๆ และมีโอกาสปรากฏตัวในพื้ นที่นอกบ้า นหรื อพื้ นที่
สาธารณะได้มากกว่าเพศหญิง ส่ วนเพศหญิงนั้นถูกนาเสนอในลักษณะของบทบาทการทาหน้าที่ที่
ส าคัญ ต่ อ ครอบครั วนั่น คื อ การเป็ นภรรยาและแม่ ที่ ดีข องลู ก แต่ อ ย่า งไรก็ ตามเมื่ อ ระยะเวลา
เปลี่ ยนไปบทบาทหน้าที่ของชาย - หญิง ก็อาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงความคิดไปบ้าง โดยผูช้ าย
อาจจะเพิ่มบทบาทการดูแลลูกและผูห้ ญิงมีบทบาททางสังคมและพื้นที่นอกบ้านมากขึ้น
4.1.1.4 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
ในการวิเคราะห์ตวั บทเรื่ องเล่ าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบชุ ดความคิดเกี่ ยวกับความยึดมัน่ ใน
สถาบันหลักของชาติ อย่างสม่ าเสมอ ชุ ดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ความคิด
ได้แก่
4.1.1.4.1 ชุดความคิดว่าด้วยสถาบันชาติ
4.1.1.4.2 ชุดความคิดว่าด้วยสถาบันศาสนา
4.1.1.4.3 ชุดความคิดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
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4.1.1.4.1 ชุ ดความคิดว่าด้ วยสถาบันชาติ
สถาบันชาติ น้ ัน ประกอบด้วยหลายองค์ป ระกอบที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ ง พจนานุ กรม ฉบับ
ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 (ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของชาติว่า หมายถึ ง “ประเทศ,
ประชาชนที่ เ ป็ นพลเมื อ งของประเทศ , กลุ่ ม ชนที่ มี ค วามรู้ สึ ก ในเรื่ อ งเชื้ อ ชาติ ศาสนา ภาษา
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดี ยวกัน หรื ออยู่ใน
ปกครองรัฐบาลเดี ยวกัน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั พบว่าชุ ดความคิดที่เกี่ ยวกับสถาบันชาติที่
ปรากฏในเรื่ องเล่าสาหรั บเด็ก มี 2 ชุ ดความคิดย่อย คือ ชุ ดความคิดว่าด้วยบทบาทหน้าที่และ
ความสัมพันธ์ของคนในชาติ และชุดความคิดว่าด้วยความเป็ นไทย ดังนี้
4.1.1.4.1.1 บทบาทหน้ าทีแ่ ละความสั มพันธ์ ของคนในชาติ
ชุ ดความคิ ดย่อยว่า ด้วยบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ ของคนในชาติ หรื อใน
ประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและประชาชน โดยรัฐบาลนั้นทาหน้าที่หลักใน
การบริ หารประเทศหรื อเป็ นผูป้ กครอง ส่ วนผูอ้ ยู่ใต้ป กครอง ก็ คือ ประชาชนพลเมื องทัว่ ไปที่
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
4.1.1.4.1.2 ความเป็ นไทย
ชุ ดความคิ ดย่อยว่าด้วยเรื่ องความเป็ นไทย นั้นได้แก่ ชุ ดความคิดที่ว่าด้วยความ
ผูกพันที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม อาทิ เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา เป็ นต้น ตลอดจน
มีประสบการณ์ร่วมกันในทางประวัติศาสตร์ และมีเอกลักษณ์ของชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอื่น
4.1.1.4.1.1 บทบาทหน้ าทีแ่ ละความสั มพันธ์ ของคนในชาติ
ในข้ อ มู ล เรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผู้วิ จ ัย พบชุ ด ความคิ ด เกี่ ย วกับ บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ความสัมพันธ์ของคนในชาติ 2 ความคิด ในมุมมองของฝ่ ายประชาชน และรัฐบาล คือ
1. ประชาชนพลเมืองควรจะรักชาติบา้ นเมือง
2. รัฐบาลให้ความเอาใจใส่ ดูแลประชาชนเป็ นอย่างดีในทุกเรื่ อง
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ก. ประชาชน
1. ประชาชนพลเมืองควรจะรักชาติบ้านเมือง
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึงความคิดเรื่ อง
ความรักชาติบา้ นเมือง ดังนี้
- การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อถึงความคิดเรื่องความรักชาติบ้านเมือง
ในข้อ มู ล เรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผูว้ ิจ ัย พบว่า มี ก ารใช้ค าศัพ ท์ที่ แ สดงถึ ง ความคิ ด
เกี่ ยวกับความรักชาติบา้ นเมือง ชุ ดคาศัพท์ที่ว่า เช่ น อบรมสั่ งสอนให้ จงรั กภักดี ซื่ อสั ตย์ ต่อ
แผ่ นดินที่เกิด ทาตัวให้ เป็ นประโยชน์ อาสาสมัครไปต่ อสู้ (ผู้ก่อการร้ าย) สานึกในบุญคุณของ
บ้ านเมือง ช่ วยบ้ านเมืองให้ เจริ ญก้ าวหน้ า เป็ นต้น โดยมักจะปรากฏร่ วมกับคานามที่สื่อถึงคน
มุสลิ ม ได้แก่ เด็กมุสลิม พี่น้องไทยมุสลิม เด็กไทยมุสลิม ไทยมุสลิม ทั้งสิ้ น เพื่อมุ่งสร้าง
จิตสานึกร่ วมของความเป็ นพลเมืองไทยด้วยกัน การเลือกใช้คาศัพท์ท้ งั หมดในส่ วนนี้ น่าจะต้องการ
สื่ อว่าคนไทยมุสลิ มทุกคนนั้น ถึ งแม้จะนับถือศาสนาที่ต่างจากคนไทยส่ วนใหญ่ แต่ก็ได้รับการ
อบรมสั่ง สอนให้รัก ชาติ บ ้า นเมื องตั้ง แต่ วยั เด็ก ด้วยกันทั้ง สิ้ น เพื่อจะได้เป็ นพลเมื องดี ต่อไปใน
อนาคต ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 185
กริ ตติศกั ดิ์ กล่ าวยืนยันว่า “ผมคิดดูแล้วมัน่ ใจว่าความดี น้ นั เป็ นที่ยอมรับทุกแห่ งหน ผม
เป็ นที่ยอมรับของใครต่อใครมากมาย ทั้งผูใ้ หญ่ในวงราชการและเด็ก ๆ เท่าผม ไม่ว่าเชื้ อชาติใด
ศาสนาใด พวกผมเด็ ก มุ ส ลิ ม ทุ ก คนได้รับ การอบรมสั่ ง สอนให้จงรั ก ภัก ดี ต่ อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์ต่อแผ่นดินที่เกิด และทาตัวให้เป็ นประโยชน์สืบทอดเรื่ อยมาทุกสมัย ผม
เข้าใจว่าเด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา จะต้องได้รับคาสัง่ สอนเหมือนผม และยึดถือคาสั่งสอน
อบรมมาเหมือนผม”
(เกียรติประวัติของกริ ตติศกั ดิ์ ,2526 น.66 )
จากตัว อย่ า งมี ก ารใช้ ค าศัพ ท์ ได้แ ก่ อบรมสั่ ง สอนให้ จงรั กภั ก ดี (ชำติ ศำสนำ
พระมหากษัตริ ย ์ ) ซื่ อสั ตย์ ต่อแผ่ นดิ นที่ เกิ ด ทำตัวให้ เป็ นประโยชน์ เรี ยงติดต่อกัน โดยปรากฏ
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ร่ วมกับคาศัพท์ พวกผมเด็กมุสลิมทุกคน เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกันของ
“เด็กมุสลิม” ว่าได้รับการสั่งสอนให้มีความรักชาติบา้ นเมืองด้วยกันทั้งสิ้ น
ตัวอย่างที่ 186
ผมพู ด ขึ้ น ตอนนี้ ว่า “จริ ง ครั บ พวกพี่น้ อ งไทยมุ ส ลิม ได้อ าสาสมัค รไปต่ อ สู้ ก ับ พวก
ผูก้ ่อการร้ าย พวกศัตรู ต่อแผ่นดิน เสี ยชีวิตไปก็มากนะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดั การศพตาม
ประเพณี ศาสนาให้อย่างสมเกียรติแก่นกั รบผูก้ ล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า”
(ย่าของผม ,2527 น. 52)
จากตัวอย่างมีการใช้คาศัพท์ ได้แก่ อำสำสมัครไปต่ อสู้ ( ผู้ก่อกำรร้ ำย )นอกจากนี้ ยงั มีการ
ใช้คาศัพท์ที่แสดงถึ งการยกย่อง คือคาว่า นักรบผู้กล้ ำหำญ พลี ชีพเพื่ อชำติ โดยปรากฏร่ วมกับ
คาศัพท์ พวกพี่น้องไทยมุสลิ ม เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นเชื้ อสายไทยเหมือนกันของ
ชาว “ไทยมุสลิม” ที่จะต้องมีความรักชาติบา้ นเมืองและพร้อมเสี ยสละชีวติ ตนเองเพื่อประเทศชาติ
ตัวอย่างที่ 187
วิภารดีและมนัสวี เด็กไทยมุสลิมสองพีน่ ้ อง รู้สึกอบอุ่นใจที่มีปู่ย่า พ่อแม่ ให้ความรัก ให้
ความรู ้ เลี้ ยงดู อบรมสั่งสอน ตักเตือน เอาใจใส่ อยู่เสมอ และสานึ กในบุญคุ ณของบ้านเมือง
เพราะให้การปกป้ องคุม้ ครอง และความเป็ นธรรมแก่บรรพบุรุษของเขา เช่ นเดียวกับไทยมุสลิม
อืน่ ๆ ทั้งปวงที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินไทย ได้ทามาหากินมีความสุ ขสื บมาช้านาน
เขาทั้งสองก็เป็ นพลเมืองไทย ต้องทาตนให้เป็ นพลเมืองดี อย่างบรรพบุรุษ และจะต้อง
สื บสายไทยต่อ ๆ กันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
(สื บสายไทย ,2525 น. 40 )
จากตัวอย่างมีการใช้คาศัพท์ ได้แก่ สำนึ กในบุญคุณของบ้ ำนเมือง โดยปรากฏร่ วมกับ
คาศัพท์ เด็กไทยมุสลิมสองพี่น้อง และ ไทยมุสลิมอื่ นๆ ทั้งปวง และปรากฏร่ วมกับการใช้ทศั
นภาวะคาว่า “ต้ อง” ในข้อความว่า “เขำทั้งสองก็เป็ นพลเมืองไทย ต้ องทำตนให้ เป็ นพลเมืองดี
อย่ ำงบรรพบุรุษ และจะต้ องสื บสำยไทยต่ อ ๆ กันไปอย่ ำงไม่ มีที่สิ้นสุ ด ” เพื่อสื่ อให้เห็นว่าเมื่อเป็ น
“พลเมืองไทย” ก็จะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ น “พลเมืองดี” ด้วย
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ตัวอย่างที่ 188
ย่าเล่าต่อไปอีกว่า “ ในปี ต่อมา พ.ศ. 2459 พอถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษา ก็ได้เข้าเฝ้ า
ถวายพระพรชัยมงคลกันอีก คราวนี้ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายคทาอมินอันเป็ นของสาคัญ ทรงรับไว้ดว้ ย
พระทัยยินดีและทรงตระหนักว่า เมื่อถึงเวลาจาเป็ นแล้วไทยมุสลิมทั้งปวงก็จะยอมสละชีวิต เลือด
เนื้ อ ป้ องกันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยส์ มกับเป็ นพลเมืองดี แล้วพระองค์ทรงอวยชัยให้
พรทัว่ หน้ากัน
(ย่าของผม , 2527 น.51-52 )
จากตัวอย่างมีการใช้คาศัพท์ ได้แก่ ยอมสละชี วิต เลือดเนือ้ ป้ องกันชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริ ย์ โดยปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ ไทยมุสลิมทั้งปวง และ พลเมืองดี เพื่อต้องการ
แสดงให้เห็นถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกันของ “ไทยมุสลิม” ในเรื่ องของการกระทาที่แสดงถึงความรัก
ชาติ และการกระทานั้นก็เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ น “พลเมืองดี” ด้วย
ตัวอย่างที่ 189
พ่อกล่าวต่อไปอีกว่า “เรามีพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงคุณธรรมอันประเสริ ฐ ทรงเอาพระทัยใส่
บารุ งศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ไทยมุสลิมทุกคนมีความสุ ขทัว่ กัน
...............................................................................................................................................
เขาจะต้องศึกษาเล่าเรี ยนให้ดี เพื่อโตขึ้นเขาจะได้มีความรู้ ช่วยบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้า
เขาจะเป็ นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยต์ ่อไป
(เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 42-43)
จากตัวอย่างมีการใช้คาศัพท์ ได้แก่ ช่ วยบ้ ำนเมืองให้ เจริ ญก้ ำวหน้ ำ มีควำมจงรั กภักดีต่อ
ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริ ย์ โดยปรากฏร่ วมกับคานาม ไทยมุสลิมทุกคน และคาศัพท์
พลเมืองดี ร่ วมด้วย เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกันของ “ไทยมุสลิม” ในเรื่ อง
ความรักชาติเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น และการกระทานั้นก็เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ น “พลเมือง
ดี” เช่นเดียวกัน
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นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงถึ งความคิดเกี่ ยวกับความรักชาติบา้ นเมือง
เช่นกัน ได้แก่ คาว่า ช่ วยทาให้ ชาติบ้านเมืองเจริ ญ ทดแทนคุณแก่ ชาติบ้านเมือง ซึ่ งมักจะเป็ นใน
ลักษณะที่แม่สอนลูกเกี่ยวกับความรักชาติบา้ นเมือง ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 190
ผมจะเป็ นอย่า งที่ แม่ หวัง ไว้ว่า โตขึ้ นจะเป็ นคนดี มี ค วามรู้ เฉลี ย วฉลาด มี เหตุ ผลใช้
ความสามารถช่วยตนเอง ครอบครัว ช่วยทาให้ชาติบา้ นเมืองเจริ ญ ผมขอสัญญาด้วยความมัน่ ใจ
ครับแม่ 14
(ความใฝ่ ฝันอันงดงาม ,2537 น. 22 )
ตัวอย่างทิ่ 191
การอ่านนี้ แหละใช้เป็ นเครื่ องมือได้จนตลอดชีวิตนะลูก ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
นามาปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของเราให้ดีข้ ึน ทั้งยังได้รับความสนุ กสนาน เป็ นการประเทืองอารมณ์
เมื่อลูกมีเวลาก็เลือกอ่านไปเรื่ อย ๆ หลาย ๆ ประเภท ความรู้ก็จะแตกฉาน เกิดสติปัญญา ความคิด
ก็กว้างไกล รู ้จกั ใช้วิจารณญาณ ทาอะไรได้ถูกต้องไม่หลงผิด คิดทาประโยชน์ทดแทนคุณแก่
ชาติบา้ นเมือง ให้รุ่งเรื องเจริ ญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งไงล่ะลูก
(ลูกรัก ,2540 น. 19 )
การเลือกใช้คาศัพท์ดงั กล่าวล้วนต้องการนาเสนอความคิดที่วา่ เด็กทุกคนไม่วา่ จะมีเชื้ อสาย
หรื อศาสนาใดย่อมได้รับการ “ปลูกฝัง” ความคิดในเรื่ องของความรักชาติบา้ นเมืองเป็ นที่ต้ งั และ
หาทางทดแทนคุณเมื่อมีโอกาส ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถกระทาได้โดยไม่ยากและไม่เกินกาลังของตน
ข. รัฐบาล
1. รัฐบาลให้ ความเอาใจใส่ ดูแลประชาชนเป็ นอย่างดีในทุกเรื่อง
ผลการศึ กษาพบกลวิธี ทางภาษาที่ สื่ อความคิ ดนี้ คื อ
ความคิดเกี่ยวกับการดูแลประชาชน ดังนี้

14

การใช้ค าศัพ ท์เพื่ อสื่ อ

ตัวอย่างนี้ก็เป็ นการใช้วจั นกรรมการสัญญาในลักษณะที่ตวั ละครเด็กให้คาสัญญาแก่ผใู ้ หญ่ เพื่อสื่ อความคิดเกี่ยวกับความ

รักชาติบา้ นเมือง แต่แท้ที่จริ งแล้วผูท้ ี่กาหนดให้ “เด็ก” ในเรื่ องเล่าสัญญานั้นคือ ผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นผูแ้ ต่งเรื่ องเล่าดังกล่าว
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-การใช้ คาศัพท์ เพือ่ สื่ อความคิดเกีย่ วกับการดูแลประชาชน
ในข้อมูลเรื่ องเล่าสาหรับเด็กผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึงความคิดเกี่ยวกับ
การดูแลประชาชน ชุดคาศัพท์ดงั กล่าว ได้แก่ ให้ ทดี่ ิน ส่ งเสริมให้ เลี้ยงปลากะพงขาว ออก (เงิน)
ให้ ทั้งหมด ดูแลรั กษาตามคาแนะนา… สร้ างความเจริ ญ จัดการศพตามประเพณีศาสนา เป็ น
ห่ วงใย ได้ อานวยความสะดวก ดูแลเรื่องความเจ็บไข้ ได้ ป่วย เอาใจใส่ ส่ งเสริ มทางศาสนา โดย
มักจะปรากฏร่ วมกับคานามที่สื่อถึงความเป็ นรัฐบาลหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ทางการ รั ฐบาล
เจ้ าหน้ าที่ประมง ทั้งสิ้ น การเลือกใช้คาศัพท์ท้ งั หมดนั้นเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้น
ดูแลประชาชนเป็ นอย่างดีในทุกเรื่ อง ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 192
“ที่รกร้าง...” เอกสงสัย ฟังดูน่ากลัว
“ก็เหมือนป่ านัน่ แหละ...รก...เป็ นป่ าที่หมดสภาพแล้ว” พ่ออธิ บาย “ ทางการให้ที่ดินเราทา
การเพาะปลูก ครอบครัวละยีส่ ิ บห้าถึงสามสิ บไร่ …
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น .3- 4)
ตัวอย่างที่ 193
ด้วยเหตุที่ปลาในทะเลลดน้อยลงทุกที รัฐบาลจึงส่ งเสริ มให้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
ไนลอน ปลากะพงขาวเนื้ออร่ อยและราคาแพง ตลาดต้องการมาก เลี้ยงง่าย โตเร็ ว เพียงแปดเดือน
ก็จบั ขายได้ ราคากิ โลกรั มละประมาณ 70 บาท กระชังหนึ่ งเลี้ ยงรอดประมาณพันตัว ตัวละ
ประมาณหนึ่งกิโลกรัม เป็ นเงินเท่าไรอยากให้เพื่อน ๆ ลองคิดดู เราเลี้ยงกันทั้งหมด 25 กระชัง ค่า
กระชังและค่าลูกปลารัฐบาลออกให้ท้ งั หมด สมาชิกรับผิดชอบเรื่ องอาหารปลาและดูแลรักษาตาม
คาแนะนาของเจ้ าหน้ าทีป่ ระมงเท่านั้น
(จดหมายจาก “ยูโซะ” เด็กชายชาวเกาะ , 2527 น. 97-99 )
ตัวอย่างที่ 194
แม่มองหน้าพลอยและยิม้ อย่างเอ็นดูในความช่างซักช่างสังเกตของลูกสาว จึงอธิบายตอบ
ไปว่า “สาเหตุที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์น้ นั มีวตั ถุประสงค์จะสร้างความ
เจริ ญให้กบั ชุมชน เพื่อให้สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน…
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น , 2548 น. 67)
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ตัวอย่างที่ 195
ผมพู ด ขึ้ น ตอนนี้ ว่า “จริ ง ครั บ พวกพี่ น้อ งไทยมุ ส ลิ ม ได้อ าสาสมัค รไปต่ อ สู้ ก ับ พวก
ผูก้ ่อการร้ าย พวกศัตรู ต่อแผ่นดิน เสี ยชีวิตไปก็มากนะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดั การศพตาม
ประเพณี ศาสนาให้อย่างสมเกียรติแก่นกั รบผูก้ ล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า”
(ย่าของผม ,2527 น. 52)
ตัวอย่างที่ 196
ย่ากล่าวต่อไปว่า “สาหรับประเทศไทยนั้น รั ฐบาลเป็ นห่ วงใยได้อานวยความสะดวกใน
การเดินทาง จัดให้มีหน่วยแพทย์ไปดูแลเรื่ องความเจ็บไข้ได้ป่วย นับว่ารัฐบาลท่ านเอาใจใส่ และ
ส่ งเสริ มทางศาสนา ในการประกอบพิธีฮจั ย์แต่ละปี นั้นมุสลิมชาติต่าง ๆ ทัว่ โลกจะมารวมกันเป็ น
จานวนมาก ทุกชาติ ก็มีธงประจาชาติของตนเป็ นเครื่ องหมาย ธงไตรรงค์จึงไปปรากฏอยู่ที่ที่พกั
ของชาวไทยมุสลิมทุกปี ”
(ย่าของผม , 2527 น.49 )
จากตัวอย่างนี้น้ นั กล่าวได้วา่ นอกจากจะมีคาศัพท์ที่สื่อความถึงการดูแลประชาชนดังที่ได้
ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั พบการใช้คาสรรพนาม “ท่ ำน” ที่แสดงให้เห็นถึ งทัศนคติเชิ งบวก
และการยกย่องรัฐบาลอีกด้วย
กล่าวได้วา่ การเลือกใช้กลวิธีทางภาษาจากตัวอย่างข้างต้นนั้น ก็เป็ นการนาความคิดของรัฐ
นาเสนอผ่านคาพูดของตัวละคร ซึ่ งเป็ นประชาชน ก็เพื่อสร้างความจริ งที่วา่ รัฐบาลในฐานะส่ วน
สาคัญของความเป็ นชาติ ได้พยายามทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการดูแลประชาชนพลเมือง
ทุกคนโดยไม่เลือกปฏิ บตั ิว่าจะเป็ นเชื้ อชาติหรื อศาสนาใด ดังนั้นในฐานะที่ทุกคนเป็ นประชาชน
ไทยจึงควรที่จะตอบแทนชาติบา้ นเมืองที่ให้ความคุม้ ครองด้วยเช่นกัน
4.1.1.4.1.2 ความเป็ นไทย
ในตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น ผูว้ จิ ยั พบความคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทย 3 ด้าน
ดังนี้คือ
1. ความเป็ นไทยนั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และเป็ นมรดกตกทอดมายาวนาน
2. การแบ่งแยกชาติพนั ธุ์อื่น แต่ก็นบั รวมว่าเป็ นชาติ “เรา”
3. การแบ่งแยกชาติ “เขา” และ “เรา”
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1. ความเป็ นไทยนั้นเป็ นสิ่ งทีม่ ีคุณค่ า และเป็ นมรดกตกทอดมายาวนาน
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์ที่มี
ความหมายในทางบวกร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อถึง “ความเป็ นไทย” และการกล่าวอ้าง ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์ทมี่ ีความหมายในทางบวกร่ วมกับคาศัพท์ทสี่ ื่ อถึง “ความเป็ นไทย”
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่มีความหมายในทางบวก ได้แก่ คาว่า
อุดมสมบูรณ์ ไพเราะเสนาะใส ประทับใจประเทืองอารมณ์ ผ่ อนคลายความตึงเครี ยด รู้สึกแช่ ม
ชื่ นรื่ นรสในทานอง ประทับใจและภู มิใจในความสง่ างาม มีความสวยงามเป็ นเลิศ งามวิจิตร
ตระการตา มีค่าสู งยิ่ง ความซาบซึ้งตรึ งใจในศิลปะ ล้าค่ า สมบัติ เอกลักษณ์ มีความเจริ ญด้ าน
ศิลปะ มีฝีมือประณีต ละเอียด อุปถัมภ์ บารุ ง สงวนและถ่ ายทอด อนุรักษ์ งามละมุนตาน่ าชม
เป็ นที่สุด จัดเป็ นระเบี ยบ สละสลวย คมคาย มีการประดิษฐ์ ไพเราะเพราะพริ้ งถึงขั้นศิลปะ
สมบัติทางวัฒนธรรม งดงาม รักษา วิจิตรงดงาม ปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อถึง “ความเป็ นไทย”
ได้แก่ คาว่า ภูมิปัญญาไทย ดนตรี ไทย วัด (ไทย ) บรรพชนไทย ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรม คน
ไทย หั ต ถกรรมพื้ น บ้ าน ดอกไม้ ประจ าชาติ ไ ทย ภาษาไทย ผ้ าไหม พื ช สมุ น ไพร
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และมีวฒั นธรรมขั้น
สู งที่ทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 197
“โอ้โฮ ! เมืองไทยเรานี่ช่างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และยังเต็มไป
ด้วยภูมิปัญญาไทยที่หลากหลายอีกนะคะ” พลอยกล่าวขึ้นอย่างชื่นชมในสิ่ งที่แม่เล่าให้ฟัง
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น , 2548 น. 70)
ตัวอย่างที่ 198
เสี ยงขับร้องก้องวังวานหวาน ผสมผสานดนตรีไทยอันไพเราะเสนาะใส เป็ นที่ประทับใจ
ประเทื องอารมณ์ ของผูส้ ดับ ทั้งหลาย ให้ผ่อนคลายความตึง เครี ยด กลับ รู้ สึ ก แช่ มชื่ นรื่ นรสใน
ทานอง
(สมบัติไทย , 2525 น. 46)
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ตัวอย่างที่ 199
อรรถกรรู้สึก ประทับใจและภูมิใจในความสง่างามของวัดแห่ งนี้ รู้สึกว่ามีความสวยงาม
เป็ นเลิ ศ เป็ นวัดเดี ยวเท่า นั้นที่ ส่ิ ง ก่ อสร้ า งสาคัญในพระอารามประดับ ด้วยกระเบื้ องเคลื อบลาย
เบญจรงค์งามวิจิตรตระการตา มีค่าสู งยิง่ ในครั้งนี้อรรถกรได้รับทั้งความรู้ ความซาบซึ้ งตรึ งใจใน
ศิ ล ปะ เกิ ดความสนใจและใคร่ เ รี ย นรู้ ใ ห้ลึ ก ซึ้ งต่ อ ไปอี ก ทั้ง เข้า ใจดี ว่า บรรพชนไทยเรานั้น มี
ความคิ ดดี มี ค วามประณี ต ละเอี ย ดอ่ อน มี ค วามวิริย ะอุ ต สาหะแรงกล้า สามารถที่ จ ะสร้ า ง
ถาวรวัตถุอนั ล้ าค่าไว้เป็ นสมบัติของชาติไทย
(สมบัติไทย , 2525 น. 51)
ตัวอย่างที่ 200
ในด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น มีขอ้ ความสรุ ปว่า “ในด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์
ของชาติน้ นั สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงตระหนักดีว่า ประเทศไทยเรามี
ความเจริ ญด้านศิลปะตลอดมา ทรงพระราชวินิจฉัยว่า คนไทยนั้นมีฝีมือประณี ต ละเอียดในการทา
หัตถกรรมพื้นบ้าน สมควรที่จะอุปถัมภ์ บารุ ง สงวนและถ่ายทอด จะทาให้มีอาชี พเสริ มมีรายได้
พิเศษ ทั้งยังเป็ นการอนุรักษ์ศิลปกรรมไว้ดว้ ย
(หนึ่งในดวงใจราษฎร์ , 2535 น. 42 )
ตัวอย่างที่ 201
ที่ปากทางเข้าบ้านปู่ มีตน้ ดอกคูน หรื อที่เรี ยกว่าราชพฤกษ์อยูส่ องต้น ตอนหน้าร้อนจะออก
ดอกสี เหลืองอร่ าม เป็ นช่อเรี ยวยาวห้อยย้อยลงมา บานสะพรั่งทั้งต้น งามละมุนตาน่าชมเป็ นที่สุด
ปู่ ว่าเป็ นดอกไม้ ประจาชาติไทยเรา บางคนเรี ยกว่า ชัยพฤกษ์ ฝักใช้ทายาได้
(สายสัมพันธ์, 2530 น. 69)
ตัวอย่างที่ 202
“หากเรารู ้ จกั สังเกตดี ๆ ก็จะพบว่า สิ่ งที่เป็ นภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยนั้น มีอยู่
รอบตัวเราอีกมากมาย เช่น การออกแบบลวดลายบนผืนผ้ าไหมที่วิจิตรงดงามและมีเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น การนาพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายมาปรุ งเป็ นผลิตภัณฑ์และยารักษาโรค
เป็ นต้น” แม่ยกตัวอย่างประกอบ พลอยนัง่ ฟังอย่างตั้งใจ
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น , 2548 น. 68)
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ตัวอย่างที่ 203
วันหนึ่ ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาชมรมกล่ าว่า “ภาษาไทยนั้นจัดเป็ นระเบี ยบ มี ส านวนโวหาร
สละสลวย คมคายทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มีการประดิษฐ์เป็ นวรรค เป็ นตอน เป็ นบาท เป็ นบท มี
การส่ งสัมผัสรับสัมผัส ทาให้เกิดความไพเราะเพราะพริ้ งถึงขั้นศิลปะทีเดียวเรี ยกว่า วรรณศิลป์
(สมบัติไทย , 2525 น. 47)
ตัวอย่างที่ 204
น้องเล่าว่าคุ ณยายนั้นรักภาษาไทยมาก ท่านว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ใช้
สาหรับสื่ อสารแสดงความคิดเห็น แล้วยังเป็ นสิ่ งงดงามทางวรรณคดีอีก เราต้องช่วยกันรักษาไว้ให้
ดีทีเดียว
(ลูกรัก , 2540 น. 19)
จากตัวอย่างนี้ น้ นั มี การใช้คาศัพท์ที่มีความหมายในทางบวก คาว่า สมบัติทำงวัฒนธรรม
ของชำติ งดงำม ปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อถึงความเป็ นไทย คือคาว่า “ภำษำไทย” จากนั้นยัง
ตามด้วยประโยคที่แสดงทัศนภาวะคาว่า “ต้ อง” ได้แก่ “เรำต้ องช่ วยกันรั กษำไว้ ให้ ดีทีเดี ยว ”
เพื่อสื่ อความคิดว่า “ภาษาไทย” เป็ นสมบัติของชาติไทย คนไทยมีหน้าที่ตอ้ งรักษา
(2 ) การกล่าวอ้าง
ในที่น้ ี เป็ นการกล่าวอ้างสิ่ งที่มีมาแต่โบราณ ในลักษณะของสิ่ งที่เป็ นภูมิปัญญา
หรื อวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน ซึ่ งจะมีอิทธิพลกับผูอ้ ่านในแง่ของความภูมิใจในความเป็ นไทย
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการกล่าวอ้างสิ่ งที่มีมาตั้งแต่โบราณ ได้แก่ คา
ว่า คนโบราณ นิยมเล่ นกันมานาน มาแต่ ครั้ งโบราณ มาแต่ โบราณ โดยมักจะปรากฏร่ วมกับ
ประโยคที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย การกล่าวอ้างนี้ จะหมายรวมถึงสิ่ งซึ่ งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
สิ่ งมีชีวิต ในที่น้ ี หมายถึ ง “คน” ส่ วนสิ่ งไม่มีชีวิตนั้น ได้แก่ “วรรณคดี และวัฒนธรรม” เป็ น
การแสดงให้เห็นว่าความเป็ นไทยนั้นมีคุณค่าและเป็ นมรดกตกทอดมาช้านาน
ดังปรากฏใน
ตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 205
วันหนึ่ งอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมกล่ าวว่า “ภาษาไทยนั้นจัดเป็ นระเบียบ มีสานวนโวหาร
สละสลวย คมคาย ทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มีการประดิษฐ์เป็ นวรรค เป็ นตอน เป็ นบาท เป็ นบท มี
การส่ งสัมผัสรั บสัมผัส ทาให้เกิ ดความไพเราะเพราะพริ้ งถึ งขั้นศิลปะทีเดี ยวเรี ยกว่าวรรณศิลป
ชาติไทยเราก็มีวรรณคดีที่บรรพบุรุษของเราเขียนไว้ มากมาแต่ ครั้งโบราณได้ตกทอดเป็ นสมบัติของ
ชาติสืบมาจนทุกวันนี้ นัน่ แสดงว่า ไทยเรามีวฒั นธรรมทางภาษาในทางสร้างสรรค์”
(สมบัติไทย, 2529 น.47 -48 )
จากตัวอย่างคาศัพท์ที่แสดงการกล่าวอ้าง คือ “มำแต่ ครั้ งโบรำณ” กับ “วรรณคดี ” เพื่อ
แสดงให้เห็ นว่าไทยมี วฒั นธรรมทางภาษามายาวนาน นอกจากนี้ การกล่าวอ้างยังปรากฏร่ วมกับ
คาศัพท์วา่ “ชำติไทยเรำ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็ นพวกเดียวกันอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 206
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ชาติไทยเรานั้นมีวฒั นธรรมสู งส่ งมาแต่ โบราณในด้านต่าง ๆ มีภาษา มี
วรรณกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรม และดุริยางค์ อันถือเป็ นวิจิตรศิลปะและ
เป็ นเอกลักษณ์ของไทย
(สมบัติไทย ,2529 น.51)
จากตัวอย่างคาศัพท์ที่แสดงการกล่าวอ้าง คือ “มำแต่ โบรำณ” กับ “วัฒนธรรมไทยด้ ำน
ต่ ำง ๆ ” และเลือกใช้คาขยาย “สู งส่ ง” เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยนั้นมีวฒั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์มา
ยาวนานและมีคุณค่า นอกจากนี้การกล่าวอ้างยังปรากฏร่ วมกับ คาศัพท์วา่ “ชำติไทยเรำ” เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความเป็ นพวกเดียวกันเช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้นอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 207
ว่าที่จริ ง การเล่นตะกร้อนี้ เป็ นการสนุ กสนาน ได้ออกกาลังกายกลางแจ้ง ใช้ศิลปะใน
การเล่น คนไทยเรานิยมเล่ นกันมานาน นับเป็ นเอกลักษณ์ของไทย การเล่นตะกร้อจึงเป็ นการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมไว้ดว้ ย
(สายสัมพันธ์ , 2530 น. 68)
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จากตัวอย่างคาศัพท์ที่แสดงการกล่าวอ้าง คือ “นิยมเล่ นกันมำนำน” กับ “กำรเล่ นตะกร้ อ”
โดยปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงถึงคุณค่า คือ คาว่า “เอกลักษณ์ ของไทย” และคาว่า “คนไทย
เรำ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็ นกลุ่มเดียวกันด้วย
ตัวอย่างที่ 208
“ถึงอย่างไรก็น่าจะทาเป็ นสองชั้น ถ้าน้ าท่วมชั้นล่างจะได้ข้ ึนไปอยู่ช้ นั บน อีกอย่างหนึ่ ง
การอยูต่ ิดดินอาจมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอเข้ามาอยูใ่ นบ้าน มันอันตรายนะลูก คนโบราณท่ านคิดถูกนะที่อยู่
เรื อนสู ง เพราะเมืองเรามีฝนตกชุกและมีสัตว์ที่เป็ นอันตรายจานวนมาก”
(ของเก่ามีดี , 2540 น. 63)
ตัวอย่างที่ 209
“คนโบราณเขาสร้ า งเรื อนใต้ถุนสู ง หลัง คาสู ง และมีช่องลมเพื่อระบายอากาศ คืนไหน
อากาศร้อนมากก็ออกไปนอนที่นอกชาน” ปู่ พูดกับจ้อนในคืนหนึ่งกลางเดือนเมษายน
(ของเก่ามีดี , 2540 น. 64 )
จากตัวอย่างที่ 208-209 มีการใช้คาศัพท์ที่แสดงการกล่าวอ้าง คือ “คนโบรำณ” ทั้งสอง
ตัวอย่าง กล่าวคือ ตัวอย่างที่ 208 การกล่าวอ้างนั้น ปรากฏร่ วมกับประโยคที่วา่ “ท่ ำนคิ ดถูกนะที่
อยู่เรื อนสู ง เพรำะเมืองเรำมีฝนตกชุ กและมีสัตว์ ที่เป็ นอันตรำยจำนวนมำก” และตัวอย่างที่ 209
การกล่าวอ้างปรากฏร่ วมกับประโยคที่วา่ “เขำสร้ ำงเรื อนใต้ ถนุ สูงหลังคำสูงและมีช่องลมเพื่อระบำย
อำกำศ” ตัวอย่า งทั้ง สองแสดงให้เห็ นว่า คนไทยในอดี ตนั้นได้ส ร้ า งที่ อยู่อาศัย ในแบบไทยซึ่ ง
เหมาะสมกับสภาพอากาศและวิถีชีวติ ของคนไทย
2. การแบ่ งแยกชาติพนั ธุ์อนื่ แต่ กน็ ับรวมว่าเป็ นชาติ “เรา”
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาเรี ยกกลุ่ม ดังนี้
-การใช้ คาเรียกกลุ่ม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้คาเรี ยกกลุ่มในลักษณะชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
เพื่อแสดงความคิดเรื่ องการแบ่งแยก “พวกเรำ” ที่เป็ นคน “ไทยพุทธ” เหมือนกันและกลุ่มที่มีความ
แตกต่างจาก “ไทยพุทธ” แต่ก็นบั รวมว่าเป็ น “พวกเรำ” ด้วย ได้แก่ คาว่า พวกผมเด็กมุสลิม
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ทุกคน พวกพีน่ ้ องไทยมุสลิม เด็กไทยมุสลิม ไทยมุสลิมทุกคน เด็กไทย เด็กชายไทย หนุ่มสาว
ชาวอาข่ า (อีก้อ ) ชาวเขาบ้ านอาแบ เด็กชาวเขาเผ่ าอาข่ า ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 210
กริ ตติศกั ดิ์ กล่ าวยืนยันว่า “ผมคิดดูแล้วมัน่ ใจว่าความดี น้ นั เป็ นที่ยอมรับทุกแห่ งหน ผม
เป็ นที่ยอมรับของใครต่อใครมากมาย ทั้งผูใ้ หญ่ในวงราชการและเด็ก ๆ เท่าผม ไม่ว่าเชื้ อชาติใด
ศาสนาใด พวกผมเด็ ก มุ ส ลิ ม ทุ ก คนได้รั บ การอบรมสั่ ง สอนให้จงรั ก ภัก ดี ต่ อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ซื่ อสัตย์ต่อแผ่นดินที่เกิด และทาตัวให้เป็ นประโยชน์สืบทอดเรื่ อยมาทุกสมัย ผม
เข้าใจว่าเด็กทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา จะต้องได้รับคาสั่งสอนเหมือนผม และยึดถือคาสั่งสอน
อบรมมาเหมือนผม”
(เกียรติประวัติของกริ ตติศกั ดิ์ ,2526 น.66 )
ตัวอย่างที่ 211
ผมพู ด ขึ้ น ตอนนี้ ว่า “จริ ง ครั บ พวกพี่ น้อ งไทยมุ ส ลิ ม ได้อ าสาสมัค รไปต่ อ สู้ ก ับ พวก
ผูก้ ่อการร้ าย พวกศัตรู ต่อแผ่นดิน เสี ยชีวิตไปก็มากนะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดั การศพตาม
ประเพณี ศาสนาให้อย่างสมเกียรติแก่นกั รบผูก้ ล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า”
(ย่าของผม ,2527 น. 52)
ตัวอย่างที่ 212
วิภารดีและมนัสวี เด็กไทยมุสลิมสองพี่นอ้ ง รู้สึกอบอุ่นใจที่มีปู่ย่า พ่อแม่ ให้ความรัก ให้
ความรู ้ เลี้ ยงดู อบรมสั่งสอน ตักเตือน เอาใจใส่ อยู่เสมอ และสานึ กในบุญคุ ณของบ้านเมือง
เพราะให้การปกป้ องคุ ม้ ครอง และความเป็ นธรรมแก่บรรพบุรุษของเขา เช่ นเดียวกับไทยมุสลิม
อื่น ๆ ทั้งปวงที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินไทย ได้ทามาหากินมีความสุ ขสื บมาช้านาน
(สื บสายไทย ,2525 น. 40 )
ตัวอย่างที่ 213
พ่อกล่าวต่อไปอีกว่า “เรามีพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงคุณธรรมอันประเสริ ฐ ทรงเอาพระทัยใส่
บารุ งศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ไทยมุสลิมทุกคนมีความสุ ขทัว่ กัน
...............................................................................................................................................
เขาจะต้องศึกษาเล่าเรี ยนให้ดี เพื่อโตขึ้นเขาจะได้มีความรู้ ช่วยบ้านเมืองให้เจริ ญก้าวหน้า
เขาจะเป็ นพลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยต์ ่อไป
(เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 42-43)
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ตัวอย่างที่ 214
เด็ก ไทยผูน้ ้ ี มี ใบหน้าที่ สะอาดสะอ้า นน่ ามอง สิ่ ง ที่ฉันคิ ดว่า เด่ นที่ สุดคือ บุ คลิ กของเขา
เด็กชายพีรภัทรยืนอย่างเรี ยบร้อย ไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนเด็กผูช้ ายอีกสามคนที่กาลังตีลงั กาและ
ไล่สู้กนั กลางสนามนัน่ เอง
“โบโบ้จะเดิ นทางกับน้องเอมิลี่ด้วยใช่ ไหมครับ” พีรภัทรถามขึ้ นอย่างอ่อนโยนนักหนา
เสี ยงของเขาสุ ภาพและมีอธั ยาศัยไมตรี ดีเหลือเกิ น จนฉันรู้สึกติดใจในเสน่ห์น้ ีไม่นอ้ ย ฉันเชื่ อว่า
เขาเป็ นเด็กชายไทยที่วา่ นอนสอนง่ายและได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างเอาใจใส่ ยงิ่
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ ,2531 น. 78 )
ตัวอย่างที่ 215
เด็กชายพีรภัทรผูอ้ ่อนโยนดูจะได้รับความเมตตาจากภริ ยาของท่านทูตเป็ นพิเศษด้วย แต่
ท่านไม่ได้ แสดงออกด้วยกิริยาให้เด็กอื่นผิดสังเกต แต่ฉนั เห็นได้จากสายตาที่ท่านมองดูอยูห่ ่ าง ๆ
ฉันนึกชมเชยคนไทยที่ฝึกมารยาทอันสุ ภาพ กิริยาวาจาที่อ่อนโยน และบุคลิกที่เรี ยบร้อยให้แก่เด็ก
ชายไทยผูน้ ้ ี และเชื่ อว่าเขาคงจะเป็ นเด็กไทยตัวอย่างได้ดีทีเดียว เพราะแม้กระทัง่ กิริยาที่เขาแสดง
ต่อสุ นขั อย่างฉันก็อ่อนโยนนัก
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ , 2531 น. 78 )
ตัวอย่างที่ 216
เสี ยงกลองและเสี ยงเป่ าฟูหลู่ ดังแว่วลอยมาตามสายลมหนาวในเดือนธันวาคม ขณะที่
หนุ่มสาวชาวอาข่า (อีกอ้ ) ซึ่ งแต่งกายด้วยเครื่ องประดับสวยงาม กาลังพากันล้อมวงเต้นราอยูก่ ลาง
ลานหน้าโรงเรี ยนที่เพิง่ จะสร้างเสร็ จใหม่ ๆ เมื่อ 2 วันที่ผา่ นมานี้เอง
(อาโจะเฒ่าผูท้ รนง, 2543 น.29 )
ตัวอย่างที่ 217
โรงเรี ยนชาวเขาบ้านอาแบเปิ ดสอนมาหลายวันแล้ว แต่มีเด็กชาวเขาเผ่าอาข่ามาเรี ยนกันไม่
ถึง 10 คน เนื่ องจากพ่อแม่ผปู ้ กครองเห็นว่าเด็ก ๆ จะต้องไปช่วยพ่อแม่ทางานในไร่ หรื อเลี้ยงน้อง
บ้าง จึงไม่นิยมส่ งลูกหลานของตนมาเรี ยน
(อาโจะเฒ่าผูท้ รนง, 2543 น. 30 )
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3. การแบ่ งแยกชาติ “เขา” และ “เรา”
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึง
ความเป็ นไทยที่เหนือกว่าชาติอื่น ดังนี้
- การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อถึงความเป็ นไทยทีเ่ หนือกว่าชาติอนื่
ในเรื่ องเล่ าส าหรั บ เด็ก ผูว้ ิจยั พบว่า มี ก ารใช้คาศัพ ท์เพื่ อสื่ อถึ งความเป็ นไทยที่
เหนื อกว่าชาติอื่น เช่ น คาว่า ยืนอย่ างเรี ยบร้ อย อัธยาศัยไมตรี ดี ว่ านอนสอนง่ าย มารยาทอัน
สุ ภ าพ กิ ริ ย าวาจาที่ อ่ อ นโยน ฮู้ ทัน คนอื่ น ช่ วยเหลื อ เกื้อ กู ล กัน เป็ นต้น ค าศัพ ท์ที่ แ สดง
พฤติ ก รรมในทางที่ ดีน้ ี จะปรากฏร่ วมกับ ค าศัพ ท์ที่ แสดงความเป็ น “คนไทย” เสมอ โดยบาง
ตัวอย่างอาจจะมีขอ้ ความในลักษณะของการเปรี ยบเทียบกับ “ชาติ” อื่น เพื่อเน้นให้เห็นถึงความ
เป็ นไทยที่ดีกว่าอีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 218
‘นี่เพื่อนเอมีลี่นะ โบโบ้...คนที่ถามถึงเจ้านี้ ชื่อ ลี ชาน เป็ นคนจีน ที่บา้ นเขาไม่เลี้ยงสุ นขั
แต่เลี้ยงลิงแทน นี่คนนี้ที่มีผมสี ดาขลับตัวอ้วนกลมนี้ชื่อ โนรี โกะจัง เป็ นคนญี่ปุ่น ที่บา้ นของโนรี
โกะจังมีแมวชื่อ เนโกะจัง ด้วย อีกคนหนึ่งชื่อ พีรภัทร เขาเป็ นคนไทย...’
...............................................................................................................................................
เด็ กไทยผูน้ ้ ี มีใ บหน้าที่ สะอาดสะอ้า นน่ ามอง สิ่ ง ที่ฉันคิดว่า เด่ นที่ สุดคื อ บุคลิ ก ของเขา
เด็กชายพีรภัทรยืนอย่างเรียบร้ อย ไม่ กระโดดโลดเต้ นเหมือนเด็กผู้ชายอีกสามคนที่กาลังตีลงั กาและ
ไล่สู้กนั กลางสนามนัน่ เอง
“โบโบ้จะเดิ นทางกับน้องเอมิลี่ด้วยใช่ ไหมครับ” พีรภัทรถามขึ้ นอย่างอ่ อนโยนนักหนา
เสี ยงของเขาสุ ภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีเหลือเกิน จนฉันรู้สึกติดใจในเสน่ ห์นี้ไม่ น้อย ฉันเชื่ อว่า
เขาเป็ นเด็กชายไทยที่ว่านอนสอนง่ ายและได้ รับการอบรมเลีย้ งดูมาอย่างเอาใจใส่ ยงิ่
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ ,2531 น. 77- 78 )
จากตัวอย่างนี้ ผวู ้ ิจยั พบว่า มีการเลือกใช้คาศัพท์ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็ นไทยที่พิเศษกว่า
ชาติอื่น ความเป็ นไทยที่เหนือกว่านี้สื่อผ่าน “เด็กไทย” คือ มีการใช้คาศัพท์แสดงพฤติกรรม ได้แก่
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ยืนอย่ ำงเรี ยบร้ อย อ่ อนโยนนักหนำ เสี ยงสุ ภำพ อัธยำศัยไมตรี ดี ว่ ำนอนสอนง่ ำย หรื อจะเป็ น
การใช้คาศัพท์ “ไม่ กระโดดโลดเต้ น” แล้วตามด้วยข้อความที่แสดงการเปรี ยบเทียบอย่างชัดเจน
ว่า “เหมือนเด็กผู้ชำยอี กสำมคนที่ กำลังตีลังกำและไล่ ส้ ู กันกลำงสนำมนั่นเอง” หรื อใช้คาว่า อบรม
เลี ย้ งดู แล้วตามด้วยคาขยายว่า อย่ ำงเอำใจใส่ ยิ่ง จากตัวอย่างนี้ ตอ้ งการแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
นิสัยและบุคลิกของคนไทยที่มีความโดดเด่น
ตัวอย่างที่ 219
เด็กชายพีรภัทรผูอ้ ่อนโยนดูจะได้รับความเมตตาจากภริ ยาของท่านทูตเป็ นพิเศษด้วย แต่
ท่านไม่ได้ แสดงออกด้วยกิริยาให้เด็กอื่นผิดสังเกต แต่ฉนั เห็นได้จากสายตาที่ท่านมองดูอยูห่ ่ าง ๆ
ฉันนึกชมเชยคนไทยที่ฝึกมารยาทอันสุ ภาพ กิริยาวาจาที่อ่อนโยน และบุคลิกที่เรียบร้ อยให้แก่เด็ก
ชายไทยผูน้ ้ ี และเชื่ อว่าเขาคงจะเป็ นเด็กไทยตัวอย่างได้ดีทีเดียว เพราะแม้กระทัง่ กิริยาที่เขาแสดง
ต่อสุ นขั อย่างฉันก็อ่อนโยนนัก
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ , 2531 น. 78 )
จากตัวอย่างนี้ ก็เช่ นเดี ยวกัน ผูว้ ิจยั พบว่ามีการเลื อกใช้คาศัพท์แสดงพฤติกรรม ได้แก่
มำรยำทอันสุ ภำพ กิริยำวำจำที่ อ่อนโยน บุคลิกที่ เรี ยบร้ อย อ่ อนโยน ก็เพื่อต้องแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะนิสัยและบุคลิกของ “เด็กไทย” ที่มีความเหนือกว่าชาติอื่นเช่นเดียวกัน
ตัวอย่างที่ 220
“เฮาบ่อยากหื้ ออาหลูของเฮาไปเรี ยนดอกครู มันเป็ นแรงงานของบ้านเฮานะครู ” ผูเ้ ฒ่าชาว
อาข่าปรารภกับครู สมศักดิ์ในค่าคืนหนึ่ง
“การเฮียนหนังสื อไทย อ่านออกเขียนได้มนั ดีนะพ่ออุย๊ มันจะได้ ฮ้ ูทนั คนอื่นเขา ไม่ ถูก
คนเขาเอารัดเอาเปรียบนา...พ่ออุย๊ ” ครู สมศักดิ์อธิบายให้ผเู้ ฒ่าอาโจะพ่อของอาหลูฟัง แต่ก็ได้รับ
การปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า
(อาโจะเฒ่าผูท้ ระนง ,2543 น. 30)
จากตัวอย่างผูว้ จิ ยั พบว่า มีการเลือกใช้คาศัพท์ เฮี ยนหนังสื อไทย หรื อหมายถึง “กำรเรี ยน
หนังสื อไทย” แล้วตามด้วยข้อความที่แสดงการเปรี ยบเทียบเพื่อแสดงความเหนื อกว่าว่า “...มันจะ
ได้ ฮ้ ู ทันคนอื่ นเขำ ไม่ ถูกคนเขำเอำรั ดเอำเปรี ยบนำ...” จากตัวอย่างนี้ ตอ้ งการแสดงให้เห็นว่าการ
อ่านเขียนภาษาไทยได้น้ นั เป็ นสิ่ งสาคัญมาก
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ตัวอย่างที่ 221
วันนี้เด็ก ๆ นัดกันไปเก็บข้าวตกที่ทา้ ยทุ่ง ทุกคนมีกระป๋ องย่อม ๆ บ้าง ถังพลาสติกหูหิ้ว
ใบเล็ก ๆ บ้าง แต่จอ๊ ดใช้ถุงข้าวสาร วันนี้ เขายังแต่ งตัวน่ าขากว่าเพื่อน เอาถุงข้าวสารที่เตรี ยมมา
พับเล็ก ๆ แล้วโพกหัวปล่ อยชายลงมาข้ าง ๆ ให้ ดูเป็ นพม่ า
(เก็บข้าวตก, 2536 น.26-27 )
จากตัวอย่างผูว้ ิจยั พบว่า มีการเลือกใช้คาศัพท์วา่ แต่ งตัวน่ ำขำ แล้วตามด้วยข้อความที่
เป็ นการอธิ บายถึ งลักษณะการแต่งตัวของชนชาติอื่นเพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบถึ งความด้อยกว่าว่า
“เอำถุงข้ ำวสำรที่เตรี ยมมำพับเล็ก ๆ แล้ วโพกหัวปล่ อยชำยลงมำข้ ำง ๆ ให้ ดูเป็ นพม่ ำ”
ตัวอย่างที่ 222
แก่นรู ้ สึกว่า เขาต้องการอยู่ในหมู่บา้ นที่ผคู้ นรู้จกั กันและช่ วยเหลือเกือ้ กูลกันด้ วยความมี
น้าใจมากกว่าที่ จะอยู่ในชุ มชนที่ บา้ นเมืองเจริ ญ แต่ ผ้ ูคนต่ างคนต่ างอยู่อย่ างที่เขาได้ พบเห็นใน
อเมริกา
( กลับบ้านเราดีกว่า ,2536 น. 76 )
จากตัวอย่างผูว้ จิ ยั พบว่า มีการเลือกใช้คาศัพท์วา่ ช่ วยเหลือเกือ้ กูลกัน แล้วตามด้วยคาขยาย
ว่า “ด้ วยควำมมีนำ้ ใจ” แล้วตามด้วยข้อความที่แสดงการเปรี ยบเทียบถึงลักษณะพิเศษที่ ดีกว่าชาติ
อื่นว่า “มำกกว่ ำที่ จะอยู่ในชุมชนที่ บ้ำนเมืองเจริ ญ แต่ ผ้ ูคนต่ ำงคนต่ ำงอยู่อย่ ำงที่ เขำได้ พบเห็นใน
อเมริ กำ”
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้ คาศัพท์ “เขา” กับ “เรา” ในลักษณะของการแบ่งแยกให้
เห็นระหว่าง “คนไทย กับ “คนอื่น” กล่าวคือ การใช้คาสรรพนาม “เขา” นั้นถูกใช้กบั คนชาติอื่น
ที่ไม่ใช่คนไทย จากตัวอย่างคาว่า เขำ กษัตริ ย์ของเขำ และใช้คาสรรพนาม “เรา” กับคนไทย
จากตัวอย่างคาว่า คนไทยเรำ ชำวไทยเรำ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 223
“แล้วเราคิดว่าคุณตาทาได้ไหมล่ะ ในเมื่อคุณตาก็เป็ นดอกเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ เหมือนกัน
นะ คนไทยเราจะประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์บา้ งไม่ได้ดอกหรื อ ต้องสั่งซื้อเขาเสี ยเรื่ อยหรื อยังไง”
( หุ่นยนต์ของคุณตา,2531น. 54 )
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ตัวอย่างที่ 224
คุณยายจึงเล่าต่อไปว่า “พูดถึงพระราชจริ ยวัตรของพระองค์น้ นั ไม่ใช่ ชาวไทยเราเท่านั้น
หรอกนะที่ประทับใจ ชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นก็พากันสรรเสริ ญยกย่องทั้งนั้น อย่างเมื่อคราวเสด็จ
พระราชดาเนิ นเยือนสหภาพพม่าอย่างเป็ นทางการในปี พ .ศ . 2503 ไง ในวันที่เสด็จไปที่พระ
เจดียช์ เวดากอง อันเป็ นศาสนาสถาน ก็ได้ทรงถอดพระบาท ทรงพระราชดาเนินด้วยพระบาทเปล่า
เช่นเดียวกับพุทธศาสนิ กชนพม่ า พม่ าถือนักถือหนาว่า ผูท้ ี่จะเข้าเฝ้ ากษัตริ ยข์ องเขา หรื อว่าเข้าไป
ในวัดวาอารามก็ตอ้ งถอดรองเท้า พระองค์ทรงปฏิบตั ิตามประเพณี จึงมีแต่ผสู้ รรเสริ ญ”
(พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น, 2531 น. 37)
4.1.1.4.2 ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันศาสนา
ในการวิเคราะห์ตวั บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบชุ ดความคิดเกี่ ยวกับสถาบัน
ศาสนา ในที่น้ ีคือ ศาสนาพุทธที่เป็ นศาสนาหลักของประเทศ ความคิดดังกล่าวได้นาเสนอให้เห็น
ถึ ง ความคิ ด ย่อย คื อ พุ ท ธศาสนิ ก ชนควรปฏิ บ ัติ ตนตามหลัก ของศาสนาพุ ท ธ คื อ การท าบุ ญ
สวดมนต์ ดังนี้
4.1.1.4.2.1 พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพุทธ คือ การ
ทาบุญ สวดมนต์
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อหลัก
ปฏิบตั ิของชาวพุทธ ดังนี้
- การใช้ คาศัพท์เพือ่ สื่ อหลักปฏิบัติของชาวพุทธ
ในเรื่ องเล่ าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้ชุดคาศัพท์ ได้แก่ ทาบุ ญเลี้ยงพระ
ทาบุญอายุครบ 65 ปี ทาบุญบ้ าน ทาบุญญาติผ้ ใู หญ่ เพื่อต้องการจะแสดงให้เห็นหลักปฏิบตั ิของ
ชาวพุทธซึ่ งไม่วา่ จะในโอกาสสาคัญใด ๆ ก็มกั จะมีการ “ทำบุญ” เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ และเด็ก ๆ
ก็จะได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับความคิดในส่ วนนี้จากครอบครัว ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่ 237 -239
ที่ปรากฏร่ วมกับข้อความในลักษณะที่วา่ คือ “พ่ อแม่ พำลูกไป....” ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 225
แม่ “...วันเสาร์ หน้าพ่ อแม่ จะพาลูกไปเยี่ยมคุณตาคุณยายที่อยุธยา คุณตาคุณยายจะทาบุญ
เลี้ยงพระที่บา้ น ใครไม่สบายอดไปด้วย”
( เสี ยงฝน,2527 น. 42)
ตัวอย่างที่ 226
เมื่อถึงวันทาบุญอายุครบ 65 ปี ของคุณตา พ่อแม่ พาลูกทั้งสองไป
(สมบัติไทย , 2529 น.45 )
ตัวอย่างที่ 227
เมื่อวันทาบุญบ้านปู่ และย่า พ่อแม่ พร้ อมลูก ๆ นาของไปร่ วมทาบุญ สองพี่นอ้ งได้เข้าไป
กราบปู่ ย่าก็ดีใจที่เห็นหลานเจริ ญเติบโต ร่ างกายสมบูรณ์ ท่าทางเรี ยบร้อย
(สองพี่นอ้ ง, 2533 น.71)
ตัวอย่างที่ 228
ในช่วงงานเดื อนสิ บซึ่ งชาวนครจะทาบุญให้แก่ญาติผใู้ หญ่ที่ล่วงลับไปแล้ว ร้านขายไม้ที่
นายเทียบทางานอยูห่ ยุดงานให้ลูกจ้าง 3 วัน นายเทียบจึงถือโอกาสกลับบ้าน
(ปลาทู , 2546 น. 23-24 )
นอกจากการ “ทาบุญ” แล้ว จากตัวอย่างที่ 229 -232 ผูว้ ิจยั พบว่ามี การใช้ชุ ดคาศัพ ท์
ได้แก่ สวดมนต์ สวดมนต์ ไหว้ พระ สวดมนต์ ก่อนนอน คาศัพท์กลุ่มนี้ มกั จะปรากฏร่ วมกับ
คาศัพท์ที่เป็ น “เด็ก” เสมอ เพื่อสื่ อให้เห็นว่าหน้าที่หนึ่ งของเด็ก ๆ ที่จะต้องทาเป็ นประจาทุกวัน
อย่างสม่าเสมอในฐานะที่เป็ น “พุทธศาสนิกชน” คือการ “สวดมนต์” ให้ติดเป็ นนิสัยตามที่ผใู้ หญ่
สอน ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 229
“จริ ง ๆ ซิ ครับ ถึ งป้ อมจะง่วงนอนแล้ว แต่จะสวดมนต์ก่อนนอนให้ได้ทุก ๆ คืน ก็ป้อม
เป็ นชาวพุ ทธนี่ ครั บ” ป้ อมพูดหนัก แน่ น “ป้ อมจะเริ่ มปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพุทธศาสนิก ชนที่ เคร่ ง ครั ด
ตั้งแต่วินาที น้ ี เป็ นต้นไป” พูดจบป้ อมจูงมือยายไปยังห้องพระเพื่อสวดมนต์ก่อนนอน อันเป็ น
กิจวัตรของพุทธศาสนิกชน
(ป้ อมอยากรู้, 2528 น. 20-21)
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ตัวอย่างที่ 230
จุ๋มจิ๋มจะนอนแต่หัวค่ า เมื่อได้ทาการบ้านที่คุณครู กาหนดให้แล้ว ก่ อนนอนจุ๋มจิ๋ มจะ
สวดมนต์ตามที่พอ่ แม่สอน แล้วก็นอนหลับสนิทเลยทีเดียว จุ๋มจิ๋มจะลุกขึ้นเมื่อได้ยินไก่ของจุ๋มจิ๋ม
ขัน
(ดาวทอง ,2525 น.28)
ตัวอย่างที่ 231
โรงเรี ยนของจุ๋มจิ๋มมีการประชุมนักเรี ยนกันในวันศุกร์ ตอนเช้า นักเรี ยนมารวมกันที่ห้อง
ใหญ่ที่ใช้เป็ นห้องประชุม นักเรี ยนสวดมนต์แล้วครู ใหญ่ก็กล่าวอบรมเด็กให้ประพฤติดี ให้รู้จกั
ทางาน ให้ช่วยเหลือพ่อแม่ ทางานบ้านและช่วยเหลือผูอ้ ื่น
(ดาวทอง , 2525 น. 30-31)
ตัวอย่างที่ 232
ผมปิ ดประตูหอ้ งนอน สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เข้านอน ใจของผมไม่ค่อยดีนกั เพราะเป็ น
ห่วงคุณปู่ ว่าจะเป็ นอะไรมากหรื อไม่
(เสี ยงกลางดึก , 2527 น. 66)
การเลือกใช้คาศัพท์ดงั กล่าวนั้นจะสังเกตได้วา่ ล้วนต้องการนาเสนอให้เห็นหลักปฏิบตั ิของ
ชาวพุท ธที่ ค วรกระทาทั้ง สิ้ นไม่ว่า จะเป็ นการ “ท าบุ ญ ” ซึ่ ง พ่อแม่ม กั จะเป็ นคนพาไป หรื อการ
“สวดมนต์” ที่เด็ก ๆ จะต้องทาเป็ นกิจวัตร กล่าวได้วา่ ชุดความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ มกั จะมีการปลูกฝัง
กันตั้งแต่ในวัยเด็กผ่านครอบครัวทั้งสิ้ น และมักจะเน้นเรื่ องการปฏิบตั ิในระดับศีลห้าที่เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก
4.1.1.4.3. ชุ ดความคิดว่าด้ วยสถาบันพระมหากษัตริย์
ผูว้ ิจยั พบชุ ดความคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างสม่าเสมอ ชุ ดความคิดดังกล่าว
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ความคิด คือ
4.1.1.4.3.1 พระมหากษัตริ ยใ์ ห้การปกป้ องคุม้ ครองและดูแลประชาชน
4.1.1.4.3.2 ประชาชนจึงมีความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
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4.1.1.4.3.1 พระมหากษัตริย์ให้ การปกป้องคุ้มครองและดูแลประชาชน
ผลการศึ ก ษาพบกลวิธี ทางภาษาที่ สื่ อความคิ ดนี้ คื อ การใช้ค าศัพ ท์เพื่อสื่ อ การ
ปกป้ องคุม้ ครองและดูแล ดังนี้
-การใช้ คาศัพท์ เพือ่ สื่ อการปกป้องคุ้มครองและดูแล

ในเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ผูว้ ิจ ัย พบว่า มี ก ารใช้ชุ ด ค าศัพ ท์ เช่ น ต่ อ สู้ ข้ า ศึ ก ศั ต รู
รั บคาร้ องทุกข์ ทรงสอน ทรงแนะทรงนา ทรงดูแลทุกข์ สุข ทรงช่ วยเหลือประชาชน ทรงห่ วงใย
ทรงดูแลเยีย่ มเยียน สอดส่ องดูแล เป็ นต้น ชุดคาศัพท์ดงั กล่าวจะปรากฏร่ วมกับคานามที่หมายถึง
“พระมหากษัตริย์” เสมอ เพื่อสื่ อความคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ่ ึ งเป็ นสถาบันหลักของชาติ
นั้นช่วยปกป้ องคุม้ ครองตลอดจนดูแลประชาชน โดยไม่แบ่งแยกว่าเชื้ อชาติศาสนาใด ไม่วา่ จะเป็ น
“มุสลิม” ดังในตัวอย่างที่ 258 ก็จะได้รับการปกป้ องคุม้ ครองและดูแลเช่นเดียวกับคนไทย ทาให้
เห็ นว่า เมื่ อมี เรื่ องเดื อดร้ อนเกิ ดขึ้ น สถาบันนี้ จะสามารถเป็ นที่พ่ ึงพิง เพื่อให้ประชาชนมีความ
ร่ มเย็นเป็ นสุ ข ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 233
ส่ วนพระราชากับพระราชินีได้ต่อสู้ ข้าศึกศัตรู จนกระทัง่ ถึงฤดูฝน ข้าศึกรบพุง่ ไม่สะดวก
ทั้งกองเสบียงก็ส่งอาหารมาไม่ทนั จึงเลิกทัพกลับไป
(นางฟ้ า , 2524 น. 11 )
ตัวอย่างที่ 234
เมื่อเป็ นเช่นนี้ชาวนาเกลือจึงประชุมกันแต่งตั้งนายบ้านขึ้นเป็ นตัวแทนกราบบังคมทูลความ
เดือดร้อนต่อพระราชา พระเจ้าสาครราชรับคาร้ องทุกข์ แล้วมิได้ นิ่งนอนพระทัย ทรงมอบให้ มหา
ปุโรหิตเป็ นธุระหาทางแก้ ไข
(คิดไม่เป็ น , 2526 น. 55)
ตัวอย่างที่ 235
“ท่านเสด็จมาจริ ง ๆ ด้วย” ดอนพึมพา เขารู้สึกอิ่มใจ และภูมิใจ เขารู้ตวั ว่าจะไม่มีวนั ลืม
ภาพที่เขาเห็นวันนี้เป็ นอันขาด ภาพนั้นคือภาพของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีที่แสนประเสริ ฐ
กาลังทรงทักทายราษฎรของพระองค์ อย่างทรงมีพระเมตตา
(พระมหากรุ ณาธิคุณ,2523 น. 12)
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ตัวอย่างที่ 236
“ก็ใช่น่ะซี อย่างที่แม่วา่ ล่ะ” พ่อพยักหน้า ท่าทางเห็นด้วยอย่างเต็มที่ “ไม่มีความรู้ท่านก็
ทรงสอน...คิดไม่ออกว่าจะทาอะไรกิน ท่านก็ทรงแนะทรงนา... ไม่มีที่ทามาหากิน ท่านก็ช่วยให้ มี
ที่ทากิน...มีปัญหาแก้ไม่ได้ ท่านก็ช่วยแก้ ให้ ... แล้วฉันก็เชื่ อว่าที่ท่านทรงทาไปทั้งหมดนี้ ท่าน
ไม่ ได้ ทรงหวังว่ าจะได้ อะไรจากพวกเราเลย ท่านทรงทาก็เพราะว่าท่านเป็ นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรง
ประเสริ ฐนัน่ เอง”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ ,2523 น. 9 )
จากตัวอย่างที่ 235-236 นั้น ผูว้ ิจยั พบว่านอกจากจะมีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึงการปกป้ อง
คุม้ ครองและดูแลประชาชนแล้ว ผูว้ จิ ยั พบการปรากฏร่ วมกับคานามที่หมายถึง “พระมหำกษัตริ ย์”
แล้วตามด้วยคาขยายในลักษณะที่สื่อภาพของความเป็ นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีงาม คือคาว่า “แสน
ประเสริ ฐ ทรงประเสริ ฐ” อีกด้วย
ตัวอย่างที่ 237
“นัน่ ซิ พระองค์ได้ เสด็จไปทรงดูแลทุกข์ สุขทุกปี มีหมอไปช่วยตรวจรักษาคนเจ็บด้วย
นะ ในหลวงทรงเอาธุระเรื่องนา้ เรื่องดิน ให้ ราษฎรทามาหากินดีขนึ้ ย่าขอให้ทุก ๆ พระองค์ทรง
เจริ ญ ๆ เถอะ”
(สื บสายไทย , 2525 น. 37 )
ตัวอย่างที่ 238
“ฉัตรแก้ว” แหวนทวนคาเบา ๆ “ฉัตรแก้ว แปลว่าอะไรคะอาจารย์”
“เป็ นความเปรี ยบเทียบนะแหวน หมายถึง พระเจ้าอยูห่ วั ของเราพระองค์น้ ี ทรงช่ วยเหลือ
ประชาชนให้พน้ จากความทุกข์ความเดือดร้อน เหมือนกับว่า ท่านเป็ นร่ มอันวิเศษคุม้ ครองให้เรา
อยูร่ ่ มเย็นเป็ นสุ ข”
(ฉัตรแก้ว ,2530 น. 33 )
จากตัวอย่างนี้ ผวู ้ ิจยั พบการใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรี ยบเทียบกับ “พระมหำกษัตริ ย์” กับ “ร่ ม”
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปกป้ องและคุม้ ครองประชาชนอีกด้วย
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ตัวอย่างที่ 239
ยายกล่าวสื บไปว่า “นี่แหละหลาน พระองค์ทรงดูแลทุกข์ สุขของประชาชนจริ ง ๆ คราว
ใดที่ราษฎรประสบภัยพิบตั ิอย่างอุทกภัยน้ าท่วม หรื อวาตภัยถูกภัยพายุร้ายแรง ได้รับความเสี ยหาย
ครั้งใหญ่ พระองค์ทรงห่ วงใย พระราชทานสิ่ งของเครื่ องใช้ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค
เป็ นเครื่ องปลุกปลอบ เป็ นกาลังใจแก่ ผ้ ูที่กาลังอกสั่ นขวัญหาย บางครั้งถึ งกับเสด็จไปทรงดูแล
เยีย่ มเยียนด้ วยพระองค์ เอง พระมหากรุ ณาธิคุณนี้นบั เป็ นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจจริ ง ๆ นะหลาน”
(พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น , 2531 น. 40 )
นอกจากสถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะช่ วยปกป้ องคุม้ ครองตลอดจนดูแลประชาชนชาวไทย
แล้ว ผูว้ ิจยั พบว่าในตัวอย่างที่ 240- 241 สถาบันแห่ งนี้ น้ นั ยังให้ความคุม้ ครองตลอดจนการดูแล
แก่คน “มุสลิม” และ “ศาสนาอิสลาม” เช่นเดียวกับคนไทยอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 240
พ่อพูดว่า “ ขณะนี้ พ ระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ฯ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ าหญิงจุฬาภรณ์ ฯ ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่
ตาหนักทักษิณราชนิ เวศน์ ที่นราธิ วาส ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรภาคใต้ มีมุสลิมอยูม่ ากที่นราธิ วาส
ปั ตตานี ยะลา สตูล ที่เรี ยกว่าสี่ จงั หวัดภาคใต้นนั่ แหละ กระบี่ ตรัง นครศรี ธรรมราช และ
สงขลา ก็มีมุสลิมอยู่ดว้ ยเหมื อนกันนะ ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ได้
เสด็จ สอดส่ องดู แล ทรงมี พระราชดาริ จดั ท าโครงการต่า ง ๆ ช่ วยเหลื อราษฎรให้มี ที่ท ามาหา
กิน...”
(เรามาเข้าใจกัน , 2528 น.41 )
ตัวอย่างที่ 241
พี่ผมออกความเห็นว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงดารงตาแหน่งอัครศาสนูปถัมภก
พระองค์ท่านจึงทรงเกื้อกูลช่วยเหลือศาสนาอิสลามตลอดมานะคะย่า”
(ย่าของผม , 2527 น.50 )
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4.1.1.4.3.2 ประชาชนมีความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 3 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์แสดงความ
ซาบซึ้ ง ยกย่อง เทิดทูน ของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อความ
เคารพอย่างสู งสุ ดของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และ การแนะความ ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศั พท์ แสดงความซาบซึ้ง ยกย่ อง เทิดทูน ของประชาชนที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ผูว้ จิ ยั พบว่าในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก มีการใช้ชุดคาศัพท์ เช่น พูดอย่ างชื่ นชม ยิ้มกว้ าง รั ก
ใบหน้ า แช่ มชื่ น อิ่มใจ ภูมิใจ ดูแล้ วซาบซึ้ง น้าเสี ยง…ภาคภูมิใจ น้าตาแห่ งความปิ ติ เป็ นต้น
โดยคาศัพท์กลุ่มนี้ จะปรากฏร่ วมกับคานาม “ประชาชน” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สื่อถึง
ความสุ ขของประชาชนทุกระดับชั้น ในขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งการสื่ อว่าประชาชนไทยทุกคนนั้นมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยม์ ากอย่างหาที่เปรี ยบมิได้ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 242
“สมเด็จพระราชิ นีของเราน่ ะซี ” แม่พูดอย่ างชื่ นชม “ท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมนิ คม มีพระ
เมตตาก็เลยโปรดให้ครู มาสอนพวกแม่บา้ น ให้ทาสิ่ งของให้เป็ นหลายอย่างทีเดียว ทาเป็ นแล้ว...
ขายได้”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ,2523 น. 6)
ตัวอย่างที่ 243
ลุ งหนั่นยิม้ กว้ าง “คื อวันอาทิตย์ที่จะถึ งนี้ พระเจ้าอยู่หัวกับพระราชิ นี ท่านจะเสด็จมา
เยีย่ มนิคมเรา”
“เสด็จมาหรื อ” พ่ออุทานเสี ยงดังด้ วยความดีใจ “แม่ชอุ่ม...นี่ จา้ ในหลวงกับสมเด็จพระ
ราชินีท่านจะเสด็จนิคมวันอาทิตย์น้ ี”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ,2523 น. 7)
ตัวอย่างที่ 244
“พวกเรารั กท่านจริ ง ๆ” แม่เสริ ม “จะหาที่ไหนอย่างท่านไม่มีอีกแล้ว แล้วท่านก็เยี่ยม
เยียนชาวบ้านจนถึงที่ ไม่วา่ ไกลแสนไกลแค่ไหน ท่านก็เสด็จไป”
(พระมหากรุ ณาธิคุณ , 2523 น. 8)
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ตัวอย่างที่ 245
ชาวบ้านทาความเคารพด้ วยความจงรัก แล้วถวายของที่เตรี ยมมา ทุกคนมีใบหน้ าแช่ มชื่น
เต็มไปด้ วยความสุ ข
(พระมหากรุ ณาธิคุณ,2523 น. 11)
ตัวอย่างที่ 246
เด็กทั้งสองขยับมือโบกธงเป็ นการแสดงความชื่นชมจนขบวนเสด็จผ่านเลยไป
“ท่านเสด็จมาจริ ง ๆ ด้วย” ดอนพึมพา เขารู้สึกอิม่ ใจ และภูมิใจ เขารู้ตวั ว่าจะไม่ มีวนั ลืม
ภาพที่เขาเห็นวันนี้เป็ นอันขาด ภาพนั้นคือภาพของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีที่แสนประเสริ ฐ
กาลังทรงทักทายราษฎรของพระองค์อย่างทรงมีพระเมตตา
(พระมหากรุ ณาธิคุณ,2523 น. 12)
ตัวอย่างที่ 247
ราชิตพูดว่า “พ่อครับผมตัดข่าวและภาพในหนังสื อพิมพ์เกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจไว้ น่าดู
จริ ง ๆ นะครับ ทรงรักประชาชนจริ ง ๆ ผมดูแล้วซาบซึ้ง จะเก็บรวบรวมไว้ให้นอ้ งวิศรุ ตดูดว้ ย”
( เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 42)
ตัวอย่างที่ 248
“...แม่กล่าวด้วยความภาคภูมใิ จที่ได้มีโอกาสเฝ้ ารับเสด็จ ฯ เป็ นครั้งแรก
( เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 42)
ตัวอย่างที่ 249
“ ครู ได้ช่วยพาแม่ของหนูมา แต่ใครเล่าที่ช่วยให้แม่ของหนูหายเจ็บป่ วย ” แหวนเงยหน้า
ขึ้นมองอาจารย์ นัยน์ ตาของเธอเต็มไปด้ วยน้าตาแห่ งความปิ ติ “ ในหลวง... ...ในหลวงช่วยหนู...
ฉัตรแก้ว... จริ ง ๆ ค่ะอาจารย์ ท่านคือฉัตรแก้ว ร่ มอันวิเศษ อยูภ่ ายใต้ร่มนี้แล้ว ไม่มีผองภัยใดจะ
เอื้อมมาถึง”
(ฉัตรแก้ว ,2530 น. 37 )
ตัวอย่างที่ 250
หลาน ๆ ตั้งใจฟังกันดี ดวงตาแสดงความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณด้วย
(พระมหากรุ ณาธิคุณยิง่ ล้น , 2531 น.39 )
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ตัวอย่างที่ 251
ผมร้ องไห้ ด้วยความตืน้ ตันใจ ถึงจะห่ วงหาแม่แต่ก็สบายใจเป็ นล้นพ้น โอ้ในหลวง...ผม
อยูก่ บั ครอบครัวผูใ้ หญ่บา้ น บางวันก็กลับไปดูกระต๊อบของผม
(ในหลวงของผม , 2539 น. 29 )
ตัวอย่างที่ 252
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2524 เวลาบ่ายแก่ ๆ แม่พาผมเข้าเฝ้ า ฯ รับเสด็จในหลวงที่บา้ นกูแบ
อีแก ตาบลปูโยะ ค่าวันนั้นเราสองแม่ลูกกลับมาถึงกระต๊อบด้ วยความสุ ข และอิม่ เอิบใจทีส่ ุ ด
(ในหลวงของผม , 2539 น. 30 )
ตัวอย่างที่ 253
“เราคนไทยควรภาคภูมิใจที่เกิ ดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบรมโพธิ สมภารของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาภ” แม่บอกด้วย
นา้ เสี ยงเปี่ ยมไปด้ วยความภาคภูมิใจ
“พลอยก็คิดเหมือนกับแม่ค่ะ และคงมีอีกหลายคนที่รู้สึกเช่นเดียวกันกับเรานะคะ” พลอย
พูดกับแม่ ด้วยความภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน
( โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ,2548 น. 70 )
ตัวอย่างที่ 254
“ใช่แต่เท่านั้น พอในหลวงทรงทราบว่า ที่ซ่ ึ งทรงอุทิศให้เป็ นเขตมัสยิดนั้น ยังไม่เพียง
พอที่จะบารุ งการเล่าเรี ยนให้เจริ ญขึ้น ก็ได้พระราชทานที่ดินเพิ่มเติมให้กว้างขวางขึ้นอีกเพื่อจะได้
สร้างโรงเรี ยนให้เป็ นสาธารณประโยชน์สาหรับเรี ยนหนังสื อ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ จะได้ศึกษา
พระมหาคัม ภี ร์ กุ ร อานให้ เ ข้า ใจ เป็ นหลัก ส าหรั บ ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ไป พระองค์ท รงดู แ ล
ทะนุบารุ งศาสนาอิสลาม ต้องถือว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณใหญ่หลวงต่อพวกไทยมุสลิมทีเดียว” ปู่
เล่าด้ วยความซาบซึ้ง
(สื บสายไทย ,2525 น. 36)
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(2) การใช้ ค าศั พ ท์ เ พื่ อ สื่ อความเคารพอย่ า งสู งสุ ดของประชาชนที่ มี ต่ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้ชุดคาศัพท์ ได้แก่ ยกมือขึน้ ประนม…เหนือหัว
นั่งคุกเข่ า กราบนอบน้ อม กราบพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายคานับ โดยคาศัพท์กลุ่มนี้จะปรากฏ
ร่ วมกับ ค านาม “ประชาชน” เพื่ อแสดงให้เห็ น ว่า คนไทยนั้นมี ค วามเคารพอย่า งสู ง ต่ อสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 255
เราสองพี่นอ้ งยกมือขึน้ ประนมถวายความเคารพพระองค์ ท่านเหนือหัว และอธิษฐานขอ
พรพระบารมีบนั ดาลให้คุณตาประกอบหุ่นยนต์พดู โต้ตอบได้สาเร็ จสมความปรารถนา
(หุ่นยนต์ของคุณตา ,2531 น.55 )
ตัวอย่างที่ 256
“รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่ วมกันต้านยาเสพติด” นายย่นอ่านข้อความงึมงา ก่อนจะลุก
พรวดพราดขึ้นมานั่งคุกเข่ า เขาหันหน้าไปยังพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงที่แขวนไว้ขา้ งฝาบ้าน
แล้วกราบนอบน้ อม
(ผมรักในหลวง ,2543 น.26)
ตัวอย่างที่ 257
“ผมรักในหลวง ผมรักในหลวง” นายย่นร้องไห้ไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง
ไปก่อนจะหันมากอดเฒ่าอี่และฉงนอย่างสานึกผิด
(ผมรักในหลวง ,2543 น.26)
ตัวอย่างที่ 258
กริ ตติศกั ดิ์ช้ ี ที่ภาพถ่าย แล้วกล่าวต่อไปว่า “ผมเลยต้องขึ้นไปรับก่อน ผมตื่นเต้นมากครับ
ทั้ง ๆ ที่พ่อสั่งแล้วว่าอย่าตื่ นเต้นให้มากนักให้ทาดีที่สุด ตอนนั้นเมื่อผมขึ้นไปถึ งที่ประทับแล้ว
ถวายค านั บ รั บ พระราชทานเหรี ย ญ ผมยื่ น มื อ ขึ้ น ไปรั บ เต็ ม ที่ แต่ ผ มยัง เด็ ก ตัว เตี้ ย นิ ด เดี ย ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงค้อมพระวรกาย ทรงส่ งเหรี ยญให้ผมช้า ๆ ...”
(เกียรติประวัติของกริ ตติศกั ดิ์ , 2526 น.62 )
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(3 ) การแนะความ
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กผูว้ ิจยั พบว่ามีการแนะความ เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 259
แหวนเคยได้ยนิ ข่าว พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ทรงช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ทุกถิ่นแดน
เพื่อให้ประชาชนร่ มเย็นเป็ นสุ ข
(ฉัตรแก้ว,2530 น. 36)
จากตัวอย่างคาว่า เคย แนะความว่าที่ผา่ นมานั้นมีข่าวพระเจ้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นั้น
ได้เ สด็ จ ฯ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนของพระองค์ใ นทุ ก พื้ น ที่ กลวิ ธี น้ ี ท าให้ เ ห็ น ภาพว่ า สถาบัน
พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นที่พ่ ึงพิงของกับประชาชนมาเป็ นเวลาช้านาน
ตัวอย่างที่ 260
เขารู้สึก เสี ยใจที่ เกิ ดเป็ นคนไทย อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยแท้ ๆ แต่เหมือนไม่รักในหลวง
ของตน
(ผมรักในหลวง,2543 น. 26)
จากตัวอย่างนี้ คาว่า เสียใจ แนะความว่าการที่เกิดเป็ นคนไทยแต่ไม่รักในหลวงเป็ นสิ่ งที่น่า
เสี ยใจ
กล่ า วโดยสรุ ป อุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกับ ความยึดมั่นในสถาบัน หลัก ของชาติ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ความคิดหลัก ๆ โดยแต่ละความคิด สื่ อผ่านกลวิธีทางภาษา ได้แก่ ชุ ดความคิดว่ าด้ วย
สถาบันชาติ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของคนในชาติ และ
2 ) ความเป็ นไทย ในเรื่ องของ บทบำทหน้ ำที่ และควำมสั มพันธ์ ของคนในชำติ นั้น ประกอบด้วย
ชุ ดความคิดว่าด้วยประชาชน และ ชุ ดความคิดว่าด้วยรัฐบาล สาหรับในส่ วนของประชาชนนั้น
พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อความคิดเรื่ องความรักชาติบา้ นเมือง เช่น “อบรมสั่ งสอนให้ จงรั กภักดี
ซื่ อสั ตย์ ต่อแผ่ นดิ นที่ เกิ ด” ฯลฯ การใช้คาศัพท์ลกั ษณะนี้ เพื่อต้องการปลูกฝังความคิดในด้านของ
ความรั กชาติ บา้ นเมื อง ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคัญส าหรับ เด็กและเยาวชนทุ กคน ไม่ว่าจะมี เชื้ อชาติ หรื อ
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ศาสนาใด และในส่ วนของรั ฐบาลนั้น พบว่ามีก ารใช้คาศัพท์เพื่ อสื่ อความคิด เกี่ ยวกับการดูแล
ประชาชน เช่น “ให้ ที่ดิน เป็ นห่ วงใย” เป็ นต้น
สาหรับ ควำมเป็ นไทย นั้น ประกอบด้วย 3 ความคิดย่อย คือ 1) ความเป็ นไทยนั้นเป็ นสิ่ ง
ที่มีคุณค่าและเป็ นมรดกตกทอดมายาวนาน พบว่ามีการใช้กลวิธีภาษา ได้แก่ การใช้คาศัพท์ที่มี
ความหมายในทางบวกร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อถึง “ความเป็ นไทย” เช่ น “สมบัติทำงวัฒนธรรมของ
ชำติ” กับ “ภำษำไทย” การกล่าวอ้างในลักษณะของสิ่ งที่มีมาแต่โบราณ เช่น “คนโบรำณ นิยม
เล่ นกันมำนำน”ฯลฯ โดยใช้กบั สิ่ งที่เป็ นภูมิปัญญาหรื อวัฒนธรรมของคนไทยสมัยก่อน 2) การ
แบ่งแยกชาติพนั ธุ์อื่น แต่ก็นบั รวมว่าเป็ นชาติ “เรา” ผูว้ ิจยั พบการใช้คาเรี ยกกลุ่ม เช่ น “เด็กไทย
มุสลิม เด็กไทย หนุ่มสำวชำวอำข่ ำ (อี ก้อ )” ฯลฯ เพื่อสื่ อให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มย่อยแต่ก็ยงั อยูใ่ น
กลุ่มใหญ่ที่เป็ นชาติ “ไทย” เหมือนกัน นอกจากนี้ ความคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทยอีกลักษณะหนึ่ ง
คือ 3) การแบ่งแยกชาติ “เขา” และ “เรา” ผูว้ ิจยั พบการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึ งความเป็ นไทยที่
เหนื อกว่า ชาติอื่น เช่ น “มำรยำทอั นสุ ภำพ กำรเรี ย นหนังสื อไทย ช่ วยเหลื อเกื ้อกู ลกั น ” ใน
ลักษณะของบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่ดี และการใช้คาศัพท์ “เขา” กับ “เรา” เพื่อสื่ อถึง “คน
ไทย กับ “คนอื่น” โดยเป็ นในลักษณะของการเปรี ยบเทียบกับชาติอื่น และแสดงให้เห็นถึ งการ
แบ่งกลุ่มแบ่งพวกอย่างชัดเจน
ในส่ วนของ ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันศาสนา พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อหลักปฏิบตั ิ
ของชาวพุ ท ธ เช่ น “ท ำบุ ญ เลี ้ย งพระ สวดมนต์ ” ฯลฯ และ ชุ ด ความคิ ด ว่ า ด้ ว ยสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อสื่ อถึง การปกป้ องคุม้ ครองและดูแล เช่ น “รั บคำร้ อง
ทุกข์ ดูแลทุกข์ สุข” ฯลฯ หรื อการใช้คาศัพท์แสดงความซาบซึ้ ง ยกย่อง เทิดทูน ของประชาชน
ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เช่น “พูดอย่ ำงชื่ นชม ยิม้ กว้ ำง รั ก” ฯลฯ หรื อการใช้คาศัพท์เพื่อ
สื่ อถึ งความเคารพอย่างสู งของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เช่ น “ยกมือขึ น้ ประนม
เหนือหัว นั่งคุกเข่ ำ” ฯลฯ นอกเหนือจากกลวิธีดา้ นคาศัพท์แล้ว ผูว้ ิจยั พบว่ามีการแนะความเพื่อ
สื่ อความคิดนี้เช่นเดียวกัน
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4.1.2 อุดมการณ์ ทปี่ รากฏบางช่ วงเวลา
4.1.2.1 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยากจน
ในการวิเคราะห์ตวั บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบชุดความคิดเกี่ยวกับความยากจนนั้น
เป็ นอุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา เนื่องจากปรากฏไม่สม่าเสมอและมีจานวนกลวิธีภาษาไม่มาก
เท่ากับชุ ดความคิดหลักที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ ชุ ดความคิดดังกล่ าวสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3
ความคิดย่อยที่มีความสัมพันธ์กนั ในด้านบวกและด้านลบ คือ
4.1.2.1.1 ความยากจนเป็ นความทุกข์ เป็ นสภาพที่ไม่ดี และขาดโอกาสในชีวติ
4.1.2.1.2 ความยากจนทาให้เกิดความมานะพยายาม
4.1.2.1.3 ความพอเพียง ดังนี้
4.1.2.1.1 ความยากจนเป็ นความทุกข์ เป็ นสภาพทีไ่ ม่ ดี และขาดโอกาสในชีวติ
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ 2 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์ที่
บรรยายถึงลักษณะและสภาพความเป็ นอยู่ที่ไม่ดี และ การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบ
เหตุ-ผล เพื่อสื่ อถึงการขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนี้
(1 ) การใช้ คาศัพท์ทบี่ รรยายถึงลักษณะและสภาพความเป็ นอยู่ทไี่ ม่ ดี
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่บรรยายถึงความจนในทาง
ลบ กล่าวคือ เน้นการบรรยายลักษณะและสภาพความเป็ นอยู่ที่ไม่ดี น่ าสงสาร ทาให้เกิ ดความ
ทุกข์ ดังชุดคาศัพท์ เช่น ผ่ ายผอมและแก่ไปมาก ทนตรากตราทางาน ไม่ ค่อยจะพอกิน แทบจะ
ไม่ พอกิน ร่ างกายผ่ ายผอม ตัวเล็กผอมเกร็ ง สกปรกตั้งแต่ หัวจรดเท้ า ขอทาน ขอเศษอาหาร
ตัวดาปี๋ ผอมแห้ ง นั้น การเลือกใช้คาศัพท์เหล่านี้เพื่อต้องการนาเสนอให้เห็นถึงภาพของความ
ยากจนในลักษณะด้านลบแทบทั้งสิ้ น เพื่อต้องการให้ทุกคนอยากหลีกหนี เพราะเป็ นสภาพชีวิตที่
ไม่มีใครต้องการ ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 261
ดิฉนั ได้สารวจดูขา้ วของเครื่ องใช้ไม้สอยที่บา้ น แทบจะไม่มีอะไรเหลือ แม้แต่ครกหิ น
ตะเกียงลานเก่า ๆ ที่เคยเห็นใช้มาตั้งแต่ดิฉนั ยังเล็ก ๆ แม่ยงั ต้องเอาไปขาย หมู่น้ ี ดูแม่ผา่ ยผอมและ
แก่ไปมาก แม้อายุเพิ่งจะ 40 ปี ก็ตาม แม่คงต่ อสู้ กับควำมยำกจนและทนตรากตราทางานเพื่อใช้
จ่ายในครอบครัวและเพื่อส่ งเสี ยดิฉนั ดิฉนั แอบร้องไห้บ่อยครั้ง เมื่อนึกถึงสภาพของแม่
(แม่จ๋า ,2525 น.93 )
จากตัวอย่างนี้ น้ นั มีการใช้คาศัพท์บรรยายสภาพชี วิตความเป็ นอยู่ในด้านลบ ทาให้เกิ ด
ความทุ ก ข์ ได้แ ก่ ผ่ ำ ยผอมและแก่ ไ ปมำก ทนตรำกตร ำท ำงำน แอบร้ องไห้ บ่ อ ยครั้ ง
นอกจากนี้คาศัพท์ที่วา่ ทนตรำกตรำทำงำน ยังปรากฏร่ วมกับการใช้อุปลักษณ์สงครามที่วา่ “ต่ อสู้
กับควำมยำกจน” เพื่อแสดงให้เห็นว่าความยากจนนั้น เป็ นศัตรู ที่จะต้องกาจัดให้หมดไป
ตัวอย่างที่ 262
ตั้ง แต่ แ ม่ มี น้ อ งคนเล็ ก นี้ ไม่ เ คยออกไปท างานได้เ ลย ปล่ อ ยให้ พ่ อ ท างานคนเดี ย ว
ครอบครัวก็ยากจน ไม่ค่อยจะพอกินลงไปทุกวัน เพราะเตื้องและต่อก็โตขึ้นมีเรื่ องกินเรื่ องใช้มาก
ขึ้น น้องคนเล็กก็ตอ้ งกิ นนมกระป๋ องเพราะนมแม่มีไม่พอ อาชี พของพ่อก็เพียงแต่รับจ้างกวาด
ถนนเป็ นรายวัน ถ้าวันใดพ่อไปทางานไม่ได้ หมายถึงว่า ครอบครัวของเตื้องก็ตอ้ งอด
(วันเด็ก , 2528 น. 98 )
ตัวอย่างที่ 263
ฐานะพ่อแม่ของแตงไม่ได้ร่ ารวย ค่อนข้างจนเสี ยด้วยซ้ า เพราะพ่อกับแม่เป็ นคนงานใน
บริ ษทั เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เงินเดือนนิดเดียว ลาพังลูกสามคน คือ ตาล พี่ชายของแตงซึ่ งเรี ยน ม. 3
แตงเรี ยน ม. 1 และตาวน้องชายเรี ยน ป. 6 ก็แทบจะไม่พอกิน นี่…ต้องเพิ่มบิ๊กมาอีกปากหนึ่ง
(มุง้ เปื้ อนเลือด , 2533 น. 74-75 )
จากตัวอย่างที่ 262 -263 นั้น มีการใช้คาศัพท์บรรยายสภาพความอดอยาก ได้แก่ ไม่
ค่ อยจะพอกิน ครอบครั วของเตือ้ งก็ต้องอด แทบจะไม่ พอกิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าความยากจนนั้น
สัมพันธ์กบั ความอดอยาก
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ตัวอย่างที่ 264
ตั้งแต่ผมจาความได้ ก็เห็นแต่แม่มารี เยาะผูเ้ ดียวอยูเ่ คียงข้างผมในกระต๊อบผุพงั ริ มแม่น้ า
สุ ไหง-โกลก แม่มารี เยาะ ผูม้ ีร่างกายผ่ายผอม มีเสี ยงไอแห้ง ๆ มากกว่าเสี ยงพูด ตอนนั้นแม่อายุ
แค่ยี่สิบสามปี แต่ดูแม่แก่มาก เพราะความอดอยากและทุกข์ระทม ไม่มีพ่อ ไม่มีญาติพี่น้องมา
เหลียวแล
(ในหลวงของผม, 2539 น . 23-25 )
จากตัวอย่างนี้ น้ นั มีการใช้คาศัพท์บรรยายสภาพความเป็ นอยู่และสภาพร่ างกายที่น่า
สงสาร ได้แก่ อยู่…ในกระต๊ อบผุพัง ร่ ำงกำยผ่ ำยผอม มีเสี ยงไอแห้ ง ๆ แก่ มำก อดอยำกและ
ทุกข์ ระทม เพื่อแสดงให้เห็ นว่าความยากจนนั้นทาให้เกิ ดความทุกข์และทาให้เป็ นที่น่ารังเกี ยจ
นอกจากนี้คาศัพท์ขา้ งต้นยังปรากฏร่ วมกับการแนะความอีกด้วย จากข้อความที่วา่ “ตอนนั้นแม่ อำยุ
แค่ ยี่สิบสำมปี แต่ ดูแม่ แก่ มำก เพรำะควำมอดอยำกและทุกข์ ระทม” ต้องการแนะความว่า ความอด
อยากและทุกข์ระทมทาให้แม่ดูแก่กว่าความเป็ นจริ ง
ตัวอย่างที่ 265
เมื่อผมอายุห้าปี ผมก็เก่งกล้าสามารถเกิ นตัว เกิ นเด็กอายุห้าปี จะทาได้ ตอนนั้นแม่ผอม
จนเหลื อแต่หนังหุ ้มกระดูก ไอมากจนไม่มีแรง วันไหนแม่ออกมาไม่ได้ ผมก็ออกมาคนเดียว
สาระรู ปผมน่ าทุ เรศเวทนามาก ตัวเล็กผอมเกร็ ง สกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้า แม่ใช้เศษโสร่ งชิ้ น
เล็ก ๆ พันไว้ให้รอบเอว ผมเที่ยวขอทานอยูต่ ามตลาดและบริ เวณสถานีรถไฟอันเป็ นแหล่งทามาหา
กิน ขอเศษอาหารจากพวกนักท่องเที่ยวในร้านอาหารบ้าง ตามหาบเร่ ริมถนนบ้าง โชคดีที่ผมไม่
ติดโรคไอจากแม่จึงพอได้เศษอาหารมากินกับแม่
(ในหลวงของผม ,2539 น . 26 )
จากตัวอย่างนี้มีการใช้คาศัพท์บรรยายสภาพร่ างกายในด้านลบติด ๆ กัน ได้แก่ ผอมจน
เหลือแต่ หนังหุ้มกระดูก ไอมำกจนไม่ มีแรง สำระรู ปน่ ำทุเรศเวทนำมำก ตัวเล็กผอมเกร็ ง สกปรก
ตั้งแต่ หัวจรดเท้ ำ ส่ วนคาศัพท์ที่บรรยายสภาพความเป็ นอยู่ ได้แก่ คาว่า ขอทำน ขอเศษอำหำร
พอได้ เศษอำหำรมำกิน
การใช้คาศัพท์ท้ งั สองส่ วนนั้นล้วนแสดงให้เห็นสภาพความเป็ นอยูท่ ี่น่า
สงสารและเกิดความทุกข์เช่นเดียวกัน
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ตัวอย่างที่ 266
“วิริยา” เป็ นเพื่อนที่เรี ยนห้องเดียวกับฉัน เธอตัวดาปี๋ ผอมแห้งยังกับเด็กขาดอาหาร ตัด
ผมสั้นเต่อจนเห็ นติ่งหู ฟั นหน้าสองซี่ ใหญ่เหมือนจอบขุดดิ น เสื้ อกระโปรงที่ใส่ มาโรงเรี ยนทั้ง
หลวมทั้งเก่า สงสัยคงจะใส่ ต่อจากพี่สาวของเธอ นอกจำกจะหน้ ำตำขีเ้ หร่ เรี ยนไม่ เก่ งแล้ วเธอยัง
จนด้ วย เพราะบ้านเราอยู่ในซอยเดียวกัน ฉันเคยเห็นวิริยายืนรอรถเมล์ที่ป้ายหน้าปากซอยกับแม่
ของเธอทุกวัน ฉันจึงไม่อยากจะยุง่ กับเธอนัก
(สมปรารถนา ,2540 น. 25)
จากตัวอย่างนี้ มีการใช้คาศัพท์บรรยายสภาพร่ างกายในด้านลบติด ๆ กัน ได้แก่ ตัวดำปี๋
ผอมแห้ งยังกับ เด็กขำดอำหำร ตัดผมสั้ นเต่ อจนเห็ นติ่ งหู ฟั นหน้ ำสองซี่ ใหญ่ เหมือนจอบขุดดิ น
เสื ้อกระโปรง…ทั้งหลวมทั้งเก่ ำ นอกจากนี้ ผวู้ ิจยั พบการแนะความจากข้อความที่วา่ “นอกจำกจะ
หน้ ำตำขีเ้ หร่ เรี ยนไม่ เก่ งแล้ วเธอยังจนด้ วย” อีกด้วย เพื่อแนะความว่า ความจนนั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่มี
ใครต้องการและทาให้ดูแย่มากขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ความยากจนยังทาให้ขาดโอกาสในสิ่ งที่เด็กควรจะได้รับคือ เรื่ องของการศึกษา
อีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
(2 ) การใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่ างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อสื่ อถึงการขาดโอกาสทาง
การศึกษา
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล
เพื่อสื่ อถึ ง การขาดโอกาสเรื่ องการศึ กษา โดยเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของความยากจน ซึ่ งบางตัวอย่า ง
อาจจะปรากฏคาเชื่ อม “เพราะ จึง เนื่องจาก ” เพื่อแสดงความเป็ นเหตุและผล ในขณะที่ บาง
ประโยคอาจมีการละคาเชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล แต่สามารถที่จะเข้าใจได้วา่ เนื้ อความในประโยค
นั้นเป็ นลักษณะของการแสดงเหตุและผล ซึ่ งสังเกตได้วา่ ประโยคที่แสดงถึงสาเหตุน้ นั จะเป็ นเรื่ อง
ของการที่ พ่อแม่น้ ันมี รายได้ไ ม่พ อ เช่ น “รายได้ ที่ไ ด้ จ ากการจับ ปลา… พอเลี้ยงดู กันไปวัน ๆ
เท่านั้น พ่ อแม่ อยากให้ ลูก ๆ ช่ วยทางาน เงินทีพ่ ่อเก็บไว้ ให้ เป็ นค่ าเล่ าเรี ยน…นั้น หมดลงเสี ยก่ อน”
ทาให้เกิ ดผลเสี ย คื อ “ไม่ ไ ด้ เรี ยนหนั งสื อ ” และในประเด็นนี้ น้ ันผูว้ ิจยั พบว่า ความยากจนใน
ลักษณะนี้ น้ นั จะปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อรับจ้างทัว่ ไป
เช่น “ทำนำ รั บจ้ ำงทำถนน จับปลำ ทำไร่ นำ ชำวนำ” อีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 267
ครู บุญลือ ผูม้ ีบา้ นอยูฝ่ ่ังเดียวกัน แนะนาพ่อของน้อยว่าให้ส่งน้อยไปเรี ยนที่โรงเรี ยนสอน
คนหูหนวกที่จงั หวัด แต่พอ่ ก็จนปั ญญา เพราะรายได้ที่ได้จากการจับปลาในลานาชีกบั สานกระบุง
ตะกร้าวางขายที่หน้ากระท่อมนั้น พอเลี้ยงดูกนั ไปวัน ๆ เท่านั้น
(โลกของน้อย ,2536 น. 15 )
จากตัวอย่า งประโยคที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ คือ “รำยได้ ที่ไ ด้ จำกกำรจั บปลำในล ำนำชี กั บสำน
กระบุง ตะกร้ ำ…พอเลีย้ งดูกันไปวัน ๆ เท่ ำนั้น” ส่ งผลให้ “พ่ อจนปั ญญำ (ส่ งน้ อยไปโรงเรี ยน)”
ตัวอย่างที่ 268
แก่นกับพี่ชายอีกสามคนอยูบ่ า้ นช่วยพ่อแม่ทามาหากิน ไม่มีใครเรี ยนต่อชั้นมัธยมเนื่องจาก
พ่อแม่อยากให้ลูก ๆ ช่วยทางาน
(กลับบ้านเราดีกว่า ,2536 น. 70 )
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “พ่ อแม่ อยำกให้ ลูก ๆ ช่ วยทำงำน” ส่ งผลให้ “ไม่ มี
ใครเรี ยนต่ อชั้นมัธยม” โดยมีคาเชื่อม “เนื่องจาก” แสดงความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 269
แต่เคราะห์ร้าย เขาเรี ยนหนังสื อได้เพียง 2 ปี เท่านั้น ก็ตอ้ งออกจากโรงเรี ยน เพราะเงินที่
พ่อเก็บไว้ให้เป็ นค่าเล่าเรี ยนของเขานั้น หมดลงเสี ยก่อน เขาจึงต้องอยูช่ ่วยทางบ้านทามาหากิน
แทนการไปเรี ยนหนังสื อ
ชาวนาจึงพูดกับลูกชายของตนว่า
“ลูกเอ๋ ย พ่อเสี ยใจมาก เวลานี้พอ่ ทาได้เพียงแค่เราอยูก่ ินไปวันหนึ่ง ๆ ไม่มีเงินเหลือพอ
ให้ลูกได้ไปเรี ยนเลย”
(เด็กวิเศษ ,2526 น. 39-40)
จากตัวอย่างประโยคที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ คือ “เงิ นที่ พ่อเก็บไว้ ให้ เป็ นค่ ำเล่ ำเรี ยนนั้นหมดลง
เสี ยก่ อน” ส่ งผลให้ “อยู่ช่วยทำงบ้ ำนทำมำหำกินแทนกำรไปเรี ยนหนังสื อ ” โดยมีคาเชื่อม “เพราะ
จึง” แสดงความเป็ นเหตุและผล
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นอกจากนี้ในขณะเดียวกันผูว้ ิจยั พบว่า ความรวยก็ถูกนาเสนอในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ
ความรวยได้ทาให้มีคุณภาพชี วิตและมีโอกาสที่ดีมากกว่าเด็กคนอื่น ๆ ถึงแม้วา่ ในเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็กพบข้อมูลที่นาเสนอความคิดนี้เป็ นส่ วนน้อยนั้น ผูว้ จิ ยั พบการใช้คาศัพท์ที่มีความหมายบวกเพื่อ
บรรยายลักษณะคนรวย – ความรวย และการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อ
สื่ อความคิดในด้านของความรวยทาให้ได้รับโอกาสมากกว่า จากตัวอย่างที่ 270-271 แต่อย่างไรก็
ตามผูว้ ิจยั พบว่า ในตัวอย่า งที่ 271 ก็ ย งั แฝงความคิ ดที่ ว่า ในท้า ยที่ สุ ดแล้วความรวยไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ดี
ทั้ง หมดของการใช้ชี วิ ตในสั ง คม เนื่ อ งจากการที่ จ ะท าให้ผูอ้ ื่ น ยอมรั บ นั้นจะต้อ งเป็ น “คนดี ”
ประกอบกันไปด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 270
คุ ณพ่อทางานบริ ษทั เอกชน คุ ณแม่ทางานรัฐวิสาหกิ จ ครอบครัวมีการศึกษาสู งและมี
ฐานะดี น้องมีน จึงมีชีวิตที่ อบอุ่นสมบูรณ์ สุ ขสบำยและมี โอกำสที่จะศึกษาเล่ าเรี ยนและเดินทาง
ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ มากกว่าเพื่อน ๆ หลายคนในโรงเรี ยนเดียวกัน
(ความฝันของน้องมีน ,2537 น. 46 )
จากตัวอย่างนี้มีการใช้คาศัพท์บรรยายภาพในด้านบวกเป็ นชุดติดต่อกัน ได้แก่ คาว่า อบอุ่น
สมบูรณ์ สุ ขสบำย มีโอกำส… นอกจากนี้ การใช้คาศัพท์เหล่านี้ ปรากฏอยูใ่ นการใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผลด้วย โดยประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ครอบครั วมีกำรศึกษำสู งและมี
ฐำนะดี ” ทาให้เกิ ดผล คือ “มีชีวิตที่ อบอุ่นสมบูรณ์ สุขสบำยและมี โอกำสที่ จะศึ กษำเล่ ำเรี ยนและ
เดินทำงท่ องเที่ยวไปในที่ต่ำง ๆ” โดยมีคาเชื่อม “จึง” แสดงความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 271
ตอนเช้าเวลาไปโรงเรี ยน คุณพ่อขับรถเก๋ งคันโก้ ไปจอดเทียบถึงหน้าประตูโรงเรี ยน ฉันจะ
ค่อย ๆ ก้าวเท้าที่สวมรองเท้ ำขัดมันปลำบลงมาจากรถ ผมเปี ยสองข้างถักไว้เรี ยบตึง เสื ้อนักเรี ยน
ขำวสะอำดรี ดเรี ยบ พร้อมด้วยกระเป๋ าหนังสื อ กระติ กนำ้ รู ปร่ ำงแปลกตำที่ คุณแม่ ซื้อมำฝำกจำก
ต่ ำงประเทศ พอตกบ่ายโรงเรี ยนเลิก คุณแม่ก็ขบั รถสปอร์ ตสี แดงคันสวยของคุณแม่มารับ แล้วพา
ฉันไปทานไอศกรี ม พร้อมกับซื้อของเล่น เสื้ อผ้า หนังสื อ และทุกอย่ ำงตำมที่ ฉันต้ องกำร ฉันจึงมี
ของเล่ นใหม่ ๆ รำคำแพงไปอวดใคร ๆ อยูเ่ สมอ
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เกิดเป็ น “สมปรารถนา” นี้ช่างมีความสุ ขเสี ยจริ ง ใคร ๆ ก็พากันอิจฉาเพราะเขาไม่มีอย่าง
ที่ ฉันมี ไม่ เก่ ง เท่ า ฉัน ไม่ ส วยแล้วก็ ไ ม่ รวยอย่า งฉัน แต่ ช่ า งเถอะ ฉัน ไม่ ส นใจหรอก ฉันไม่
จาเป็ นต้องยุ่งเกี่ ยวกับใคร ฉันมีความสุ ขอยู่ในโลกของฉัน มีของเล่นดี ๆ ขนมอร่ อย ๆ มีคุณพ่อ
คุณแม่ที่รักและตามใจฉันเท่านี้ก็พอ…
……………………………………………………………………………………………...
ทุกวันนี้ ฉันมีเพื่อนเล่นมากมาย ทุกคนต่างรักและชื่ นชมในตัวฉัน เพราะ “สมปรารถนา
สวย เรี ยนเก่ง เล่นกีฬาเก่ง ราละครเก่ง และที่สาคัญที่สุดคือ นิสัยดี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อต่อทุก ๆ คน”
(สมปรารถนา, 2540 น. 25-27 )
จากตัว อย่า งนี้ มี ก ารใช้ค าศัพ ท์บ รรยายภาพในด้า นบวกเป็ นชุ ด ติ ด ต่ อ กัน ได้แ ก่ ค าว่า
รถเก๋ งคันโก้ รองเท้ ำขัดมันปลำบ เสื ้อนักเรี ยนขำวสะอำดรี ดเรี ยบ กระติ กนำ้ รู ปร่ ำงแปลกตำ
รถสปอร์ ตสี แดงคันสวย ของเล่ นใหม่ ๆ รำคำแพง ทุกอย่ ำงตำมที่ ฉันต้ องกำร นอกจากนี้ การใช้
คาศัพท์เหล่านี้ ปรากฏอยูใ่ นการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล ด้วย โดยประโยค
ที่กล่าวถึงเหตุที่เป็ นการสรุ ปได้จากเนื้อความก่อนหน้า คือ “เขำไม่ มีอย่ ำงที่ ฉันมี ไม่ เก่ งเท่ ำฉั น ไม่
สวยแล้ วก็ไม่ รวยอย่ ำงฉัน” ทาให้เกิดผล คือ “ใคร ๆ ก็พำกันอิ จฉำ” โดยมีคาเชื่อม “เพราะ” แสดง
ความเป็ นเหตุและผล อย่างไรก็ตามเมื่อเรื่ องดาเนินต่อไป สิ่ งที่ทาให้มีความสุ ขอย่างแท้จริ งคือ การ
มีเพื่อน การเป็ นที่รักและชื่นชม และที่สาคัญที่สุดคือ การมีนิสัยดี มีน้ าใจ เอื้อเฟื้ อต่อทุกคน
4.1.2.1.2 ความยากจนทาให้ เกิดความมานะพยายาม
ผลการศึ ก ษาพบกลวิธี ท างภาษาที่ สื่ อความคิดนี้ คื อ การใช้ค วามสัมพันธ์ ระหว่า ง
ประโยคแบบเหตุ- ผล เพื่อสื่ อความคิดเกี่ยวกับความมานะพยายาม ดังนี้
- การใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่ างประโยคแบบเหตุ- ผล เพื่อสื่ อความคิดเกี่ยวกับความมานะ
พยายาม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก พบการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ- ผล เพื่อสื่ อ
ความคิดเกี่ยวกับความมานะพยายาม ซึ่ งบางตัวอย่างอาจจะปรากฏคาเชื่อม “เป็ นผลให้ ทาให้ ”
เพื่อแสดงความเป็ นเหตุและผล ส่ วนสาเหตุน้ นั จะมาจากสาเหตุ หลักคือ “ความยากจน” ทั้งสิ้ น
โดยเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้ได้รับผลที่ตามมาในสิ่ งที่ดี ได้แก่ “ได้ รับทุนอุดหนุนจากทางราชการ…
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ได้ รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเป็ นครู เป็ นเด็กวัยแรกรุ่นที่มีสุขภาพอนามัยดี ” ดังปรากฏใน
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 272
ความจน ความกตัญญูต่อแม่มีส่วนกระตุน้ เตือนใจให้ดิฉนั ตั้งใจเรี ยนอย่างดีที่สุด ทั้งด้าน
ความรู้ความประพฤติ เป็ นผลให้ ดิฉนั ได้รับทุนอุดหนุนจากทางราชการตลอดมาจนจบการศึกษาขั้น
ปก.ศ. และได้รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเป็ นครู ในฐานะนักเรี ยนทุนของจังหวัด สมความตั้งใจ
ของแม่และวิญญาณของพ่อแล้ว
(แม่จ๋า ,2525 น.95 )
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งมาจากความยากจน คือ “ควำมจน ควำม
กตัญญูต่อแม่ มีส่วนกระตุ้นเตือนใจให้ ดิฉันตั้งใจเรี ยนอย่ ำงดีที่สุด ” ส่ งผลให้ “ได้ รับทุนอุดหนุน
จำกทำงรำชกำร…และได้ รับ กำรพิ จำรณำคั ดเลื อกบรรจุ เป็ นครู …” โดยมี ค าเชื่ อม “เป็ นผลให้ ”
แสดงความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 273
นิ พทั ธ์เป็ นเด็กยากจน พ่อแม่ตอ้ งเช่าที่ผอู้ ื่นทาไร่ ต้องทางานหนักเพื่อหารายได้มาเลี้ ยง
ครอบครัวซึ่ งอยู่กนั หลายคน เขาจึงต้องดูแลน้องและทางานบ้านหลายอย่าง กวาดบ้าน ถูบา้ น
ตักน้ ารดต้นไม้ ขุดดิ นปลู ก ผักสวนครัวที่เป็ นอาหารท้องถิ่ น มีตน้ ตาลึ ง ถัว่ ฝั กยาว มะเขื อ
บวบ พริ กขี้หนู แตงกวา มะระลูกเล็ก ฟั กทอง กล้วยน้ าว้าและขนุ น ทาให้ทุ่นรายจ่ายค่า
กับข้าวประจาวันไปได้ ทั้งยังได้สารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย ได้รับประทานของสด ๆ
รสชาติดีอีกด้วย การทางานบ้านเหล่านี้ทาให้ เขาเป็ นเด็กวัยแรกรุ่ นที่มีสุขภาพอนามัยดี สามารถใช้
พลังงานที่สมบูรณ์ทางานได้ดีต่อไป
(นิพทั ธ์และเพื่อน , 2534 น. 67)
จากตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุที่แสดงถึงความยากจน คือ “พ่ อแม่ ต้องเช่ ำที่ ผ้ ูอื่นทำไร่
ต้ องทำงำนหนักเพื่ อหำรำยได้ มำเลี ย้ งครอบครั ว …” ส่ งผลให้ “เขำต้ องดูแลน้ องและทำงำนบ้ ำน
หลำยอย่ ำง” ซึ่ งการทางานบ้านเหล่านี้ ก็เป็ นสาเหตุที่ส่งผลดีอีกประการคือ “มีสุขภำพอนำมัยดี
สำมำรถใช้ พลังงำนที่ สมบูรณ์ ทำงำนได้ ดี ต่อไป” โดยมีคาเชื่อม “จึง ทาให้” แสดงความเป็ นเหตุ
และผล
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ในขณะที่ภาพความยากจนได้ถูกประกอบสร้างความหมายในด้านลบเป็ นส่ วนใหญ่ทาให้
ต้องดิ้นรนเพื่อความอยูร่ อด ตลอดจนเปลี่ยนแปลงชีวติ ตนเองเพื่อให้ดีข้ ึน แต่ผวู้ ิจยั พบว่าจากข้อมูล
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กส่ วนหนึ่ งก็สื่อความคิดที่ว่าคนเราก็สามารถมีความสุ ขได้เช่ นกัน หากมีวิถี
ชีวติ ที่พอเพียง ดังนี้
4.1.2.1.3 ความพอเพียง
ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เพื่อบรรยายความรู้สึก
ถึงความคิดเรื่ องความพอเพียง ดังนี้
-การใช้ คาศัพท์ เพือ่ บรรยายความรู้สึกถึงความคิดเรื่องความพอเพียง
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาศัพท์เพื่อบรรยายความรู้สึกถึงความคิดเรื่ อง
ความพอเพีย ง ได้แก่ มี ความสุ ขไปตามสภาพ มีค วามสุ ขกว่ า ใคร ภู มิใ จ มีความสุ ขกับ การ
ทางาน ช่ วยเหลือสั งคมได้ ตามฐานะ ไม่ มีหนี้สินเลย ดารงอยู่แบบเรี ยบง่ าย มีความสุ ข คาศัพท์
กลุ่มนี้ มกั จะปรากฏร่ วมกับข้อความหรื อประโยคที่สื่อความหมายในทางตรงกันข้ามกับภาพของ
ความสุ ขในด้านของวัตถุ ตามที่ ทุกคนส่ วนใหญ่รับรู้ ได้แก่ ข้อความว่า “บ้ านริ มบึงหลังเล็ก ๆ
บ้ านน้ อยริมบึง เขาไม่ ร่ารวย ไม่ มีเงินแสนเงินล้ าน ไม่ มีรถเก๋ ง ไม่ มีโทรทัศน์ จอใหญ่ … ไม่ ต้อง
ดิ้นรนไขว่ คว้ าหาสิ่ งฟุ้ งเฟ้ อ” เพื่อต้องการสื่ อความคิดที่มีลกั ษณะของการพอใจในวิถีชีวิตของ
ตนเอง ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 274
บ้านใครใครก็มีความสุ ขไปตามสภาพและสถานะในความเป็ นเจ้าของ พ่อของปานภูมิใจที่
สองมือของเขาประจงสร้างบ้านริ มบึงหลังเล็ก ๆ ไว้คุม้ ชีวติ ลูกเมีย
ปานเองยิง่ มีความสุ ขกว่าใครในบ้านน้อยริ มบึงของเธอ
(บ้านของปาน ,2534 น.51 )
ตัวอย่างที่ 275
ทุกวันนี้คาเบ้ามีความสุ ขกับการทางานทั้งงานส่ วนตัวและงานในหน้าที่ผใู้ หญ่บา้ น เขาไม่
ร่ ารวย ไม่มีเงินแสนเงินล้าน ไม่มีรถเก๋ ง ไม่มีโทรทัศน์จอใหญ่ แต่เขาก็สามารถช่วยเหลือสังคม
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ได้ตามฐานะ ลูกทั้ง 2 คนก็กาลังจะเรี ยนจบปริ ญญาตรี และที่สาคัญคือเขาไม่มีหนี้สินเลย พูดถึง
หนี้สินแล้ว คาเบ้านึกย้อนอดีตไปถึงวัยเด็ก เป็ นอดีตที่เขาจดจาและฝังใจมาจนถึงวันนี้
( เงินออม, 2541 น. 20 )
ตัวอย่างที่ 276
ชี วิตของนิ พทั ธ์ บรรยง และถวิลนั้น สามารถดารงอยู่แบบเรี ยบง่าย มีความสุ ข ไม่ตอ้ ง
ดิ้ นรนไขว่ค ว้าหาสิ่ งฟุ้ งเฟ้ อ รู ้ จกั ตัดสิ นใจ มีค วามมัน่ ใจและภาคภูมิใ จในตนเองจากการที่เขา
บรรลุผลสาเร็ จในกิจกรรรมต่างๆ
( นิพทั ธ์และเพื่อน, 2534 น. 73 )
นอกจากนี้ แล้วผูว้ ิจยั พบการแนะความเพื่อต้องการให้ภาพความยากจนในทางบวกอี ก
เช่นเดียวกัน คือ
ตัวอย่างที่ 277
เรื่ องอาหารการกินไม่ตอ้ งห่ วงครับ ถึงเกาะเราจะยากจน เราก็ไม่อดอยากครับ ทอดแห
ตามชายหาดตอนหัวน้ าขึ้นสองสามครั้งก็ได้ปลากระบอกเป็ นร้อย ๆ ตัว ต้องกระซิ บสักนิดว่าเกาะ
ของเรายังใช้ตะเกียงกระป๋ องอยู่ “ชวนฝัน” อย่าบอกใครเชียว
รัก
ยูโซะ
(จดหมายจากยูโซะ เด็กชายชาวเกาะ ,2527 น.102 )
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นการแนะความว่าความจริ งแล้วความยากจนจะต้องอยู่คู่กบั ความ
อดอยาก
กล่าวโดยสรุ ป อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจนนาเสนอความคิดหลักใน 3 ลักษณะ ทั้ง
ด้านบวกและลบ กล่าวคือ ด้านลบ พบว่ามีการนาเสนอความคิดว่า ความยากจนเป็ นความทุกข์
เป็ นสภาพที่ไม่ดี และขาดโอกาสในชีวิต สื่ อผ่านกลวิธีทางภาษา ได้แก่ การใช้คาศัพท์ที่บรรยาย
ถึงลักษณะและสภาพความเป็ นอยู่ที่ไม่ดี เช่ น “ผ่ ำยผอมและแก่ ไปมำก ทนตรำกตรำทำงำน”
ฯลฯ และ การใช้ความสัมพันธ์ ระหว่างประโยคแบบเหตุ - ผล เพื่อสื่ อถึ งการขาดโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่ งมีสาเหตุมาจากรายได้ที่ไม่พอ เช่ น “ เงิ นที่ พ่อเก็บไว้ ให้ เป็ นค่ ำเล่ ำเรี ยนของเขำนั้ น
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หมดลงเสี ยก่ อน” ทาให้เกิ ดผลเสี ยคือ “ไม่ ได้ เรี ยนหนังสื อ” ฯลฯ นอกจากนี้ แล้วความคิดใน
ด้านลบอีกประการคือ การนาเสนอว่า ความยากจนทาให้เกิ ดความมานะพยายาม ได้แก่ การใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ- ผล เพื่อสื่ อถึงความคิดเกี่ยวกับความมานะพยายาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นว่า ความยากจนนั้นก็ยงั เป็ นสภาพที่ไม่ดี ทาให้เกิดการดิ้นรนหรื อแม้กระทัง่ ทางาน
หนัก เพื่ อผลัก ดันตนเองก่ อนที่ จ ะได้ผลลัพ ธ์ ที่ ดีใ นบั้นปลาย เช่ น “ได้ รับ ทุ นอุ ด หนุนจำกทำง
รำชกำร…ได้ รับกำรพิ จำรณำคัดเลื อกบรรจุเป็ นครู ” เป็ นต้น สาหรับด้านบวกนั้น พบว่ามีการ
นาเสนอความคิดเรื่ อง ความพอเพียง สื่ อผ่านกลวิธีทางภาษา ได้แก่ การใช้คาศัพท์เพื่อบรรยาย
ความรู้สึกถึงความคิดเรื่ องความพอเพียง เช่น “มีควำมสุ ขไปตำมสภำพ มีควำมสุ ขกับกำรทำงำน”
โดยมัก จะปรากฏร่ วมกับ ข้อความหรื อประโยคที่สื่ อความหมายในทางตรงกันข้า มกับภาพของ
ความสุ ขในด้านของวัตถุ ตามที่ ทุกคนส่ วนใหญ่รับรู้ เช่ น ข้อความว่า “บ้ ำนริ มบึ งหลังเล็ก ๆ ”
กล่าวได้วา่ ถึงแม้วา่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจนจะนาเสนอทั้งด้านบวกและลบ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาพที่เกี่ยวกับความยากลาบากในด้านลบก็ยงั เป็ นภาพที่ถูกเลือกนาเสนอมากกว่าภาพของความสุ ข
ที่เป็ นภาพด้านบวกอยูด่ ี
4.1.2.2 อุดมการณ์ เกีย่ วกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
ในการวิเคราะห์ ตวั บทเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ผูว้ ิจยั พบชุ ดความคิ ดเกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์
ธรรมชาติ เป็ นชุ ดความคิดที่ปรากฎบางช่ วงเวลาเท่านั้น ชุ ดความคิดดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ความคิด คือ
4.1.2.2.1 ธรรมชาติมีความสาคัญกับชีวติ มนุษย์
4.1.2.2.2 มนุษย์ คือ ผูท้ าลาย เบียดเบียนสัตว์และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
4.1.2.2.1 ธรรมชาติมีความสาคัญกับชีวติ มนุษย์
ผลการศึ ก ษาพบกลวิธี ภ าษาที่ สื่ อ ความคิ ด นี้ 2 กลวิธี ได้แ ก่ การใช้ค าถาม
วาทศิลป์ และ การใช้อุปลักษณ์เพื่อสื่ อถึงความสาคัญของธรรมชาติ
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(1 ) การใช้ คาถามวาทศิลป์
การใช้คาถามวาทศิลป์ เป็ นลักษณะของการใช้คาถามที่ผเู้ ขียนไม่ได้ตอ้ งการคาตอบ
การใช้คาถามวาทศิลป์ นั้นสามารถที่จะชี้ นาความคิดของผูอ้ ่านได้ เพราะผูอ้ ่านก็จะต้องมีคาตอบ
ตรงกับสิ่ งที่ผเู ้ ขียนถามอยูแ่ ล้ว (Fowler, 1991 : 40)
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่าการใช้คาถามวาทศิลป์ นั้นผูแ้ ต่งไม่ได้ตอ้ งการ
คาตอบจากผูอ้ ่าน แต่ตอ้ งการตั้งคาถามเพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ น
สภาพแวดล้อมหรื อทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการตั้งคาถามว่า “รู้ ไหม...” เพื่อให้ผอู้ ่านฉุ กใจคิดว่า
ทั้งมนุษย์และธรรมชาติน้ นั จะต้องพึ่งพากันและกันในการดารงชีวติ
ตัวอย่างที่ 278
“ลูกรู้ไหมว่าปะการังที่ลูกถืออยูใ่ นมือ กว่าที่มนั จะเติบโตขึ้นมาขนาดนั้นได้ตอ้ งใช้เวลา
เป็ นสิ บ ๆ ปี
ปะการังเป็ นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล อย่างพวกปลาที่ลูกเห็นว่ายวนเวียน
อยูร่ อบ ๆ เมื่อตะกี้น้ ีที่พอ่ จับปลาได้ทุกวันก็เพราะทะเลบ้านเรามีแนวปะการังนัน่ เอง
ปะการังเป็ นที่อยูอ่ าศัยและเพาะพันธุ์ของปลาและสัตว์ทะเล
ปะการังช่วยป้ องกันการพังทลายของแนวชายฝั่ง” พ่ออธิบายถึงประโยชน์ของปะการัง
(สวรรค์ใต้ทะเล ,2534 น.56-57)
ตัวอย่างที่ 279
“ลูกรู้ไหม เมื่อ 30 ปี ก่อน ตอนที่พ่อแม่ยงั เป็ นเด็ก คาว่าอากาศดี อากาศแจ่มใส เป็ น
ยังไง” คุณพ่ออารมณ์ดีข้ ึนและเริ่ มพูดถึงความหลังสมัยครั้งยังเป็ นเด็ก
“ลูกรัก เมื่ อสมัยที่ คุณพ่อกับคุ ณแม่ยงั เป็ นเด็กเหมือนพวกหนู วันที่อากาศแจ่มใสก็คือ
วันที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับเสี ยงไก่ขนั เห็นนกบินออกจากรังไปหาอาหาร ดอกบัวบาน
สะพรั่งอยูใ่ นสระน้ าใสเย็น แสงแดดอบอุ่น และท้องฟ้ าเป็ นสี ครามไงล่ะจ๊ะ”
(โลกในฝัน ,2537 น. 43)
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(2 ) การใช้ อุปลักษณ์ เพือ่ สื่ อถึงความสาคัญของธรรมชาติ
อุปลักษณ์ หมายถึง การเปรี ยบเทียบของสองสิ่ ง ได้แก่ แบบเปรี ยบ (Source
Domain ) และสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ (Target Domain) ทั้งนี้ สิ่งที่นามาเปรี ยบกันต้องเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ นวง
ความหมายต่างกัน และในการเปรี ยบเทียบนั้นอาจจะปรากฏสิ่ งที่ถูกเปรี ยบหรื อไม่ก็ได้ (Lakoff
and Johnson,1980 ) จากข้อมูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้อุปลักษณ์โดยแบบเปรี ยบ
มี ลกั ษณะเด่ นทางความหมายเพื่ อสื่ อความคิดว่าธรรมชาติเป็ นสิ่ งที่ มีค่าและความส าคัญต่อการ
ดารงชีวติ ของทุกคน
ตัวอย่างที่ 280
“ห้วยปลาแดก” เป็ นชื่ อของลาน้ าสายหนึ่งที่เป็ นเหมือนเส้นชีวติ ของชาวบ้านหนองหมาว้อ
ชื่อของลาห้วยนี้มีความหมายตรงกับภาษาไทยภาคกลางว่า ห้วยปลาร้า หมายถึงลาน้ าที่มีปลาอุดม
สมบูรณ์ จับได้เหลือกินเหลือขายเอาทาปลาร้าใส่ ไหไว้กินตลอดปี
(วังเทพารักษ์ , 2535 น.23 )
ตัวอย่างที่ 281
พ่อค่อย ๆ วาดพายลงไปในผืนน้ า ใจก็คิดไปว่า สภาพน้ าใสไหลเย็นอย่างนี้ จะยังคงอยู่
ต่อไปได้อีกสักกี่ปี ในขณะที่บา้ นเรื อนริ มน้ าเริ่ มหนาแน่นขึ้น พร้อม ๆ กับความมักง่ายเห็นแก่ตวั
ของผูค้ น ที่เห็นแม่น้ าเป็ นที่ทิ้งขยะและระบายสิ่ งโสโครก ทั้ง ๆ ที่แม่น้ าเปรี ยบเสมือนเส้นเลือดที่
หล่อเลี้ยงทุกชีวติ ที่อาศัยอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นในแม่น้ าหรื อริ มฝั่งก็ตาม ถ้าทุกคนยังคงเห็นตัว สักวันหนึ่ง
อย่าว่าแต่จะได้อาศัยผักหญ้า ปู ปลา จากแม่น้ ามาเลี้ยงชีพอย่างแต่ก่อนเลย แม้แต่น้ าสะอาดก็จะไม่มี
ให้ดื่ม ให้ใช้…
( พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า , 2536 น.35 )
จากตัวอย่างนี้ มีการใช้อุปลักษณ์เกี่ยวกับร่ างกาย เพื่อเปรี ยบเทียบ “ธรรมชาติ” กับ “ เส้ น
ชี วิต ” และ “เส้ นเลือด” เพื่อแสดงให้เห็นความสาคัญในลักษณะของการหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดารงอยู่
ได้
ตัวอย่างที่ 282
“แหล่งสาราญ” ของเด็ก ๆ ที่วา่ นี้ คือ ต้นไทรใหญ่ ใบหนาแผ่กิ่งก้านสาขาร่ มรื่ นอยูร่ ิ ม
บึงใหญ่ชายทุ่ง รากของมันที่แตกออกจากกิ่ง หยัง่ ลึกลงไปในดินรอบ ๆ ลาต้น เหมือนดังเสาค้ ายึด
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ลาต้นอันใหญ่และแข็งแรง ใต้ร่มไทรอันกว้างขวางเป็ นลานดินสะอาด บางแห่งที่แสงแดดส่ องถึงก็
เป็ นหย่อมหญ้านุ่มเขียวขจี
ใต้ร่มเงาอันแสนสบายนี้ นอกจากจะเป็ นแหล่งสาราญของพวกเด็ก ๆ แล้ว เกือบทุกคนใน
หมู่บา้ นไทรทอง ต่างก็ยดึ เอาร่ มไทรเป็ นที่พกั ผ่อนอันแสนสาราญของตนเช่นกัน
(ร่ มไทรทอง , 2534 น . 23)
จากตัวอย่างนี้ มีการเปรี ยบเทียบ “ธรรมชาติ ” ได้แก่ “รำกของต้ นไทร” กับ “ เสำคำ้ ”
เพื่อแสดงให้เห็ นว่าใต้ร่มไทรที่มีรากคอยยึดลาต้นที่เป็ นเหมือน “เสาหลัก” อันแข็งแรงนั้น เป็ น
สถานที่ที่สาคัญในการใช้ชีวติ ของทุกคน
ตัวอย่างที่ 283
ชาวบ้านดงเย็นถือว่าดอนมะค่าเป็ นสมบัติส่วนรวมของหมู่บา้ น พวกเขารักและหวงแหน
ป่ านี้ มาก ในป่ านี้ มี ห น่ อ ไม้ เห็ ด ผัก ผลไม้ป่ า กบ เขี ย ดและแมลงต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านใช้เลี้ยงวัวควาย หาอาหาร และเก็บเอากิ่งไม้แห้งมาทาฟื น ไม่ตดั โค่นต้นไม้ใหญ่
ไม่บุกรุ กถางป่ าเพื่อทาไร่ นาต่อไป คณะกรรมการหมู่บา้ นคอยดูแลมิให้ผใู้ ดทาลายป่ า และห้ามล่า
สัตว์ที่พอจะมีอยูบ่ า้ ง เช่น ไก่ป่า เป็ นต้น
(ป่ าสุ ดท้าย , 2534 น. 32-33 )
จากตัวอย่างนี้ มีการเปรี ยบเทียบ “ธรรมชาติ” กับ “สมบัติส่วนรวม” เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ธรรมชาติน้ นั เป็ นสิ่ งมีค่าที่ทุกคนเป็ นเจ้าของร่ วมกันจึงต้องดูแล
การใช้อุปลักษณ์ดงั กล่าวทั้งหมดนั้นแสดงถึงการให้ความสาคัญอย่างสู งต่อธรรมชาติ ใน
ลักษณะที่วา่ ธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดารงชีวิต ถ้าไม่มี “ธรรมชาติ” มนุษย์ก็ไม่
สามารถดารงชี วิตอยู่ได้ ซึ่ งสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าเราต้องอนุ รักษ์ธรรมชาติน้ นั มักจะตามมาด้วย
ข้อความในลักษณะที่แสดงถึงประโยชน์ของธรรมชาติ เช่น “ลำนำ้ ที่มีปลำอุดมสมบูรณ์ จับได้ เหลือ
กิ นเหลื อขำย…ไว้ กินตลอดปี เป็ นที่ พักผ่ อนอันแสนสำรำญ ชำวบ้ ำนใช้ เลี ้ยงวัวควำย หำอำหำร
และเก็บเอำกิ่งไม้ แห้ งมำทำฟื น” เป็ นต้น หรื อเป็ นลักษณะของประโยคเงื่อนไขในตัวอย่างที่ 300
ข้อความว่า “ถ้ ำทุกคนยังคงเห็นตัว สั กวันหนึ่ งอย่ ำว่ ำแต่ จะได้ อำศัยผักหญ้ ำ ปู ปลำ จำกแม่ นำ้ มำ
เลีย้ งชี พอย่ ำงแต่ ก่อนเลย แม้ แต่ นำ้ สะอำดก็จะไม่ มีให้ ดื่ม ให้ ใช้ …”
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4.1.2.2.2 มนุษย์ คือ ผู้ทาลาย เบียดเบียนสั ตว์ และสิ่ งแวดล้อม
ผลการศึกษาพบกลวิธีภาษาที่สื่อความคิดนี้ 4 กลวิธี ได้แก่ การใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีในการทาร้ายสัตว์และสิ่ งแวดล้อม การ
ใช้ประโยคกรรม การใช้ประโยคขอร้อง การใช้ประโยคเงื่อนไข ดังนี้
(1) การใช้ ความสั มพันธ์ ระหว่ างประโยคแบบเหตุ – ผล เพื่อแสดงพฤติกรรมที่
ไม่ ดีในการทาร้ ายสั ตว์ และสิ่ งแวดล้อม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก พบการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล
เพื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีในการทาร้ายสัตว์และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งบางตัวอย่างอาจจะปรากฏคาเชื่อม
“เพราะ ทาให้ ก็ ” เพื่อแสดงความเป็ นเหตุและผล ในขณะที่บางประโยคอาจมีการละคาเชื่อมเพื่อ
แสดงเหตุผล แต่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเนื้ อความในประโยคนั้นเป็ นลักษณะของการแสดงเหตุ
และผล ซึ่ งสังเกตได้ว่าประโยคที่แสดงถึงสาเหตุน้ นั จะเป็ นเรื่ องของการกระทาที่เป็ นการทาร้าย
เบียดเบียนชีวิตสัตว์และสิ่ งแวดล้อมทั้งสิ้ น ได้แก่ “ ชอบเอาลูกชะนีไปเลี้ยงไว้ ดูเล่ น จับ ( ปลา )
ในฤดูวางไข่ ใช้ ไฟฟ้ าช็ อต ใช้ ยาเบื่อ ขังมันไว้ ด้วยความรั ก มักง่ าย ทิ้งขยะ น้าเสี ยลงใน
คลอง ตัดไม้ ทาลายป่ า ทิง้ ขยะไม่ เป็ นที่ ใช้ น้าอย่ างฟุ่ มเฟื อย ทิ้งของสกปรกลงในแม่ น้าลาคลอง
ใช้ สารเคมีเพื่อทาลายศัตรู พืช ทาลายธรรมชาติที่สวยงาม” ทาให้ได้รับผลที่ตามมาในสิ่ งที่ไม่ดี
ได้แก่ “( ชะนี ) มีจานวนลดลงและสู ญพันธุ์ (ปลา) ร่ อยหรอลงไป ปลาก็ตาย สู ญพันธุ์ปลา
หยิบยื่นความทุกข์ กาย ทุกข์ ใจให้ (นก) น้าเน่ าเสี ย ชี วิตเล็ก ๆ บนโลก… สู ญพันธุ์ อากาศที่เป็ น
พิษ น้าท่วม แม่ น้าลาคลองโดนสารพิษ ปลา…ตายเป็ นแพ” ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 284
เมื่อได้ยินคาสารภาพที่ชัดเจนเช่ นนั้น มือปราบแห่ งกรมป่ าไม้ก็กล่าวว่า “นอกจาก
เรื่ องบาปกรรมแล้ว ผมอยากให้คุ ณทราบอี ก ด้วยว่า ชะนี เป็ นสัตว์ที่ มี ลู กยาก ครั้ งละตัว
เท่านั้น และก็นานด้วย ราว 3 ปี จึงจะมีลูกสักหน โทษของชะนีผมยังไม่เคยได้ยิน ทราบแต่
ประโยชน์ที่มนั ช่วยแพร่ ขยายพันธุ์ไม้ในป่ า การที่คนเราชอบเอาลูกชะนีไปเลี้ยงไว้ดูเล่นตาม
บ้านแบบนี้ นับว่ามี ส่วนอย่างมากที่จะทาให้ มนั มีจานวนลดลง และสู ญพันธุ์ไปได้ในที่สุด
ครับ”
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(โปรดอย่าเอาฉันมาเลี้ยงเลย (นะ) , 2530 น .92 )
จากตัวอย่างนี้ ป ระโยคที่ กล่ าวถึ ง เหตุ คือ “ชอบเอำลูกชะนี ไปเลี ้ยงไว้ ดูเล่ น ” ส่ งผลให้
“(ชะนี) มีจำนวนลดลง และสู ญพันธุ์ไปได้ ในที่ สุด ” โดยมีคาเชื่อม “ทาให้” แสดงความเป็ นเหตุ
และผล
ตัวอย่างที่ 285
ภัคพงศ์ถามว่า “ทาไมล่ะครับปู่ ” ปู่ ตอบว่า “ก็เพราะจับปลาใหญ่กินกันยังไม่พอ ยังจับ
ปลาเล็กปลาน้อย จับในฤดูวางไข่มง่ั ล่ะ ใช้ไฟฟ้ าช็อตมัง่ ล่ะ ใช้ยาเบื่ออีกล่ะ ปลามันก็ร่อยหรอลง
ไปน่ะซี ” ปู่ บ่นต่อไปอีก “หนอง คลอง บึง แม่น้ า ลาธาร ปลาได้อาศัยอยู่ บางคนก็มกั ง่ายทิ้ง
ขยะลงไป น้ าสกปรกกลายเป็ นน้ าครา ปลามันจะอยูไ่ ด้ยงั ไง ปลาก็ตาย สู ญพันธุ์ปลาหมด ขืน
ปล่อยให้แหล่งน้ าตื้นเขิน ปลามันก็ร่อยหรอลงไปอยูด่ ี ที่ทางผูใ้ หญ่บา้ นเขาเกณฑ์ให้ไปช่ วยน่ ะ
เราไปกันนะ” ทุกคนเห็นด้วยตามที่ปู่พูด และเต็มใจที่จะร่ วมมือ
(สายสัมพันธ์ ,2530 น .70- 71 )
จากตัวอย่างนี้ ประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “จับปลำในฤดูวำงไข่ ใช้ ไฟฟ้ ำช็อต ใช้ ยำเบื่ อ ”
ส่ งผลให้ “ปลำร่ อยหรอลง” และสาเหตุอีกประการคือ “มักง่ ำยทิ ้งขยะลงไป (แม่ นำ้ )” ส่ งผลให้
“ปลำสูญพันธุ์” โดยมีคาเชื่อม “เพรำะ ก็” แสดงความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 286
“ใช่แล้วลูก มันพยายามช่วยตัวเองอย่างสุ ดชีวิต แต่มนั ก็ช่วยตัวเองไม่ได้ เพราะมันถูกขัง
ไว้ในกรง ด้วยความเห็นแก่ตวั ของคุณยายเอง ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา คุณยายก็เลยตั้งใจไว้วา่ จะ
ไม่เลี้ยงนกหรื อสัตว์อื่น ๆ อีกแล้ว เพราะเมื่อเราเลี้ยงมัน เราก็มีความรักความผูกพันอยากให้มนั อยู่
กับเราเป็ นของเราตลอดไป ไม่อยากให้มนั จากไป ในขณะที่สัตว์ท้ งั หลายไม่ว่า นก หมา แมว
หรื อกระต่าย ต่างก็มีชีวิตจิตใจ ต่างก็ตอ้ งการอิสรภาพเหมือนกับคน การที่เราขังมันไว้ดว้ ยความ
รัก กลับกลายเป็ นการหยิบยืน่ ความทุกข์กาย ทุกข์ใจให้มนั เปล่า ๆ ”
(ความรักของคุณยาย ,2538 น. 44-45 )
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จากตัวอย่างนี้ประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “ขัง (สั ตว์ ) ไว้ ในกรงด้ วยควำมเห็นแก่ ตัว …ด้ วย
ควำมรั ก ” ส่ ง ผลให้ “(สั ตว์ ) ช่ วยตัวเองไม่ ไ ด้ ” ท าให้ต้อง “ตำย” ซึ่ งสามารถสรุ ปได้จาก
เนื้อความ โดยมีคาเชื่อม “เพราะ” แสดงความเป็ นเหตุและผล
ตัวอย่างที่ 287
ภาพที่โจ้งเห็นคือ ลาคลองขุ่นข้นมีฝ้าเขียวลอยอยูบ่ นผิวน้ า ปลาใหญ่นอ้ ยตายลอยเต็มไป
หมด
“พวกมนุษย์มกั ง่าย ทิง้ ขยะ และน้ าเสี ยลงในคลอง จนน้ าที่เคยใสเย็นเป็ นที่อาศัยของพวก
เราเน่าเสี ย” แม่ปลาช่อนเล่าให้โจ้งฟัง
(คาวิงวอนจากเพื่อนร่ วมโลก ,2533 น.48 )
จากตัวอย่างนี้ ประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “มักง่ ำย ทิ ง้ ขยะ และนำ้ เสี ยลงในคลอง” ส่ งผล
ให้ “นำ้ เน่ ำเสี ย”
ตัวอย่างที่ 288
“เสี ย งไก่ ข นั นกร้ อง ดอกบัวบาน สระน้ า ใสเย็น ท้องฟ้ าสี ค ราม และธรรมชาติ อนั
สวยงามของโลกเรา สู ญหายไปทีละอย่าง สองอย่าง เพราะมนุษย์ถือเอาความสะดวกสบายของ
ตัวเองเป็ นใหญ่ ตัดไม้ทาลายป่ า ทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ใช้น้ าอย่างฟุ่ มเฟื อยแล้วยังทิ้งของสกปรกลงใน
แม่น้ าลาคลอง ใช้สารเคมีเพื่อทาลายศัตรู พืชมากเกินไป ชีวติ เล็ก ๆ บนโลกเลยค่อย ๆ สู ญพันธุ์ไป
เรื่ อย ๆ ในที่สุดก็ไม่เหลือแม้แต่น้ าไว้ดื่มกิน หรื ออากาศบริ สุทธิ์ ไว้ให้หายใจ สารพิษและเชื้ อโรคก็
เลยครองโลก พวกเราเลยต้องอาบสารฆ่าเชื้อโรคแทนอาบน้ า กินอาหารแคปซูลแทนที่จะได้กินผัก
ผลไม้ และนอนในตูเ้ หล็กแทนเตียงนอนที่อ่อนนุ่ม อย่างทุกวันนี้ไงล่ะลูก”
(โลกในฝัน ,2537 น. 44-45 )
จากตัวอย่างนี้ประโยคที่กล่าวถึงเหตุ คือ “มนุษย์ ถือเอำควำมสะดวกสบำยของตัวเองเป็ น
ใหญ่ ตัดไม้ ทำลำยป่ ำ ทิ ง้ ขยะไม่ เป็ นที่ ใช้ นำ้ อย่ ำงฟุ่มเฟื อยแล้ วยังทิ ง้ ของสกปรกลงในแม่ นำ้ ลำ
คลอง ใช้ สำรเคมีเพื่อทำลำยศัตรู พืชมำกเกินไป” ส่ งผลให้ “เสี ยงไก่ ขนั นกร้ อง ดอกบัวบำน สระ
นำ้ ใสเย็น ท้ องฟ้ ำสี ครำม และธรรมชำติ อันสวยงำมของโลกเรำ สู ญหำยไป” และ “ชี วิตเล็ก ๆ
บนโลกเลยค่ อย ๆ สูญพันธุ์ไปเรื่ อย ๆ” โดยมีคาเชื่อม “เพราะ” แสดงความเป็ นเหตุและผล
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ตัวอย่างที่ 289
“เอ็งจะไปโทษใคร ไอ้ดินฟ้ าอากาศที่มนั เกิดอาเพศอย่างนี้ ก็เพราะพวกเรานัน่ แหละทา
ข้ายังจาได้แต่ก่อนฝนฟ้ าก็ตกตามฤดูของมัน พวกเพลี้ ยพวกแมลงก็ไม่มากอย่างนี้ บ้านเราอุดม
สมบู ร ณ์ ใ นน้ า มี ป ลาในนามี ข ้า ว” ปู่ พูด ในขณะที่ ส ายตาก็ ย งั ไม่ ล ะจากผืน แผ่นดิ น กว้า งใหญ่
ข้างหน้า
ผมนัง่ ฟั งอยูน่ านอดรนทนไม่ไหวจึงถามปู่ ขึ้นว่า “แล้วข้าวในนา ปลาในน้ า มันหายไป
ไหนหมดละครับ”
ปู่ ยื่นมือหยาบหนาเพราะงานหนักมาอุม้ ผมไว้บนตักพร้อมกับบอกว่า “ที่มนั เป็ นอย่างนี้ ก็
เพราะคนเห็ นแก่ ตวั พากันตัดไม้ทาลายป่ า เมื่อไม่มีป่าไม้ความชุ่ มชื้ นก็หมดไป ฝนก็เลยไม่ตก
ความแห้งแล้งก็ตามมาอย่างที่โจ้งเห็น เมื่อไม่มีน้ าก็ไม่มีปลาแล้วก็ไม่มีขา้ ว”
“แต่ทาไมบางทีก็น้ าท่วมซะมากมายละครับ” ผมถามต่อ
“ก็เพราะเราตัดไม้ทาลายป่ ากันจนกลายเป็ นภูเขาหัวโล้น พอฝนตกลงมาไม่มีป่าไม้คลุมดิน
หรื อช่ วยกันน้ าไว้ น้ าฝนก็เลยไหลทะลักมาจนท่วมบ้านเมือง ไร่ นา ถ้ายังเห็นแก่ตวั กันต่อไปอีก
หน่อยเมืองไทยคงจะกลายเป็ นทะเลทราย ปลูกอะไรก็ไม่ข้ ึนอีกหน่อยมีหวังอดตาย” ปู่ พูดติดตลก
(ความหวังของปู่ ,2535 น. 83-84 )
จากตัวอย่างนี้ ประโยคที่กล่าวถึงสาเหตุสาคัญ คือ การ “ตัดไม้ ทำลำยป่ ำ ” ส่ งผลให้ “ดิ น
ฟ้ ำอำกำศเกิ ดอำเพศ” ในลักษณะต่าง ๆ คือ “ข้ ำวในนำ ปลำในนำ้ หำยไป” และ “นำ้ ท่ วม” โดยมี
คาเชื่อม “เพราะ” แสดงความเป็ นเหตุและผล
กล่าวได้วา่ การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล ทั้งหมดนั้นล้วนแสดงให้
เห็นถึงการกระทาที่เป็ นการทาร้าย เบียดเบียนชีวิตสัตว์และสิ่ งแวดล้อม ทั้งสิ้ น ซึ่ งบางครั้งคนเรา
อาจจะทาไปโดยรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ตามผลร้ายนั้นก็มกั ตกมาถึงสัตว์หรื อในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม
แสดงให้เห็นว่ามนุ ษย์คือตัวการสาคัญในการทาลายสิ่ งแวดล้อม โดยพยายามตักตวงผลประโยชน์
จากธรรมชาติมากจนเกินความพอดี ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราควรหันมาใส่ ใจสิ่ งเหล่านี้
(2 ) การใช้ ประโยคกรรม
ในเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ ก พบการใช้รูป ประโยคกรรม โดยใช้ค าว่า “ถู ก ” โดย “สัตว์และ
สิ่ งแวดล้อม” ซึ่ งเป็ นประธานของประโยคจะอยูใ่ นฐานะเหยื่อ หรื อ “ผูถ้ ูกกระทา” โดยมนุษย์น้ นั
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จะอยูใ่ นฐานะ “ผูก้ ระทา” การใช้ประโยคกรรมในตัวอย่างทั้งหมดนั้นจะเป็ นประโยคกรรมที่ไม่มี
การละประธานหรื อผูก้ ระทาทั้งสิ้ น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 290
“เป็ นไปได้ยงั ไง ลูกเราถู กมนุ ษย์จบั ไปแล้ว ยิ่งระยะนี้ สัตว์ป่าเพื่อนของเราในถิ่ นนี้ ถู ก
มนุษย์ไล่ล่าจนเกือบจะหมดป่ าอยูแ่ ล้ว” พ่อชะนีอธิบาย
“ใช่ …แม้กระทัง่ สัตว์ใหญ่ ๆ อย่าง ช้าง เสื อ หมี หรื อกระทิง พวกเขาก็หนี ตายกันไป
หมดแล้ว เมื่อวานนี้ฉันยังไปเห็นลูกเสื อเล็ก 3-4 ตัว ร้องหิ วนม นอนคอยแม่ของมันอยูใ่ นถ้ าเชิ ง
เขาโน้น ทั้งๆ ที่แม่เสื อถูกพวกมนุ ษย์ฆ่า แล้วถลกเอาหนังไป เมื่อสองวันก่อนนี้ ” เพื่อนชะนีตวั
หนึ่ง เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่ าให้ฟัง
(เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร ,2537 น.35)
ตัวอย่างที่ 291
ในปั จจุบนั เต่าทะเลต่าง ๆ ได้ลดจานวนลงไปมาก จนเกือบจะสู ญพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจาก
ถู ก มนุ ษ ย์ไ ล่ ล่ า และประกอบกับ เต่ าทะเลเป็ นสัตว์ที่ แพร่ พ นั ธุ์ ไ ด้ย าก อันเนื่ องมาจากสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหลายประการ เช่ น เต่าทะเลไม่มีหาดทรายที่สงบในการจะขึ้นมาวางไข่
และจากการศึกษาพบว่า ลูกเต่าที่ฟักออกมาแล้ว สามารถกลับลงทะเลเจริ ญเติบโตเป็ นพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ได้มีไม่ถึง 0.1 เปอร์ เซ็นต์ ของจานวนไข่เต่าที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ไว้
(ความทรงจาที่หาดท้ายเหมือง, 2538 น. 70 )
ตัวอย่างที่ 292
ปี นี้ปู่อายุ 70 พ่ออายุ 48 และโจ้ดอายุ 12 ปี สภาพแวดล้อมรอบหมู่บา้ นดงเย็นเปลี่ยนจาก
ป่ ามาเป็ นทุ่งนา จนไม่เหลือความหมายไว้เลย ต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นลงแทบไม่มีเหลือ ต้นไม้เล็กถูก
แผ้วถางเพื่อใช้ที่ดินเป็ นไร่ นา สัตว์ป่าหายไปเพราะคนไล่ล่า และไม่มีป่าจะอาศัย
(ป่ าสุ ดท้าย 2534 น. 32)
ตัวอย่างที่ 293
สิ่ งที่พอ่ ของบุญหลายพูดเป็ นความจริ งอยูม่ าก ป่ าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติถูกทาลายโดย
ผูค้ นเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว
(วังเทพารักษ์ ,2535 น.27)
ตัวอย่างที่ 294
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ใบไม้สีน้ าตาลที่ แห้งกรอบ ร่ วงหล่ นผล็อยลงไปทีละใบสองใบวันแล้ววันเล่ า เมื่อไม่
สามารถจะต้านแรงลมเอาไว้ได้ ป่ าทั้งป่ าดูแสนจะเงียบเหงา วังเวง เมื่อเหล่าสรรพสัตว์ท้ งั หลาย
ต่างพากันอพยพหนีตายไปอยูแ่ ห่งอื่นที่ปลอดภัยกว่า ไม่นานเท่าใด ป่ าไม้ไร้สัตว์ป่าผืนนี้ ก็ถูกพวก
มนุษย์บุกรุ กเข้าไปตัดโค่นทาลายลงอย่างย่อยยับ จนกลายเป็ นป่ าช้าของต้นไม้ที่โล่งเตียน สาหรับ
ทาการเพาะปลูกพืชไร่ ของมนุษย์ไปในที่สุด
(เสี ยงเพรี ยกจากพงไพร ,2537 น.35- 36)
(3 ) การใช้ ประโยคขอร้ อง
เป็ นการใช้ประโยคเพื่อแสดงเจตนาชนิ ดหนึ่ ง โดยใช้คาว่า “ขออย่ าให้ โปรด
ขอฝากให้ ” ขึ้นต้นประโยค เป็ นการขอร้องให้ผฟู้ ังปฏิบตั ิตาม เพื่อต้องการสร้างจิตสานึ กร่ วมกัน
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นของทุกคน ซึ่ งน่ าจะส่ งผลให้เกิดความรู้สึกอยากจะปกป้ อง
รักษาไว้ในที่สุด ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 295
เป็ นความยินดี อย่างสุ ดซึ้ ง ผมจึงบอกไว้ในตอนต้นว่า ไม่ว่าจะเป็ นฝันจริ ง ๆ หรื อความ
ใฝ่ ฝันสาหรับเรื่ องนี้ผมก็อยากให้มนั เป็ นจริ งทั้งนั้น และขออย่าให้ใครทาร้ายสัตว์ป่า พรากสัตว์ป่า
จากป่ าและพรากสัตว์แม่ลูกอีกเลย
(ฝัน…ที่เป็ นจริ ง ,2535 น. 69 )
ตัวอย่างที่ 296
น้อยพอจะเดาเรื่ องราวทั้งหมดได้ เธอมองตอบเขาสายตาของเธอวิงวอนเขาว่า โปรดอย่า
ทาลายแม่น้ าชี และอย่าทาลายหัวใจของชาวบ้านผูย้ ากจนทั้งหลายอีกเลย ไม่ว่าการทาลายนั้นจะ
กระทาโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจก็ตาม โปรดเมตตาทุกคนเหมือนอย่างที่เขาเมตตาน้อยด้วยเถิด
(โลกของน้อย ,2536 น.25 )
ตัวอย่างที่ 297
ดัง นั้น ผมจึ ง ขอฝากให้พ วกเราทุ ก คน จงช่ วยกันอนุ รัก ษ์พ นั ธุ์ เต่ าทะเลที่ มี อยู่เอาไว้ใ ห้
สามารถขยายพันธุ์ออกไป เพื่อรักษาสัตว์น้ าประเภทนี้ ให้มีคงอยูค่ ู่ทะเลไทยสื บไป
(ความทรงจาที่หาดท้ายเหมือง ,2538 น. 70 )
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(4 ) การใช้ ประโยคเงื่อนไข
คือ การใช้รูปประโยคคาว่า “ถ้ ำ” ใช้เป็ นคาเริ่ มต้นประโยคที่สมมติข้ ึนเพื่อแสดง
ข้อแม้ หรื อเงื่ อนไขของเรื่ องราวหรื อ เหตุ ก ารณ์ ใ น “ประโยคหลัก ” ที่ อ ยู่ถ ัด ไป การเลื อกใช้
ประโยคเงื่ อนไขเพื่ อช่ วยผลัก ดันให้ผูฟ้ ั ง ท าตามสั่ ง ที่ ผูพ้ ูด ต้อ งการ นอกจากนี้ การใช้ป ระโยค
เงื่ อนไขก็เพื่อโน้มน้าวหรื อชักจูงใจผูฟ้ ั ง และยังใช้ประโยคเงื่อนไขเพื่อสร้างเหตุผล เพิ่มน้ าหนัก
คาพูดให้ตนเองหรื อสร้างเหตุผลเพื่อหักล้างคาพูดของผูฟ้ ัง ดังปรากฏในตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 298
“ตอนนี้เธอและเพื่อน ๆ ก็คงจะกลับไปเมืองต้นไม้เขียวได้อย่างสบายใจแล้วสิ จะ๊ ”
“ยังหรอกจ้ะ ” นกน้อยตอบ “ในระหว่างที่ฉันหว่านเมล็ดพืช ฉันได้ยินมาว่ายังมีเมือง
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการต้นไม้สีเขียวอีกมาก เช่น เมืองน้ าเสี ย เมืองเขม่าควัน เมืองเสี ยงเป็ นพิษ เมืองน้ า
ท่วมและอื่น ๆ อีกมากมาย ถ้ามีตน้ ไม้น้ าก็จะไม่เน่าเสี ย อากาศบริ สุทธิ์ จากต้นไม้จะทาให้เขม่าควัน
หมดไป ต้นไม้ยงั ช่วยกันไม่ให้เสี ยงดังหนวกหู และป่ าไม้ช่วยไม่ให้น้ าท่วมอีกด้วย
( นกน้อยนักปลูกต้นไม้ ,2540 น. 86)
ตัวอย่างที่ 299
“แต่ทาไมบางทีก็น้ าท่วมซะมากมายละครับ” ผมถามต่อ
“ก็เพราะเราตัดไม้ทาลายป่ ากันจนกลายเป็ นภูเขาหัวโล้น พอฝนตกลงมาไม่มีป่าไม้คลุมดิน
หรื อช่ วยกันน้ าไว้ น้ าฝนก็เลยไหลทะลักมาจนท่วมบ้านเมือง ไร่ นา ถ้ายังเห็นแก่ตวั กันต่อไปอีก
หน่อยเมืองไทยคงจะกลายเป็ นทะเลทราย ปลูกอะไรก็ไม่ข้ ึนอีกหน่อยมีหวังอดตาย” ปู่ พูดติดตลก
(ความหวังของปู่ ,2535 น. 83-84 )
กล่าวโดยสรุ ป อุดมการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาตินาเสนอความคิดหลัก 2 ลักษณะ
คื อ ธรรมชำติ มี ค วำมส ำคั ญ กั บ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ และ มนุ ษ ย์ คื อ ผู้ท ำลำย เบี ย ดเบี ย นสั ต ว์ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อม สาหรับในประเด็นที่เกี่ยวกับความสาคัญของธรรมชาติน้ นั สื่ อโดยกลวิธีภาษา ได้แก่
การใช้ค าถามวาทศิ ล ป์ ค าว่า “รู้ ไหม…” เพื่อให้ผูอ้ ่ านตระหนัก ว่าทั้ง มนุ ษ ย์และธรรมชาติ น้ ัน
จะต้องพึ่งพากันและกันในการดารงชี วิต และการใช้อุปลักษณ์เปรี ยบเทียบเพื่อสื่ อถึงความสาคัญ
ของธรรมชาติ เช่น การใช้อุปลักษณ์เกี่ ยวกับร่ างกาย โดยเปรี ยบเทียบธรรมชาติกบั “ เส้ นชี วิต ”
และ“เส้ นเลือด” ในลักษณะของสิ่ งที่สาคัญต่อชีวติ
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ส่ วนความคิดที่วา่ ด้วยเรื่ องของ มนุษย์ คือ ผูท้ าลายธรรมชาติน้ นั สื่ อโดยกลวิธีทางภาษา
ได้แก่ การใช้โครงสร้ างประโยคทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบ
เหตุ – ผล ซึ่งอาจจะปรากฏคาเชื่อม “เพราะ ก็” หรื อไม่มีก็ได้ การใช้ประโยคกรรม โดยใช้คาว่า
“ถูก” โดย “สัตว์และสิ่ งแวดล้อม” ประธานของประโยคจะอยู่ในฐานะ “ผูถ้ ูกกระทา” โดยฝี มือ
มนุษย์ การใช้ประโยคขอร้อง โดยใช้คาว่า “ ขออย่ ำให้ โปรด ขอฝำกให้ ” ขึ้นต้นประโยคเพื่อ
เป็ นการวิงวอน แม้กระทัง่ การใช้ประโยคเงื่อนไข โดยใช้ คาว่า “ถ้ ำ” เป็ นคาเริ่ มต้นประโยคที่
สมมติข้ ึนเพื่อแสดงข้อแม้ หากไม่ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่กล่าวไว้ อาจกล่าวได้วา่ กลวิธีทางภาษาทั้งหมดนี้
มุ่งสื่ อความคิดหลักว่ามนุษย์คือตัวการสาคัญในการทาลาย เบียดเบียนสัตว์และสิ่ งแวดล้อม จนทา
ให้สัตว์สูญพันธุ์หรื อสิ่ งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่เลวร้ าย ทั้งหมดนี้ ลว้ นเกิ ดจากน้ ามือมนุ ษย์ท้ งั สิ้ น
โดยที่ไม่สนใจว่าธรรมชาติน้ นั มีคุณอเนกอนันต์แก่มนุษย์เพียงใด
นอกจากอุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอแล้วผูว้ ิจยั ยังพบชุ ดความคิดย่อยที่ปรากฏใน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็ก คือ ชุ ดความคิดเกี่ยวกับสั งคมเมือง - ชนบท ที่ได้ถูกนาเสนอ โดยพยายามที่
จะอธิ บ ายให้เ ห็ นภาพทั้ง สองด้า นในลัก ษณะของการดาเนิ นชี วิตที่ ต รงข้า มกัน คื ออี ก ด้า นสงบ
อากาศบริ สุทธิ์ ขณะที่อีกด้านเต็มไปด้วยความวุน่ วายและมลพิษ ชุดความคิดเกี่ยวกับสังคมเมือง –
ชนบท นี้ประกอบด้วยความคิดที่สาคัญ คือ
ชุ มชนเมืองเต็มไปด้ วยความเจริญและมลพิษกว่าชนบท
ผลการศึกษาพบกลวิธีภาษาที่สื่อความคิดนี้ คือ การใช้คาศัพท์เปรี ยบเทียบเพื่อบรรยาย
สภาพความเจริ ญของชุมชนเมืองและธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ของชนบท ดังนี้
- การใช้ คาศัพท์เปรียบเทียบ เพือ่ บรรยายสภาพความเจริญของชุ มชนเมืองและธรรมชาติ
ทีบ่ ริสุทธิ์ของชนบท
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามี การใช้คาศัพท์เปรี ยบเทียบเพื่อบรรยายสภาพความ
เจริ ญของชุมชนเมืองและธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ของชนบท ได้แก่ คาว่า คนแน่ นมากจริง ๆ รถก็เยอะ
พ่ นควันสี ดา อากาศเป็ นพิษ มีเนื้อที่แคบ ไม่ มีที่วิ่งเล่ นเลย เต็มไปด้ วยแสงสี สิ่ งอานวยความ
สะดวกนานัปการ เต็มไปด้ วยควันพิษ เสี ยงอึกทึกของเครื่ องยนต์ น้าคลองเน่ าเหม็น บ้ านเมือง
เจริ ญขึ้นมาก ผู้คนเข้ ามาอยู่มากมาย รถวิ่งกันขวักไขว่ เต็มถนน มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นด้ วย
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พ่ นไอ พ่ นควันเสี ย อากาศเป็ นพิษ โดยจะปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่สื่อถึง “กรุ งเทพฯ” เมือง
หลวงของไทยและเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเจริ ญมีสิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่าง ๆ
และมักจะมาคู่กบั มลพิษเสมอ เพื่อเปรี ยบเทียบกับธรรมชาติที่บริ สุทธิ์ ของสังคมชนบทคู่กนั ไปใน
ลักษณะที่ตรงกันข้าม เช่น คาว่า สู ดอากาศบริ สุทธิ์ ปลูกต้ นไม้ มากมายหลายชนิดไว้ รอบบ้ าน
น้าสะอาดใสเย็น ไม่ มีควันพิษจากท่อไอเสียส่ งกลิ่นเหม็น มีต้นไม้ ปลูกสองข้ าง…ให้ ร่มเงา ผ่ อน
คลายความร้ อน ทาให้ จิตใจสดชื่น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 300
“เมื่อวานเป็ นวันแม่ แม่พาหนูไปเที่ยวที่ไหน” ยายเริ่ มพูดเรื่ องใหม่
“ไปซื้อของเล่นที่ร้านแถวชิดลมครับ” หลานตอบและยังเล่าต่อไปว่า “คนแน่นมากจริ ง ๆ
รถก็เยอะ บางคันพ่นควันสี ดา คุณแม่บอกว่าอากาศเป็ นพิษ เราเลยต้องปิ ดหน้าต่างรถและหายใจ
ไม่ค่อยออก”
“ยายนึกแล้ว แม่แกเขาไม่ค่อยเชื่อยายหรอก แล้วเขาก็ไม่สบายบ่อย ๆ” ยายพูดเชิงบ่น
“ควรจะพาลูกออกไปนอกเมือง สู ดอากาศบริ สุทธิ์ หรื อลมทะเลบ้าง”
(วันยาย ,2527 น. 73-74 )
ตัวอย่างที่ 301
บ้านของผมอยูใ่ นกรุ งเทพ ฯ มีเนื้อที่แคบ ไม่มีที่ว่งิ เล่นเลย มีแต่สวนญี่ปุ่นเล็ก ๆ ไว้ดูเล่น
เท่านั้น ผมชอบบ้านของคุ ณปู่ มากกว่า บ้านของคุณปู่ อยู่ในสวนไม่ห่างจากกรุ งเทพ ฯ นัก ปลูก
ต้นไม้มากมายหลายชนิดไว้รอบบ้าน บ้านนี้ เหมือนมีเครื่ องปรับอากาศตั้งแต่ยา่ งเข้าประตูร้ ัวเพราะ
ร่ มเย็นสบาย ลมพัดกลิ่ นดอกไม้หอมชื่ นใจต่างกับกลิ่ นดอกไม้ที่ใช้ฉีดในห้องปรับอากาศซึ่ งฉุ น
และทาให้ผมจาม คุ ณแม่บอกว่าสารที่ใช้ฉีดในห้องปรับอากาศนั้นอาจมีอนั ตราย เช่ นทาให้เป็ น
โรคมะเร็ งได้ ผมจึงไม่ชอบเข้าห้องปรับอากาศเท่าไรนัก
(เสี ยงกลางดึก , 2527 น.64 )
ตัวอย่างที่ 302
แม้ว่า ทุ กวันนี้ เราจะย้า ยบ้า นไปอยู่ใ นเมื อง ซึ่ ง เต็ม ไปด้วยแสงสี และสิ่ งอานวยความ
สะดวกนานัปการแล้วก็ตาม แต่ทุกครั้งที่กลับมาเยีย่ มคุณปู่ คุณย่า ลูก ๆ หลาน ๆ ก็จะมานัง่ เล่นกัน
นอนเล่นกันที่บา้ นริ มน้ าหลังนี้
เพราะที่นี่มีในสิ่ งที่เราขาดและโหยหา เมื่อมาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุ งเทพมหานครที่
เต็มไปด้วยควันพิษ เสี ยงอึกทึกของเครื่ องยนต์ น้ าคลองเน่าเหม็นและความใจดาของผูค้ น
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ทุกครั้งที่มา โจ้งจะตื่นเต้นนักหนาที่จะได้เล่นน้ าสะอาดใสเย็นที่ท่าน้ าหน้าบ้านและพาย
เรื อเล่นกับพ่อ
(พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า , 2536 น.31-32 )
จากตัวอย่างนี้ นอกจากจะมีการใช้คาศัพท์เพื่อเปรี ยบเทียบความเจริ ญของสังคมเมืองและ
ชนบทคู่กนั แล้ว ผูว้ ิจยั พบว่ายังมี การปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ที่แสดงถึ งลักษณะนิ สัยของผูค้ นใน
สังคมเมืองอีกด้วยคือ คาว่า “ควำมใจดำของผู้คน”
ตัวอย่างที่ 303
“อากาศที่นี่หอมจังเลยนะครับพ่อ” โจ้งพูดตามความรู้สึกตามประสาเด็ก
“ที่นี่ไม่มีรถรามากเหมือนกรุ งเทพ ฯ ก็เลยไม่มีควันพิษจากท่อไอเสี ยส่ งกลิ่นเหม็น มีแต่
ดอกไม้ ต้นไม้ ฟางข้าว อากาศบริ สุทธิ์ โจ้งก็เลยรู้สึกว่าอากาศที่นี่หอมไงล่ะลูก”
(พ่อผมเกิดริ มแม่น้ า , 2536 น.33)
ตัวอย่างที่ 304
ปู่ เล่าต่อไปว่า “เวลานี้ กรุ งเทพ ฯ ไม่เหมือนแต่ก่อน สมัยปู่ ยังเด็ก ตามถนนหนทาง มี
ต้นไม้ปลูกสองข้าง มีตน้ หูกวาง ต้นมาฮอกกานี ต้นอื่ นอีก ให้ร่มเงา ผ่อนคลายความร้อน ทาให้
จิตใจสดชื่น”
“ถ้าอย่างนั้น ทาไมเขาตัดเสี ยล่ะครับปู่ ” มนัสวีสงสัย
“ก็กรุ งเทพ ฯ เป็ นเมืองหลวง บ้านเมืองเจริ ญขึ้นมาก ผูค้ นเข้ามาอยู่มากมาย รถวิ่งกัน
ขวักไขว่เต็มถนน มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งขึ้นด้วย พ่นไอ พ่นควันเสี ย อากาศมันถึงเป็ นพิษ ปู่
ถึงไม่ค่อยอยากไปไหน อีกไม่นานหรอกนะหลาน กรุ งเทพ ฯ ก็จะตั้งมาครบสองร้อยปี ในปี พ.ศ.
2525 นี่แหละ”
(สื บสายไทย, 2525 น. 34 )
นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยพบการแนะความเพื่อเป็ นการสนับสนุนความคิดเกี่ยวกับความเป็ นสั งคม
เมืองอีกประการ คือ
ตัวอย่างที่ 305
“ยายฟังน้ าเสี ยงแกแล้วรู ้สึกเหมือนกับว่าแกไม่อยากไปเรี ยนต่อ”
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“เปล่าฮะ แต่ผมคิดถึ งบ้าน คิดถึงยาย” อ้อมทอดสายตาออกไปหน้าบ้าน “ทุ่งนาโล่งลิบ
มีตน้ ข้าวเขียวขจีอย่างนี้ในกรุ งเทพ ฯ คงไม่มีนะยาย”
(อ้อมลายาย, 2531 น. 89 )
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นการแนะความว่ากรุ งเทพ ฯ ไม่มีทุ่งนา และต้นข้าวเขียวขจี แสดง
ให้เห็นว่าธรรมชาติที่กล่าวถึงนั้นหาได้ยากในกรุ งเทพฯ
4.2 กลวิธีระดับตัวบท : การใช้ องค์ ประกอบของเรื่องเล่ า
กลวิธีระดับตัวบท เป็ นการวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่า ในฐานะกลวิธีใหญ่ที่
ใช้สื่ออุดมการณ์ซ่ ึ งพบอย่างครอบคลุมทุกอุดมการณ์ ผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่ามี
การนาเสนอใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การนาเสนออุดมการณ์ในลักษณะที่เป็ น “ความคิด” ของตัว
ละครผ่านบทสนทนาและบทบรรยายความคิดของตัวละคร และ 2 ) การนาเสนออุ ดมการณ์ ใน
ลักษณะที่เป็ น “ความเป็ นจริ ง” ในเรื่ องเล่ าผ่านบทบรรยายการกระทาของตัวละคร บทบรรยาย
สภาพของตัวละคร และบทบรรยายฉาก การใช้กลวิธีระดับตัวบทมีผลทาให้การสื่ ออุดมการณ์มี
ความแนบเนี ยนมากยิ่งขึ้ นเพราะได้นาเสนอผ่าน “เสี ย ง” และ “ความคิด” ของตัวละครทั้งสิ้ น
ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอกลวิธีน้ ีเพื่อให้เห็นตัวอย่างพอสังเขปดังต่อไปนี้
4.2 กลวิธีการใช้ องค์ ประกอบของเรื่องเล่าเพือ่ นาเสนออุดมการณ์ 15
ผูว้ จิ ยั พบว่าอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่สื่อโดยกลวิธีทางภาษาต่าง ๆ ได้นาเสนอผ่านองค์ประกอบ
ของเรื่ องเล่าใน 2 ลักษณะ คือ
4.2.1 การนาเสนออุดมการณ์ ในลักษณะที่เป็ น “ความคิด” ของตัวละครผ่ านบทสนทนา
และบทบรรยายความคิดของตัวละคร
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ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ณัฐพร พานโพธิ์ ทอง ที่กรุ ณาให้คาแนะนาเกี่ยวกับกลวิธีการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่าในการ
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การนาเสนอโดยใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่าทั้งสองนี้ จะทาให้อุดมการณ์ซ่ ึ งเป็ นความคิด
ของผูเ้ ขียนนั้นถูกสอดแทรกไปกับเรื่ องเล่าอย่างแนบเนี ยนในฐานะ “เสี ยง” หรื อความคิดของตัว
ละครในเรื่ องแทนที่จะปรากฏอย่างเด่นชัดว่าเป็ น “เสี ยง” หรื อความคิดของผูเ้ ขียนเอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
4.2.1.1 การสื่ ออุดมการณ์ ผ่านบทสนทนา
ตัวอย่างที่ 306
ผมพู ด ขึ้ น ตอนนี้ ว่า “จริ ง ครั บ พวกพี่ น้อ งไทยมุ ส ลิ ม ได้อ าสาสมัค รไปต่ อ สู้ ก ับ พวก
ผูก้ ่อการร้ าย พวกศัตรู ต่อแผ่นดิน เสี ยชีวิตไปก็มากนะครับ แต่ทางราชการก็ได้จดั การศพตาม
ประเพณี ศาสนาให้อย่างสมเกียรติแก่นกั รบผูก้ ล้าหาญ พลีชีพเพื่อชาตินะครับย่า”
(ย่าของผม ,2527 น. 52)
ตัวอย่างที่ 307
แม่มองหน้าพลอยและยิม้ อย่างเอ็นดูในความช่างซักช่างสังเกตของลูกสาว จึงอธิ บายตอบ
ไปว่า “สาเหตุที่รัฐบาลจัดให้มีโครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์น้ นั มีวตั ถุประสงค์จะสร้างความ
เจริ ญให้กบั ชุมชน เพื่อให้สามารถยกระดับฐานะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน…
(โอทอป : เพชรแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น , 2548 น. 67)
จากตัวอย่างที่ 306-307 เป็ นการนาเสนอความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและ
ประชาชน โดยเป็ นการนาความคิดของรัฐนาเสนอผ่านคาพูดของตัวละครซึ่ งเป็ นประชาชน ทาให้
ดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นได้กระทาในสิ่ งนั้นจริ ง ๆ จากบทสนทนาในรู ปประสบการณ์ของตัวละคร
เพื่อสื่ อให้เห็นภาพด้านบวกของรัฐว่าสิ่ งที่รัฐทาให้กบั ประชาชนนั้นไม่มีการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยว่าเป็ น
คนเชื้อชาติศาสนาใด
4.2.1.2 การสื่ ออุดมการณ์ ผ่านบทบรรยายความคิดของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 308
แม่ครับ ผมจะเป็ นเด็กดีของแม่ ผมจะทาหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเล่าเรี ยน ใฝ่ หาความรู้
เพิ่มเติม ฝึ กทาการงานต่าง ๆ ให้ประณี ต รักษาระเบียบวินยั ขนบธรรมเนียมประเพณี ดูแลรักษา
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สิ่ งแวดล้อม เป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูรู้คุณ รู้จกั เอื้ออาทรและประหยัด อย่างที่แม่ส่งั สอนผม
อยูเ่ สมอ
( ความใฝ่ ฝันอันงดงาม,2537 น. 22 )
ตัวอย่างที่ 309
‘นี่เพื่อนเอมีลี่นะ โบโบ้...คนที่ถามถึงเจ้านี้ ชื่อ ลี ชาน เป็ นคนจีน ที่บา้ นเขาไม่เลี้ยงสุ นขั
แต่เลี้ยงลิงแทน นี่คนนี้ที่มีผมสี ดาขลับตัวอ้วนกลมนี้ชื่อ โนรี โกะจัง เป็ นคนญี่ปุ่น ที่บา้ นของโนรี
โกะจังมีแมวชื่อ เนโกะจัง ด้วย อีกคนหนึ่งชื่อ พีรภัทร เขาเป็ นคนไทย...’
...............................................................................................................................................
เด็ กไทยผูน้ ้ ี มีใ บหน้าที่ สะอาดสะอ้า นน่ ามอง สิ่ ง ที่ฉันคิดว่า เด่ นที่ สุดคื อ บุค ลิ ก ของเขา
เด็กชายพีรภัทรยืนอย่างเรียบร้ อย ไม่ กระโดดโลดเต้ นเหมือนเด็กผู้ชายอีกสามคนที่กาลังตีลงั กาและ
ไล่สู้กนั กลางสนามนัน่ เอง
“โบโบ้จะเดิ นทางกับน้องเอมิลี่ด้วยใช่ ไหมครับ” พีรภัทรถามขึ้ นอย่างอ่ อนโยนนักหนา
เสี ยงของเขาสุ ภาพและมีอัธยาศัยไมตรีดีเหลือเกิน จนฉันรู้สึกติดใจในเสน่ ห์นี้ไม่ น้อย ฉันเชื่ อว่า
เขาเป็ นเด็กชายไทยที่ว่านอนสอนง่ ายและได้ รับการอบรมเลีย้ งดูมาอย่างเอาใจใส่ ยงิ่
(จะจาวันนี้ชว่ั ชีวติ ,2531 น. 77- 78 )
ตัวอย่างที่ 310
แก่นรู ้ สึกว่า เขาต้องการอยู่ในหมู่บา้ นที่ผคู้ นรู้จกั กันและช่ วยเหลือเกือ้ กูลกันด้ วยความมี
น้าใจมากกว่าที่ จะอยู่ในชุ มชนที่บา้ นเมืองเจริ ญ แต่ ผ้ ูคนต่ างคนต่ างอยู่อย่ างที่เขาได้ พบเห็นใน
อเมริกา
( กลับบ้านเราดีกว่า ,2536 น. 76 )
จากตัวอย่างที่ 308-310 นั้น ตัวอย่างที่ 308 เป็ นการนาเสนอความคิดเกี่ยวกับความเป็ น
เด็ก ดี และคนดี โดยผ่า นบทบรรยายความคิดของตัวละครในลักษณะที่ “เด็ก ” เป็ นฝ่ ายที่ใ ห้คา
สัญญาแก่ผใู ้ หญ่เองว่าจะทาความดี และตัวอย่างที่ 309-310 เป็ นการนาเสนอความคิดเรื่ องความ
เป็ นไทยที่เหนือกว่าชาติอื่นผ่านความคิดของตัวละครในเรื่ องเพื่อเปรี ยบเทียบบุคลิกและพฤติกรรม
ที่ดีกว่าของคนไทยผ่านประสบการณ์ของตัวละครเช่นเดียวกัน
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4.2.2 การนาเสนออุดมการณ์ในลักษณะทีเ่ ป็ น “ความเป็ นจริง” ในเรื่องเล่าผ่านบทบรรยาย
การกระทาของตัวละคร บทบรรยายสภาพของตัวละคร และบทบรรยายฉาก
การนาเสนออุดมการณ์ ผ่านองค์ประกอบเหล่านี้ ทาให้อุดมการณ์เหล่านั้นถูกนาเสนอใน
ฐานะ “ข้อเท็จจริ ง ” ที่ ปรากฏในเรื่ องเล่ า ทั้งที่ แท้จริ งแล้วอุ ดมการณ์ เหล่ านี้ ล้วนเป็ นการเลื อก
ประกอบสร้างของผูแ้ ต่งและถูกนาเสนอผ่านทางเรื่ องเล่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.2.2.1 การสื่ ออุดมการณ์ ผ่านบทบรรยายการกระทาหรือสภาพของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 311
ราชิตเป็ นเด็กแข็งแรง ชอบช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอกว่าอย่างนพดลที่ขาซ้ายพิการเดินไม่
ค่อยถนัด ราชิตก็คอยดูแลเวลาขึ้นลงรถประจาทางและถือของให้ดว้ ย สองคนนี้ อยูบ่ า้ นใกล้กนั จึง
ไปและกลับจากโรงเรี ยนพร้อม ๆ กันเสมอ นพดลรักราชิตมาก ครู ก็ชมเชยราชิตด้วย
(เรามาเข้าใจกัน ,2528 น. 39-40)
จากตัวอย่างนี้ เป็ นการนาเสนอความคิดเรื่ องความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจผ่านบท
บรรยายการกระทาของตัวละคร
ตัวอย่างที่ 312
อรรถกรรู้สึก ประทับใจและภูมิใจในความสง่างามของวัดแห่ งนี้ รู้สึกว่ามีความสวยงาม
เป็ นเลิ ศ เป็ นวัดเดี ยวเท่า นั้นที่ ส่ิ ง ก่ อสร้ า งสาคัญในพระอารามประดับ ด้วยกระเบื้ องเคลื อบลาย
เบญจรงค์งามวิจิตรตระการตา มีค่าสู งยิง่ ในครั้งนี้อรรถกรได้รับทั้งความรู้ ความซาบซึ้ งตรึ งใจใน
ศิ ล ปะ เกิ ดความสนใจและใคร่ เ รี ย นรู้ ใ ห้ลึ ก ซึ้ งต่ อ ไปอี ก ทั้ง เข้า ใจดี ว่า บรรพชนไทยเรานั้น มี
ความคิ ดดี มี ค วามประณี ต ละเอี ย ดอ่ อน มี ค วามวิริย ะอุ ต สาหะแรงกล้า สามารถที่ จ ะสร้ า ง
ถาวรวัตถุอนั ล้ าค่าไว้เป็ นสมบัติของชาติไทย
(สมบัติไทย , 2525 น. 51)
จากตัวอย่างนี้เป็ นการนาเสนอความคิดเรื่ องความเป็ นไทยในแง่ของมรดกทางวัฒนธรรมที่
ทรงคุ ณ ค่ า และสื บ ต่ อมาอย่า งยาวนาน โดยนาเสนอความคิ ดผ่า นบทบรรยายสภาพที่ เกี่ ย วกับ
อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร
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4.2.2.2 การสื่ ออุดมการณ์ ผ่านบทบรรยายฉาก
ตัวอย่างที่ 313
ในละแวกบ้านที่ต้ งั อยู่ริมคลองในเขตบางกอกน้อย กรุ งเทพมหานครนั้น มีความเป็ นอยู่
อย่างสงบ แต่ก็ประกอบสัมมาชีพตามที่ตนถนัด ในกระบวนอาชีพเหล่านี้ มีอาชีพเย็บที่นอนอันเป็ น
หัตถกรรมในครัวเรื อนที่ทาให้ทอ้ งถิ่นนี้ มีชื่อเสี ยงและก็เป็ นอาชี พที่น่ายกย่อง เพราะเป็ นการช่ วย
เศรษฐกิจในครอบครัวได้เป็ นอย่างดี
(ช่างเย็บที่นอนน้อย ,2532 น . 67 )
จากตัวอย่างนี้ เป็ นการนาเสนอความคิดเรื่ องการทางานที่สุจริ ตผ่านบทบรรยายฉาก โดย
กล่าวถึงวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อาศัยอยูใ่ นย่านที่ตวั ละครเอกอาศัยอยู่
ตัวอย่างที่ 314
ชาวบ้านดงเย็นถือว่าดอนมะค่าเป็ นสมบัติส่วนรวมของหมู่บา้ น พวกเขารักและหวงแหน
ป่ านี้ มาก ในป่ านี้ มี ห น่ อ ไม้ เห็ ด ผัก ผลไม้ป่ า กบ เขี ย ดและแมลงต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ ชาวบ้านใช้เลี้ยงวัวควาย หาอาหาร และเก็บเอากิ่งไม้แห้งมาทาฟื น ไม่ตดั โค่นต้นไม้ใหญ่
ไม่บุกรุ กถางป่ าเพื่อทาไร่ นาต่อไป คณะกรรมการหมู่บา้ นคอยดูแลมิให้ผใู้ ดทาลายป่ า และห้ามล่า
สัตว์ที่พอจะมีอยูบ่ า้ ง เช่น ไก่ป่า เป็ นต้น
(ป่ าสุ ดท้าย , 2534 น. 32-33 )
จากตัวอย่า งนี้ เป็ นการนาเสนอความคิดเรื่ องการอนุ รักษ์ธรรมชาติผ่านบทบรรยายฉาก
เช่นเดียวกัน โดยการใช้อุปลักษณ์เพื่อเปรี ยบเทียบ “ธรรมชำติ ” กับ “สมบัติส่วนรวม” ซึ่ งแสดง
ให้เห็นว่าธรรมชาติน้ นั เป็ นสิ่ งมีค่าที่ทุกคนเป็ นเจ้าของจึงต้องดูแล
หลัง จากกล่ า วถึ ง กลวิธีการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่ า ในการถ่ ายทอดอุ ดมการณ์ แล้ว
ลาดับต่อไปผูว้ ิจยั จะกล่าวถึ งกลวิธีทางภาษาระดับตัวบทอีกกลวิธีหนึ่ งที่ใช้ในการสื่ ออุดมการณ์ ที่
แฝงอยูใ่ นตัวบทเช่นเดียวกัน ดังนี้
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4.3 กลวิธีระดับสหบท
กลวิธีระดับสหบท เป็ นการวิเคราะห์ตวั บทที่แทรกเข้ามาในวาทกรรมหนึ่ ง ๆ หรื อมีการ
อ้างถึงตัวบทอื่น ๆ ก่อนหน้าในตัวบทเรื่ องเล่า เพื่อสนับสนุนความคิดด้านต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบว่ากลวิธี
ระดับสหบทนี้ ตอ้ งการแทรกเข้ามาเพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้กบั ตัวบท ผูว้ ิจยั ได้ใช้แนวคิด
สหบทของแฟร์ ค ลัฟ (Fairclough, 1992) ที่ ไ ด้แบ่ งตัวบทออกเป็ น 2 ประเภท คื อ Manifest

Intertextuality คื อ สหบทแบบที่ มี ก ารแสดงการแทรกตัวบทอื่ น ให้เ ห็ น อย่า งชัด เจน และ
Interdiscursivity (หรื อ Constitutive Intertextuality) คือ สหบทแบบสหวาทกรรม ซึ่ งเป็ น
การนาลีลาประเภทวาทกรรมหรื อองค์ประกอบของวาทกรรมต่างชนิดมาผสมผสานเพื่อสร้างตัวบท
ชนิดใหม่
จากข้อมู ลเรื่ องเล่ าส าหรั บเด็กพบว่ามี การใช้ก ลวิธี ระดับ สหบทเพื่อสื่ อความคิ ด ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ความเชื่ อทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม ความเชื่ อในเรื่ องเหนือธรรมชาติรวมถึงสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และความเป็ นไทย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
4.3.1 ความเชื่ อทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม
จากข้อมูลในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่าผูเ้ ขียนได้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่
เกี่ ยวกับศาสนาทั้งสองที่เป็ นความเชื่อที่ส่งผลต่อวิธีคิดและการปฏิบตั ิตน โดยเฉพาะชาวมุสลิม ที่
เชื่อและศรัทธาในพระเจ้าหรื อศาสดาของตน ในขณะที่ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
แต่จะเชื่ อในเรื่ องบาปกรรม ผูว้ ิจยั ได้แบ่งความคิดนี้ ออกเป็ นประเด็นความคิดย่อยได้ 2 ประการ
ดังนี้
4.3.1.1 ความเชื่อเรื่องบาปกรรม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการแทรกตัวบทที่มาจากแนวคิดพุทธศาสนา
ในเรื่ องของ “บาปกรรม” ซึ่ งเป็ นความเชื่ อสาคัญในทางศาสนาพุทธและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ของคนในสังคม ผูแ้ ต่งได้อา้ งถึ ง “กฎแห่ งกรรม” “บำปบุญคุณโทษ” ซึ่ งมักจะปรากฏร่ วมกับ
คากริ ยาที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่ดี ได้แก่ เอาหนังสติ๊กไปยิงนก ล้ วงกระเป๋ า... จี้...ปล้ น ฆ่ า ฆ่ า
คน ฆ่ าสั ตว์ จับปลา ( ในที่อนุรักษ์ ) แอบขายข้ าว(พ่ อ) เพื่อต้องการที่จะสื่ อความคิดว่า
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ดีเหล่านี้ ลว้ นเป็ น “บาป” ทั้งสิ้ น และในที่สุดก็จะได้รับผลกรรมในสิ่ งที่ตน
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ทาไว้ การนาเสนอชุ ดความคิดนี้ ส่วนหนึ่ งก็เหมือนเป็ นการควบคุมพฤติกรรมทางอ้อมของคนใน
สังคมโดยเฉพาะ “เด็ก” อีกทางหนึ่งด้วย ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 315
“เอ หรื อจะเป็ นเพราะว่าเราไปเก็บเอาของของคนอื่นเขามา แล้วไม่คืนให้เจ้าของเขา
จึงทาให้ของของเราต้องหายไป หรื อจะเป็ นเพราะว่าเราทาบาปเอาหนังสติ๊กไปยิงนก เป็ นการ
รังแกสัตว์ ทาให้นกเดือดร้อนจึงทาให้หนังสติ๊กของเราหายไป ” นายโอภาสต้องใช้ความคิดอย่าง
หนัก
(ปุ๊ กปิ๊ ก ,2525 น. 72)
ตัวอย่างที่ 316
“นอกจากล้วงกระเป๋ าแล้ว ยังจี้ ปล้น ฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวัน” พ่อปรารภ “ทาไมนะ คน
ทุกวันนี้ จึงจิตใจเหี้ ยมโหดขาดความยั้งคิดกันอย่างนี้”
“พวกนั้น เป็ นพวกไม่มีศาสนา ไม่รู้จกั บาป บุญ คุณ โทษ” คุณยายพูดบ้าง หลังจากที่
นัง่ ฟังอยูน่ านแล้ว
(ป้ อมอยากรู้ , 2528 น. 15 )
ตัวอย่างที่ 317
“ถูกแล้วลูก ไม่เพียงแต่ฆ่าคนเท่านั้นที่ผดิ ศีลและบาป แม้การฆ่าสัตว์ก็เป็ นบาปเหมือนกัน
เพราะสัตว์ก็มีชีวติ เช่นเดียวกับคนเรานี่แหละลูก” พ่ออธิบาย
(ป้ อมอยากรู้ , 2528 น. 18 )
ตัวอย่างที่ 318
“ถ้ารู ้วา่ ผีไม่ทาอะไร ผมก็จะไปจับปลาที่วงั ผีสิงเหมือนกัน เรื่ องอะไรจะปล่อยให้คนถิ่ น
อื่นมาเอาไปหมด”
“เอ็งอยากได้ก็ไปเอากับเขาซี จะมาบ่นเสี ยดมเสี ยดายอยู่ทาไม” พ่อของบุญหลายพูดขึ้น
“แต่ขา้ เชื่อกฎแห่ งกรรม ใครทาอะไรไม่ดีมนั จะต้องรับโทษ ไม่วนั นี้ก็ตอ้ งโดนวันหน้า”
(วังเทพารักษ์ ,2535 น. 28 )
ตัวอย่างที่ 319
“แล้วพอพ่อข้าขายข้าว ข้าจะแอบขายสักถังหนึ่ง เอาเงินมารวมกับของเราต่างหาก” จ๊อด
หัวเราะ
“บาปตายโหง” แก้วกับแก่นพูดขึ้นพร้อมกัน
( เก็บข้าวตก , 2536 น. 30 )
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นอกจากจะมี การอ้าง“บำปกรรม” จากการกระทาของแต่ละ “บุคคล” ที่เป็ นพฤติกรรมที่
ไม่ดีแล้ว ผูว้ ิจยั พบว่าในตัวอย่างที่ 320 การเกิดบาปกรรมนั้นอาจส่ งผลกับบุคคลใกล้ตวั คือ “ลูก”
ทาให้ตอ้ ง “พิกำร” ตามความเชื่อเรื่ องผลกรรมของศาสนาพุทธอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 320
“เวลานี้ ผมไม่ใช่ คนตัวเปล่ า มีลูกมีเมียแล้วนะนาย เจ้าลูกคนโตก็พิการเพราะตกต้นไม้
เจ้าจุกคนเล็กอายุเพียงขวบกว่า ผมกลัวว่าบาปกรรมมันจะตามสนองผมอีกน่ะซีครับ...”
(โปรดอย่าเอาฉันมาเลี้ยงเลย (นะ) , 2530 น. 87-88)
4.3.1.2 ความเชื่อเรื่องศาสดาของศาสนาอิสลาม
ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก การสื่ อความคิดที่เกี่ยวกับความเชื่อศาสนาอิสลาม ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ น
ลักษณะการแทรกตัวบทโดยยกเอาคาสอนของบุคคลสาคัญในทางศาสนาอิสลามคือ นบีมูฮัมมัด
ศาสนฑูตของศาสนาอิสลาม ขึ้นมากล่าวเพื่อเป็ นการสนับสนุนความคิดในเรื่ องของการจงรักภักดี
ต่อชาติ บ ้านเมื องที่ ตนก าเนิ ดขึ้ นว่า ไม่เป็ นสิ่ ง ที่ขดั กับ หลัก ศาสนาและยัง เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการ
ศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้าอีกด้วย ความคิดนี้ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญของศาสนาอิสลาม และมีผลทาให้ตวั
บทที่แทรกเข้ามานั้นมีน้ าหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 321
ย่ากล่าวในที่สุดว่า “ฟารี ดาและอิสวาดีหลานรัก เจ้าทั้งสองเป็ นไทยโดยกาเนิด พวกเรา
ชาวไทยมุสลิมนั้นต้องเคร่ งครัด ประพฤติปฏิบตั ิตามทางศาสนาให้มน่ั คง แก่ นศาสนานะบีมูฮัมมัด
ได้กล่าวไว้วา่ มุสลิมนั้นเกิดในแผ่นดินไหน ก็ให้ตายเพื่อแผ่นดินนั้น ท่านสอนให้เป็ นผูก้ ล้าหาญ
เสี ยสละ จงรั กภักดี ต่อบ้านเมื อง ต่อพระมหากษัตริ ย ์ ให้ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิ นเกิ ด แล้วเราต้อง
สามัคคีปรองดองกันในหมู่ไทยทั้งชาติ...”
(สื บสายไทย ,2525 น. 39 )
ตัวอย่างที่ 322
พ่อกล่าวต่อไปอีกว่า “เรามีพระมหากษัตริ ยท์ ี่ทรงคุณธรรมอันประเสริ ฐ ทรงเอาพระทัยใส่
บารุ งศาสนาอิสลามเช่ นเดี ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ไทยมุสลิมทุกคนมีความสุ ขทัว่ กัน
ราชิตลูกต้องเข้าใจว่า ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
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ประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ด ให้เสรี ภาพในการนับถือศาสนา นบีมูฮัมมัดศาสดาแห่ ง
ศาสนาของเราสอนว่า ‘การรักบ้านเมืองของเรานั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ้า’
เราต้องรักชาติบา้ นเมือง ช่วยกันทาให้บา้ นเมืองเจริ ญ”
(เรามาเข้าใจกัน, 2528 น. 43 )
4.3.2 ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติรวมถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
จากข้อมู ล เรื่ องเล่ าส าหรั บเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่า ความเชื่ อในเรื่ องเหนื อธรรมชาติ รวมถึ งสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ภูตผี เทพารักษ์ ยักษ์ นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปธรรม แต่สามารถ
คุม้ ครองและให้คุณให้โทษแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ จึงถูกใช้เป็ นเครื่ องมือของผูใ้ หญ่หรื อผูน้ าทางสังคม
ที่มกั จะถ่ายทอดและปลูกฝังให้แก่เด็ก เพื่อใช้จดั การควบคุมพฤติกรรมและการกระทาบางอย่างใน
ลักษณะที่คู่ขนานไปกับกรอบของศาสนา ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 323
เด็กเล็ก ๆ พากันร้องไห้กระจองอแง พ่อต้องดุวา่ “อย่าร้องไห้นะ เดี๋ยวยักษ์ ได้ยินมันจับกิน
เสี ยหรอก”
(ยักษ์ใหญ่ในสระ, 2530 น. 54 )
ตัวอย่างที่ 324
มี อยู่วงั หนึ่ งมี ชื่อน่ ากลัวว่า “วังผีสิง” เนื่ องจากชาวบ้านเชื่ อว่า มี ผีสิงอยู่ที่วงั น้ าแห่ งนั้น
ต่อมาชาวบ้านเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนที่สร้างฝายน้ าล้นกั้นลาห้วย ชื่อวังผีสิงเปลี่ยนเป็ น “วังเทพารักษ์”
มีความหมายว่าเป็ นวังน้ าที่มีเทวดารักษาอยู่ นับว่าเป็ นชื่อที่เป็ นมงคลยิง่ นัก
ชาวบ้านหนองหมาว้อและหมู่บา้ นใกล้เคียงส่ วนใหญ่เชื่ อว่ าที่วังผีสิงหรือวังเทพารักษ์ มีผี
หรืออานาจลึกลับปกปั กรั กษาอยู่อย่างแน่นอน ความเชื่อนี้ถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ คน จึงไม่มีผใู้ ด
กล้าไปจับปลา หรื อแม้แต่จะไปตัดไม้ หรื อพายเรื อเข้าไปในบริ เวณนั้น
(วังเทพารักษ์, 2535 น. 24 )
ตัวอย่างที่ 325
“ข้าไม่เล่นซ่อนหากับพวกแกอีกแล้ว” เปี ยพูดด้วยเสี ยงแผ่วโหย
“พ่อข้าว่าผีมนั ชอบจับตัวเด็ก ๆ ดื้อรั้นตอนกลางคืนน่ะ”
เด็ก ๆ เสี ยวสันหลังวูบ ใบหน้าถอดสี คาว่าผี มันอยู่เหนื อจิตใจพวกเขามาตั้งแต่จาความ
ได้แล้ว
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(คืนเดือนหงาย, 2535 น. 80 )
4.3.3 ความเป็ นไทย
การใช้สหบทเพื่อสื่ อความคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทยนี้ จะเป็ นลักษณะของการแทรกตัวบท
เกี่ ยวกับของวรรณคดี ไทยที่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างดี และเพลงไทย เพื่อสนับสนุ นความคิดเกี่ ยวกับ
ความเป็ นไทยว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและเป็ นมรดกตกทอดมายาวนานอีกด้วย ดังปรากฏในตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 326
นรี รัตน์ชอบเพลงที่ชื่อว่า “เพลงไทยไพเราะ” ทานองลาวพุงดา ศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ
นาคสวัสดิ์ เป็ นผูเ้ ขียนคาร้อง ดังนี้
“อันเพลงไทยไพเราะเสนาะเลิศ
ควรต้องเทิดทูนไว้มิให้สูญ
เป็ นวัฒนธรรมประจาไทยอันไพบูลย์
เจิดจารู ญคู่ชาติบา้ นเมืองมา
มีทานองหลายอย่างท่านสร้างไว้
แม้นใส่ ใจช่วยกันหมัน่ ศึกษา
จะเสริ มศิลปไทยให้วฒั นา
เกียรติดารงก้องฟ้ าราตรี เอย”
(สมบัติไทย,2529 น. 46-47)
จากตัวอย่างนี้เป็ นการ แทรกบทเพลงไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวละครในเรื่ องถึงแม้จะเป็ น
เด็กก็ยงั รู ้จกั เพลงไทยในสมัยก่อน และนอกจากนี้ หากพิจารณาเนื้ อความในเพลงไทยที่แทรกเข้ามา
นั้นจะเห็ นว่า มี การใช้คาศัพท์ที่นาเสนอแนวคิดเกี่ ยวกับ ความสู งส่ ง มีอารยธรรมของชาติ ไทย
ได้แก่ คาว่า ไพเรำะเสนำะเลิ ศ เทิ ดทูน ไพบูลย์ เจิ ดจำรู ญ วัฒนำ เกี ยรติ ดำรงก้ องฟ้ ำ เพื่อ
ต้องการให้ทุกคนช่ วยกัน “รักษา” เพลงไทยไว้ เนื่ องจากเป็ นวัฒนธรรมประจาชาติ และการ
สอดแทรกบทเพลงนั้นเด็ก ๆ สามารถจดจาได้ง่าย
ตัวอย่างที่ 327
นรี รัตน์จึงเข้าค้นคว้าในห้องสมุด และรู้สึกชอบใจบทกลอนตอนหนึ่งในเรื่ อง “อิเหนา” อัน
เป็ นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่ งราชวงศ์จกั รี ตอน
ท้าวปั นจะหรากันเดิ นทางไปในพิธี อภิ เษกสัง คามารตา ซึ่ งค้นได้จากหนังสื อเรื่ อง “ดอกไม้ใ น
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วรรณคดีไทย” จัดพิมพ์โดยสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ
ความว่า
“พอเข้าป่ าพาใจให้ชื่น
หอมรื่ นดอกดวงพวงบุปผา
สายหยุดพุดจีบปี บจาปา
กรรณิ การ์มหาหงส์ชงโค
ลาดวนดอกดกตกเต็ม
ยีเ่ ข่งเข็มสารภียโี่ ถ
รสสุ คนธ์ปนมะลิผลิดอกโต
ดอกส้มโอกลิ่นกล้าน่าดม
มลิวลั ย์พนั กิ่งมณฑาเทศ
แก้วเกดดอกดกตกอยูถ่ ม
บนเนินเขาล้วนเหล่าลัน่ ทม
ดอกสุ กรมยมโดยโชยรส
พิกุลบุนนาคมากมี
ตามทางหว่างวิถีขาวสด
ชมพลางทางเร่ งรี บรถ
เลียบตามบรรพตคีรี”
คากลอนตอนนี้ นอกจากจะไพเราะแล้ว ยังให้ความรู้ เรื่ องดอกไม้ไทยหลายชนิ ดด้วยกัน
ด้วยวิธีน้ ี ทาให้สมาชิ กในชมรมได้รับอรรถรสทางวรรณคดีไทยหลายๆเล่ม ซึ่ งทุกคนก็คิดว่าจะ
อ่านต่อไปอีก
(สมบัติไทย,2529 น. 48)
จากตัวอย่างนี้ น้ นั เป็ นการแทรกตัวบทวรรณคดีไทย จากวรรณคดีเรื่ องอิเหนา ตอน ท้าว
ปั นจะหรากันเดินทางไปในพิธีอภิเษกสังคามารตา ซึ่ งผูแ้ ต่งได้นามาแทรกเพื่อต้องการสื่ อความคิด
ว่าชาติไทยนั้นมีวรรณคดีที่มีความไพเราะและมีธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์
สรุ ปได้ว่า การใช้สหบทที่ปรากฏในกลุ่มข้อมูลที่เกี่ ยวกับความเชื่ อทั้งหมดนั้น เป็ นการ
ใช้สหบทแบบ Manifest intertextuality ได้แก่ การอ้างคากล่าวของนบีมูฮมั มัด ศาสนฑูตของ
ศาสนาอิสลาม การแทรกบทเพลงและวรรณคดีไทย และการอ้างถึงเรื่ องบาปกรรม และความเชื่ อ
เรื่ องเหนือธรรมชาติและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
สรุ ป
เรื่ องเล่าในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติน้ นั นับว่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างหนึ่ งที่มีส่วนในการ
ตอกย้ าและปลู กฝั งอุดมการณ์ ดา้ นต่าง ๆ ในสังคมไทย ทั้งในด้านของอุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่าง
สม่าเสมอ ที่นาเสนอความคิดเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ ความเป็ นเด็กดี และคนดี
บทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย ความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติท้ งั สาม รวมถึงอุดมการณ์ ที่
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ปรากฏบางช่ วงเวลา ที่ นาเสนอความคิ ด เรื่ องความยากจน และความคิ ดเกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์
ธรรมชาติ และชุ ดความคิ ดย่อยในเรื่ องสังคมเมืองกับชนบทอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งชุ ดความคิดที่
กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็ นเรื่ องของการยอมรับในบรรทัดฐาน การเรี ยนรู้กรอบแห่ งสังคมไทยที่
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดไปบ้างตามระยะเวลาที่ยาวนานทั้งสิ้ น
หากพิจารณาในเรื่ องของกลวิธีทางภาษานั้น ปรากฏว่า แบ่ง ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1) กลวิธีการใช้ภาษาในตัวบทที่ ใช้สื่ออุดมการณ์ พบว่า การใช้คาศัพท์ เป็ นกลวิธีหลักที่พบมาก
ที่สุด รองลงมาก็จะเป็ น การใช้โครงสร้างประโยคในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ความสัมพันธ์
ระหว่างประโยคแบบเหตุ – ผล การใช้ประโยคคาสั่ง การใช้โครงสร้างประโยคคาสั่งที่ข้ ึนต้น
ด้วย “ให้” การใช้ประโยคกรรม การกล่าวอ้าง การใช้คาถามวาทศิลป์ การใช้อุปลักษณ์ และ
การแนะความ ซึ่ งกลวิธีทางภาษาเหล่านี้ ถูกนาเสนอในลักษณะที่เป็ นความคิดหรื อคาพูดของตัว
ละครในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ซึ่ งอาจจะพิจารณาได้ว่าอยู่ในประเด็นที่ 2) กลวิธีระดับตัวบท ใน
ลักษณะของการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่า กลวิธีดงั กล่าวทาให้การนาเสนออุดมการณ์ในเรื่ อง
เล่าสาหรับเด็กมีความแนบเนี ยนว่าเป็ นความคิดของตัวละครหรื อความจริ งตามที่ปรากฏในเรื่ อง
มากกว่า จะเป็ นความคิ ดของผูแ้ ต่ งที่พ ยายามปลูกฝั งไปสู่ เด็ก ประการสุ ดท้าย กลวิธี ที่ 3) กลวิธี
ระดับสหบท เป็ นกลวิธีที่ทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทเรื่ องเล่ากับตัวบทอื่นที่แทรกเข้ามา
หรื อมีการอ้างถึง สาหรับในบทต่อไปผูว้ ิจยั จะนาเสนอผลการศึกษาให้เห็น อุดมการณ์ในเรื่ องเล่า
สาหรับเด็กกับปริ บททางสังคมและวัฒนธรรม

บทที่ 5
อุดมการณ์ ที่สื่อในเรื่องเล่ าสาหรับเด็ก พ.ศ.2523-2553 กับปริบททางสั งคมและ
วัฒนธรรม
เนื้ อหาในบทนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปริ บททางสังคมและวัฒนธรรมที่
สัมพันธ์ต่อการสื่ ออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก เพื่อให้เห็นว่าสภาพเหตุการณ์สังคมที่แวดล้อม
ตัว บทนั้น ย่อ มมี ส่ ว นกับ การผลิ ต เรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ได้อีก ทางหนึ่ ง โดยผูว้ ิจยั จะนาเสนอใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.1 สรุ ปภาพรวมอุดมการณ์ที่นาเสนอในเรื่ องเล่าในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ
5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรม
5.3 ผลทางอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กที่มีต่อเด็กและเยาวชนของชาติ ดังนี้
5.1 สรุ ปภาพรวมอุดมการณ์ ทนี่ าเสนอในเรื่องเล่าในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
ผลการศึกษาพบอุดมการณ์หลายประการ ซึ่งแยกได้เป็ น 2 กลุ่มคือ
5.1.1 อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ
5.1.2 อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา
5.1.1 อุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่ างสม่าเสมอ
อุ ดมการณ์ หรื อชุ ดความคิ ดที่นาเสนอในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นชุ ดความคิดหลัก ที่
ปรากฏอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล ซึ่งบางส่ วนมีความสัมพันธ์และสะท้อนให้เห็น
ถึ ง ค่ า นิ ย มบางประการของสั ง คมไทยในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ที่ สั ง คมไทยให้ คุ ณ ค่ า และความส าคัญ
ในขณะที่ บ างส่ วนก็มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นความคิ ดเพื่อให้ส อดคล้องกับ สภาพสัง คมและเหตุ ก ารณ์
ส าคัญ ๆ ด้วย ดัง นั้นล าดับ ต่ อไปผูว้ ิจ ัย จะนาเสนอผลการวิเ คราะห์ อุ ดมการณ์ ที่ ป รากฏอย่า ง
สม่าเสมอ โดยแบ่งเป็ น 2 ประเด็นความคิด ดังต่อไปนี้
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5.1.1.1 ประเด็นความคิดทีค่ งเดิม
ผูว้ จิ ยั พบว่าประเด็นความคิดที่คงเดิมเป็ นอุดมการณ์หรื อชุดความคิดหลักที่ปรากฏ
อย่า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง มี ค วามสัม พันธ์ และสะท้อนให้เห็ นถึ ง แนวคิ ดหรื อ ค่ า นิ ย มบางประการที่
สังคมไทยให้คุณค่าและความสาคัญทั้งสิ้ น ดังนี้
(1 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ จากการวิเคราะห์ผวู้ ิจยั พบว่า มีการ
สื่ อให้เห็นความคิดทั้งฝ่ ายที่เป็ นเด็กและผูใ้ หญ่ในลักษณะที่วา่ เด็กนั้นต้องมีความอ่อนน้อมทั้งการ
กระทาและคาพูดต่อบุคคลผูม้ ีอาวุโสกว่าหรื อมีสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าตน จะทาให้ได้รับการ
ชื่นชมหรื อชมเชยจากผูใ้ หญ่ สาหรับผูใ้ หญ่น้ นั ด้วยอายุและสถานภาพที่สูงกว่าเด็ก จึงมีการสื่ อให้
เห็นชุดความคิดในลักษณะของการแนะนา สั่งสอน หรื อตักเตือนกับเด็กเสมอ บางครั้งอาจรุ นแรง
ถึงขั้นลงโทษเด็ก หากเด็กมีพฤติกรรมที่ผใู้ หญ่ตดั สิ นแล้วว่าไม่เหมาะสม
ชุ ดความคิดที่ได้กล่าวถึ งข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดของสังคมไทยในเรื่ องของ
ระบบอาวุโส กล่าวคือ สังคมไทยจะให้ความสาคัญกับวัยของบุคคลเป็ นสาคัญ และมองว่าผูท้ ี่อยูใ่ น
วัยเด็กนั้นจะต้องมีความสุ ภาพอ่อนน้อมหรื อมีสัมมาคารวะกับผูใ้ หญ่เสมอจึงจะได้รับการยกย่อง
ชื่นชมในชีวติ ประจาวัน และจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นได้หากบุคคลผูม้ ีวยั อ่อนกว่า
มีความสุ ภาพอ่อนน้อมและให้เกียรติกบั ผูท้ ี่อาวุโสหรื อฐานะสู งกว่า
นอกจากนี้การสื่ อความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ ยังสัมพันธ์กบั แนวคิด
เรื่ องระบบอุ ปถัมถ์และการรวมกลุ่มด้วย ในลักษณะที่ว่าระบบอุปถัมภ์เป็ นระบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลสองฝ่ ายในส่ วนของผูอ้ ุปถัมภ์และผูร้ ับการอุปถัมภ์ที่ต่างฝ่ ายมีสถานภาพทางสังคมไม่
เท่ากัน แต่อยู่ดว้ ยกันบนความสัมพันธ์ที่ต้ งั อยู่บนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยผู้
อุปถัมภ์จะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจมากกว่าในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่สาคัญของส่ วนรวมจึงสามารถที่
จะให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือหรื อใช้อานาจต่าง ๆ ได้โดยง่าย สาหรับผูร้ ับการอุปถัมภ์จะเป็ นผูท้ ี่มี
อานาจน้อยกว่าและอยูใ่ นฐานะที่ตอ้ งพึ่งพาหรื อจาเป็ นต้องได้รับการคุม้ ครองและการช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ุปถัมภ์ที่มีอานาจมากกว่า (ม.ร.ว. อคิน รพีพฒั น์, 2546 : 3-5 )
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สาหรับเรื่ องการรวมกลุ่มหรื อรวมหมู่น้ นั (collectivism) เป็ นความรู้สึกเชิงสังคมที่บุคคล
ในกลุ่มมีอยูร่ ่ วมกันและกาหนดให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีความคิดและพฤติกรรมที่สอดคล้องไป
ในทางเดียวกันและเป็ นความรู ้สึกในระดับส่ วนรวมไม่ใช่ส่วนบุคคล (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2551 :
130-131 ) สังคมไทยนั้นเป็ นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มและเน้นการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างพวกพ้องเดียวกัน เพื่อการต้องการให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม คนไทยจึงติดแน่นใน
เรื่ องของพวกพ้องในลักษณะที่ ว่าหากเป็ นพวกเดียวกันก็ตอ้ งเกรงใจกันไม่ขดั ใจกัน ดังนั้นเมื่อ
กระทาสิ่ งใดมักจะคานึ งถึงกลุ่มหรื อผลกระทบที่มีต่อกลุ่มและสังคมเสมอ (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2520 :
9-10 ) และสอดคล้องกับ ทรงธรรม อินทจักร (2550: 233) ที่อธิ บายไว้วา่ สังคมที่มีแนวคิดแบบอิง
กลุ่ ม จะให้ค วามส าคัญ กับ เรื่ อ งความสามัคคี และความคิ ดของสมาชิ ก คนอื่ นๆและไม่ ยึดความ
ต้องการของตนเองเป็ นหลักซึ่ งลักษณะดังกล่าวอาจส่ งผลต่อการปฏิสัมพันธ์ อันได้แก่ การพูดอ้อม
ค้อมหรื อไม่ตอ้ งการแสดงความคิดที่สวนทางกับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ ในส่ วนของระบบอุปถัมภ์และการรวมกลุ่มหรื อรวมหมู่น้ ี ทาให้
ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่ องของการเข้าถึงอานาจ
และปั จจัยต่าง ๆ ทาให้ตอ้ งพึ่งพาผูม้ ีอานาจในการให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงปั จจัยเหล่านั้น จึงเกิด
เป็ นลักษณะของการที่ผนู้ อ้ ยต้องพึ่งพาผูใ้ หญ่ ทาให้ตอ้ งยอมรับในสภาพความแตกต่างของตนใน
เรื่ องฐานะและชาติกาเนิ ดว่ามีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่างกัน ทาให้คนไทยยอมรับในการ
ปกครองที่ตอ้ งมีผปู้ กครองหรื อผูใ้ หญ่คอยให้การช่วยเหลือ
นอกจากนี้ ชุดความคิด เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่ ยัง มีความสัมพันธ์ก บั
วัตถุประสงค์ของหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ซึ่ งเป็ นวาทกรรมที่ผใู้ หญ่สร้างขึ้นเพื่อชี้ แนะแนวทางการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนแก่เด็กอีกด้วย โดยผูว้ จิ ยั จะได้กล่าวถึงต่อไป
(2 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี จากการวิเคราะห์ผวู้ ิจยั พบว่า มีการสื่ อให้เห็น
ถึงความคิดเรื่ องความเป็ นเด็กดี และคนดีที่มีความสัมพันธ์กบั บทบาทหน้าที่ที่มีต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ได้แก่ ความกตัญญูรู้คุณ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ ความขยันหมัน่ เพียร ความ
ประหยัดอดออม ความคิดดังกล่าวนั้นจะสื่ อภาพให้เห็นในลักษณะของการกระทาที่ได้รับผลดีตอบ
แทนเสมอ สาหรับ ความคิดเรื่ องการตั้งใจศึกษาเล่ าเรี ย นนั้น เป็ นการสื่ อความคิดให้เห็ นหน้าที่
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เบื้องต้นของเด็กที่จะต้องปฏิ บตั ิเป็ นสิ่ งแรก เพื่อที่จะสามารถทางานหาเลี้ยงตนเองในทางที่สุจริ ต
ได้ในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในฐานะเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติในลาดับต่อไป
ชุ ดความคิ ดที่ ได้กล่ า วถึ งข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์ก ับแนวคิดและค่านิ ยมที่ สาคัญที่พึ ง
ประสงค์ของไทยที่ส่วนหนึ่ งมาจากหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ น ความ
กตัญญูรู้คุณและความซื่ อสัตย์ ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และมีน้ าใจ ความขยันหมัน่ เพียร ที่สอดคล้อง
กับเบญจศีล และเบญจธรรม กตัญญูกตเวทิตาธรรม สังคหวัตถุ 4 ( คุ ณธรรมที่เกี่ ยวกับความ
สามัคคี ) อิทธิบาท 4 (คุณธรรมที่นาไปสู่ ผลสาเร็ จ ) เป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นค่านิยมพื้นฐาน
ที่สาคัญที่ผแู ้ ต่งต้องการปลูกฝั งให้เกิ ดกับเด็กตั้งแต่วยั เยาว์โดยผ่านทางการกระทาหรื อพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของคนในสังคมที่พึงมีต่อกันในการที่จะทาให้สังคมมีความสงบสุ ข
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ซึ่ งการที่ผแู้ ต่งได้สอดแทรกค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้ ลงไปนั้น อาจจะด้วย
เหตุผลที่ว่าหน้าที่สาคัญของคนที่เป็ นผูใ้ หญ่ประการหนึ่ งนั้น คือ หน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเด็ก
โดยผูใ้ หญ่ในที่น้ ีหมายรวมไปถึงคนในครอบครัวตลอดจนคนที่ใกล้ชิดกับเด็กด้วย
ชุดความคิดดังกล่าวนี้ ยงั สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการผลิตหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติที่มุ่ง
นาเสนอแนวทางและแบบแผนการประพฤติตนแก่เด็กเพื่อสร้างให้เด็กเป็ น “เด็กดี” และ “คนดี” อีก
ด้วย
(3 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับบทบาทชาย – หญิงในสั งคมไทย
อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย – หญิงในสังคมไทย จากการวิเคราะห์ผวู้ ิจยั พบว่า มีการ
สื่ อให้เห็นความคิดเรื่ องของหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านของเพศชายที่ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่นอกบ้าน
สาหรับหน้าที่หรื อกิ จกรรมทัว่ ไปของเพศหญิงนั้นได้แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ในส่ วนของงาน
บ้าน และความสนใจของเพศหญิงที่มกั จะเป็ นเรื่ องของความสวยงามหรื องานฝี มือที่มีการประดิษฐ์
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ความคิดที่สาคัญประการหนึ่ งในเรื่ องภาระหน้าที่ ของเพศหญิงคือ ความคิดที่
แสดงถึ งบทบาทความเป็ นแม่ที่ดูแลลูกในชี วิตประจาวัน สาหรับความคิดที่สื่อให้เห็ นภาพของ
บุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์น้ นั ในส่ วนของเพศชายก็จะแสดงให้เห็นเรื่ อง
ของพฤติ กรรมที่ อิสระ ไม่เรี ยบร้ อย ไม่อยู่ในระเบียบ และเพศหญิงก็จะเป็ นไปในลักษณะของ
อารมณ์ความรู ้สึกที่อ่อนไหวง่ายกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ
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ชุดความคิดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นบางส่ วนนั้นมีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื่ องความเป็ นชายความเป็ นหญิง กล่าวคือทั้งสองเพศได้ถูกกาหนดบทบาทให้ทาหน้าที่ต่างกัน ด้วยเหตุที่วา่ เพศชายมี
ภาพของความเข้มแข็งและแข็งแรง ภาระหน้าที่จึงเปิ ดออกสู่ พ้ืนที่ที่กว้างและหลากหลายกว่าเพศ
หญิง ความคิดที่ว่านี้ ทาให้เกิ ดการแบ่งแยกกันระหว่างทั้งสองเพศอย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ ในระยะ
หลัง ๆ สภาพสั ง คมได้เปลี่ ย นแปลงไป จากข้อมูล ในเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก จึ ง สื่ อภาพให้เห็ นถึ ง
ภาระหน้าที่ที่เป็ นการทางานนอกบ้านของเพศหญิงมากขึ้น การทางานบ้านและดูแลลูกของเพศชาย
แต่สังคมไทยก็ยงั คงคาดหวังบทบาทการทาหน้าที่ “แม่” และ “ภรรยา” จากเพศหญิงอยูเ่ ช่นเดิม
(4 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
อุดมการณ์ เกี่ ย วกับ ความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ จากการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั พบว่า
สาหรั บ ชุ ดความคิด ว่ าด้ ว ยสถาบั นชาติ ประกอบด้วยชุ ดความคิ ดย่อยเกี่ ยวกับสถาบันชาติ 2
ความคิด ในเรื่ องของบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ของคนในชาติ ได้สื่อให้เห็นถึงความคิด
ที่วา่ ประชาชนพลเมืองจะต้องรักชาติบา้ นเมืองและหาทางตอบแทนคุณชาติ และเรื่ องของความเป็ น
ไทยนั้น ได้สื่อให้เห็นถึงความคิดที่เกี่ยวกับความเป็ นไทยในลักษณะของอารยธรรมที่มีคุณค่าและ
เป็ นมรดกตกทอดมายาวนาน รวมถึงการแบ่งแยกชาติ “เขา” และ “เรา” ในส่ วนของ ชุ ดความคิด
ว่ าด้ วยสถาบันศาสนา ได้สื่อให้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิของพุทธศาสนิกชนในเรื่ องของ
การทาบุญ การสวดมนต์ โดยผูใ้ หญ่จะเป็ นผูท้ ี่ปลูกฝังความคิดในส่ วนนี้ ให้กบั เด็กตั้งแต่วยั เยาว์
ในส่ วนของ ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันพระมหากษัตริ ย์ นั้นมีการสื่ อให้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับ
การปกป้ อง คุม้ ครองและดูแลประชาชนทุกคนของสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และความคิดในเรื่ อง
ของความจงรักภักดี ของประชาชนในทุกระดับชั้นที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นลักษณะที่หา
อะไรมาเปรี ยบมิ ได้ จึ งสื่ อความคิดให้เห็ นภาพในลักษณะของการถวายความเคารพอย่างสู งต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ชุ ดความคิ ด ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง เกี่ ย วกับ ยึด มัน่ ในสถาบันหลัก ทั้ง สามนั้นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
สังคมไทยที่ให้ความสาคัญแก่สถาบันทั้งสาม โดยนิยามว่าเป็ นองค์ประกอบของความเป็ นชาติตาม
แนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่ทรงได้แนวคิดนี้ มาจากแนวคิด
เรื่ องชาติของอังกฤษซึ่ งประกอบด้วย 3 สถาบัน คือ God , King and Country (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, 2538 : 64 ) นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังได้ทรงใช้ “ธง
ไตรรงค์” เป็ นเครื่ องมือในการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมต่อประชาชนด้วย ความหมายสาคัญของ
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ธงไตรรงค์ซ่ ึงมีแถบสี สามสี น้ นั หมายถึง สถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ ชาติ (สี แดง)
ศาสนา (สี ขาว) และพระมหากษัตริ ย ์ (สี น้ าเงิน) สี ท้ งั สามนี้เองคือที่มาของการเรี ยกชื่อธงนี้ วา่ ธง
ไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี ) (วิกีพีเดีย : ออนไลน์ ) ดังนั้น ความรักชาติ ความเลื่อมใสใน
ศาสนา และความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ พระมหากษัต ริ ย์ จึ ง เป็ นเนื้ อ หาของอุ ด มการณ์ รั ฐ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ได้ทาการปลูกฝังให้ราษฎรพลเมืองเกิ ดขึ้นในสานึกของ
ตน ให้เหมือนเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นติดตัวมาตั้งแต่กาเนิด โดยสื บทอดมาจากลักษณะนิสัยแห่ งบรรพบุรุษ
ของชาติที่สืบต่อกันมายาวนานนับพันปี (ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, 2546 : 93 )
กล่ าวได้ว่าสิ่ งที่ แสดงถึ งความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกับชาติอีกประการ ก็คือ “ความเป็ น
ไทย” ทั้งในด้านของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษว่าเป็ นสิ่ งที่ดีงามและ
ทรงคุณค่า นอกจากนี้ การสื่ อความคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทยยังมีการนาเสนอความคิดในเรื่ องของ
เชื้อสายเผ่าพันธุ์ในลักษณะของการแบ่งแยกชาติเขาชาติเราซึ่ งสอดคล้องกับประเด็นเรื่ อง ควำมเป็ น
อื่ น ( the others) ในการนิ ยามความเป็ นตนเองให้ชดั เจนขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการมุ่งเน้นให้
เด็กไทยที่จะเติบโตเป็ นสมาชิ กรุ่ นใหม่ที่สาคัญของชาติไทยมีความภูมิใจและผูกพันกับความเป็ น
ไทยมากขึ้น
ส าหรั บ ชุ ด ความคิ ด ว่ าด้ วยสถาบั น ศาสนา และชุ ดความคิ ด ว่ าด้ วยสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ นั้น สถาบัน “พระมหากษัตริ ย”์ เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความเป็ นอันหนึ่ งเดี ยวกับ
“ชาติ ” มาอย่า งยาวนานแล้ว ประกอบกับ ประเทศไทยนั้นก็ เป็ นประเทศที่ มี ก ารปกครองด้วย
ระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และมีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจา
ชาติ พระมหากษัตริ ยไ์ ทยทุกพระองค์ทรงเป็ นธรรมราชา และทรงตั้งมัน่ อยู่ในทศพิธราชธรรม
จักรวรรดิวตั ร ราชสังคหวัตถุ เป็ นต้น (ประกอบ มีโคตรกอง, บรรณาธิ การ, 2551 : 154 ) และ
ด้วยพระราชกรณี ยกิ จและพระราชจริ ยวัตรที่ทรงมีต่อพสกนิ กรของพระองค์ จึงทาให้คนไทยมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างแน่นแฟ้ น และยึดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
แม้กระทัง่ เมื่อประเทศเผชิ ญวิกฤตด้านต่าง ๆ สถาบันพระมหากษัตริ ยจ์ ะทาหน้าที่เสมือนเสาหลักที่
คอยค้ าจุนประเทศไทยไว้ ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทาให้สังคมไทยเทิดทูนและจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างหาที่สุดมิได้
อุดมการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่วา่ จะเป็ นอุดมการณ์เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กผูใ้ หญ่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลัก
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ของชาติ จะสังเกตได้วา่ เป็ นอุดมการณ์หรื อชุดความคิดที่มีความสอดคล้องกับค่านิยมบางประการที่
มี ความสาคัญกับสังคมไทยมาก่ อนแล้วทั้งสิ้ น เช่ น การเคารพผูใ้ หญ่ ความกตัญญูรู้คุณ ความ
ขยันหมัน่ เพียร ความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ เป็ นต้น และเรื่ องเล่าสาหรับเด็กก็ได้ผลิต
ซ้ าชุดความคิดเหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง
5.1.1.2 ประเด็นความคิดทีม่ ีการปรับเปลีย่ น
กล่าวคือ เป็ นชุ ดความคิดหลักที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอแต่ดว้ ยระยะเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น
จึงอาจจะมีการสื่ อประเด็นความคิด ย่อยหรื อมีรายละเอียดเฉพาะที่แตกต่างไปบ้าง เนื่องจากได้รับ
อิทธิ พลหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั เหตุการณ์เฉพาะที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น ก่อนที่จะนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ประเด็นความคิดที่มีการปรับเปลี่ ยนอย่างไรนั้น ผูว้ ิจยั จะนาเสนอให้เห็ นถึงอุดมการณ์
ก่อน ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
(1) อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย
(2) อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ
(3) อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
(1 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับบทบาทชาย – หญิงในสั งคมไทย
(1.1 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับการทางานในภาคเกษตรกรรมของเพศชายคู่กบั เพศหญิง
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า ความคิดในเรื่ องของหน้าที่ และกิจกรรมนอกบ้านของเพศ
ชายที่เป็ นงานที่ตอ้ งใช้แรงงานและพละกาลังนั้นก็เป็ นสิ่ งที่เพศชายยังพึงทาอยูเ่ สมอ แต่ในช่วงเวลา
พ.ศ. 2523-2531 นี้ ผูว้ ิจยั พบว่า มี ก ารสื่ อความคิ ดให้เห็ นถึ ง หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การท างานในภาค
เกษตรกรรมของเพศชายคู่กบั เพศหญิงปรากฏอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยเป็ นลักษณะของการทางาน
แบบทาไร่ นา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผูห้ ญิงได้กา้ วเข้าสู่ แรงงานในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ไม่อาจละ
ทิ้งบทบาทเดิมของตนในเรื่ องของการจัดการภายในบ้านซึ่ งเป็ นพื้นที่ส่วนตัวของตนไปได้ ดังนั้น
ในตัวบทจึงได้มีการสื่ อให้เห็นความคิดในลักษณะของการทางานบ้าน ซึ่ งเพศหญิงพยายามที่จะ
รักษาไว้เหมือนเดิม
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ชุ ดความคิดที่ได้กล่าวถึ งข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมืองและเหตุการณ์
โลกในขณะนั้ น กล่ า วคื อ ในส่ ว นของประเทศไทยยัง คงให้ ค วามส าคัญ กับ แรงงานในภาค
เกษตรกรรมเป็ นหลัก ดังนั้นสิ่ งที่สะท้อนให้เห็นจากตัวบทจึงเป็ นลัก ษณะของการใช้แรงงานใน
ลักษณะนี้ โดยเพศหญิงได้กา้ วเข้ามาเป็ นแรงงานหลักเท่าเทียมกับเพศชายเพื่อมาช่วยเสริ มและเพิ่ม
มูลค่าการผลิตในภาคเกษตรกรรม จากเดิมที่เป็ นการทาเรื อกสวนไร่ นาเพื่อการยังชีพของครอบครัว
(สุ ธีรา ทอมสัน , 2533) นอกจากนี้ ส่วนหนึ่ งอาจจะเป็ นความพยายามของภาครัฐในการเริ่ มต้น
ยกระดับสถานภาพและบทบาทของสตรี ให้เป็ นแรงงานด้านการผลิตที่สาคัญเท่าเทียมกับเพศชาย จึง
ได้เริ่ มต้นบรรจุแผนพัฒนาสตรี ไว้ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520 - 2524 ) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) เพื่อให้เป็ นปฐมบทของการพัฒนา และ
เป็ นไปในทิ ศทางที่สอดคล้องกับคาแถลงนโยบายในปี พ.ศ. 2529 ของรัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสู ลานนท์ ที่กล่าวว่าจะส่ งเสริ มการศึกษาและความเสมอภาคของสตรี ดว้ ยเช่นกัน
กล่าวได้ว่าการพยายามยกระดับสถานภาพของสตรี ของรัฐก็มีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์
โลก เรื่ องของกระแสสิ ทธิ สตรี จากตะวันตกที่แพร่ เข้าสู่ ประเทศไทยและเป็ นช่วงของทศวรรษสตรี
สากลขององค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2518- 2528 เพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสตรี ในการ
พัฒนาประเทศ (กรวิภา บุญซื่ อ, 2535 อ้างถึงใน ชนกพร อังศุวิริยะ, 2551: 111 ) แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อผูห้ ญิงได้กา้ วเข้าสู่ แรงงานการผลิตในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ทาให้ผหู้ ญิงมีความรับผิดชอบและ
มีโอกาสทางานนอกบ้านเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันงานบ้านก็ตอ้ งทาเช่ นเดิม จึงกลายเป็ นการเพิ่ม
ภาระให้กบั ผูห้ ญิงหนักกว่าเดิม เพิ่มบทบาทสู งขึ้นกว่าเดิม โดยไม่เกิดผลในการยกระดับหรื อพัฒนา
สถานภาพผูห้ ญิงที่ แท้จริ งแต่อย่างใด (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานสตรี
แห่งชาติ, 2535 : 39 )
(1.2 ) ประเด็นความคิดเกี่ยวกับการทางานนอกบ้ านในองค์ กรธุ รกิจของชายและหญิง :
บทบาทในการดูแลลูกและการทางานบ้ านของเพศชาย
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอที่ทาให้เห็นความคิดในส่ วนของการทางาน
นอกบ้า นในลัก ษณะการท างานตามบริ ษ ทั ห้า งร้ า น และองค์ก รธุ รกิ จต่ า ง ๆ หรื อ แม้ก ระทั่ง
รั ฐวิส าหกิ จที่ ไ ม่ใช่ หน่ วยงานราชการโดยตรงเหมือนที่ผ่านมาของเพศชายและหญิง รวมไปถึ ง
ตาแหน่งทางการศึกษาที่สูงขึ้นของเพศชายที่มีคานาหน้าว่า “ดร.” เกิดขึ้นให้เห็น เริ่ มปรากฏในตัว
บทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2532- 2540 ทั้งสิ้ น และ ทั้งหมดนี้กล่าวได้วา่
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มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการทางานในรู ปแบบของการใช้แรงงานในสังคมเมือง นอกจากหน้าที่
ด้านการงานแล้วสิ่ งหนึ่ งที่น่าสนใจคือ ผูว้ ิจยั พบว่าในสมัยนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดที่วา่ ผูเ้ ป็ น
พ่อก็ได้ทาหน้าที่ในการดูแลลูกเช่นกัน กล่าวคือผูเ้ ป็ น “พ่อ” ก็ได้เพิ่มบทบาทในการ “เลี้ยงดูลูก”
“ไปรับส่ งลูก” ด้วยควบคู่กบั แม่ที่ไม่สามารถละเลยบทบาทการทาหน้าที่แม่ในด้านการเลี้ยงดูลูก
และการทางานนอกบ้านได้เช่นกัน นอกจากนี้ มีการสื่ อให้เห็นความคิดเกี่ยวกับการทางานบ้านของ
เพศชายอีกด้วย
ชุ ด ความคิ ด ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ข้า งต้น มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ เหตุ ก ารณ์ บ ้า นเมื อ งในขณะนั้น
กล่าวคือช่ วงเวลา ปลาย พ.ศ. 253116 – 2533 สมัยของพลเอกชาติชาย ชุ ณหะวัณ เป็ นช่วงที่
เศรษฐกิ จของประเทศกาลังขยายตัวอย่างมาก เศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวอย่างมัน่ คงสู งกว่า
เป้ าหมายและมีเสถี ยรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะฐานะการเงินการคลังของประเทศดีข้ ึนมากในรอบ
หลายสิ บปี ส่ งผลให้คนไทยมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนกว่าเดิม รัฐบาลได้นาพาประเทศเริ่ มเข้าสู่ ทุน
นิ ย มอย่ า งเต็ ม ตัว และสั ง คมไทยก็ เ ข้า ไปเป็ นส่ ว นหนึ่ งของโลกที่ เ รี ยกว่ า “โลกาภิ ว ัต น์ ”
(globalization) (ดวงมน จิตรจานงค์ ,2550 : 81-82 ) ซึ่ ง ทาให้ก ารดาเนิ นการทางธุ รกิ จเป็ น
เหมื อนกันทัว่ โลกโดยอาศัยเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสารและการคมนาคมที่ รวมกันเป็ นหนึ่ งเดี ยว
และปั จจัยทั้งหมดเหล่ านี้ ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสัง คมเริ่ มปรับเปลี่ ยนเป็ นคนสังคมเมือง
ควบคู่ไปกับการเจริ ญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
เมื่อสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ ทุนนิยม สถานภาพของเพศชาย
และหญิงก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการรณรงค์ดา้ นค่านิ ยมให้ชายหญิงร่ วมรับภาระเลี้ ยงดู
อบรมลูกและเพศชายต้องร่ วมรับผิดชอบทางานบ้านเพื่อให้เพศหญิงมีเวลาพัฒนาตนเอง ได้ปฏิบตั ิ
ภารกิ จทั้งในและนอกบ้านได้ดีข้ ึ นตามความเหมาะสมของครอบครัวและสภาพการณ์ของสังคม
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทาและพัฒนาผลผลิตให้กบั ประเทศ (คณะทางานวางแผนพัฒนาสตรี ระยะ
ยาว, 2525 : 1,30)
(1.3 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับเพศหญิงกับบทบาททางสั งคม
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จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า ในตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้นาเสนอให้เห็นประเด็น
ความคิดที่เกี่ยวกับเพศหญิง ในช่วงเวลาพ.ศ. 2541- 2553 คือ เรื่ องของระดับการศึกษา และตาแหน่ง
หน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกับเพศชาย แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเริ่ มมีบทบาททาง
สังคมมากขึ้น ซึ่ งสังเกตได้จากคาเรี ยกชื่ อผูห้ ญิงว่า “ดร.” ได้แก่ “ดร. จารุ วรรณ” ซึ่ งมีตาแหน่ ง
เป็ นถึง “นักวิทยาศาสตร์หญิง” อีกด้วย
ชุ ดความคิ ดที่ ได้กล่ าวถึ งข้างต้นนั้นน่ าจะมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ บา้ นเมืองในช่ วง
ระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2541- 2553 กล่าวคือ สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่เจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็ ว เข้าสู่ เศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยมเต็มตัวดังที่ กล่ าวมาแล้ว ทาให้เงิ นเข้ามามีบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันเพิ่มมากขึ้น และการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ที่เป็ นผลมาจากการก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทาให้ครอบครัวต้องการรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะคนในเมือง สภาพการณ์เช่นนี้ มีผลผลักดัน
ให้เพศหญิ ง ต้องมี บ ทบาทเพิ่ ม ในการหารายได้ช่วยครอบครั ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพศหญิ ง ที่ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิ จต่ าและปานกลาง สาหรับเพศหญิงที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จสู งก็ได้มี
บทบาทในสังคมนอกบ้านมากขึ้น (คณะทางานวางแผนพัฒนาสตรี ระยะยาว, 2525 : 1) ประกอบกับ
ระดับการศึกษาก็เป็ นตัวแปรสาคัญ โดยรัฐได้มีการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็ น 12 ปี
จนถึงก่อนระดับอุดมศึกษา 17 ก็ยิ่งสนับสนุนให้เพศหญิงมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและส่ งผล
ให้สามารถที่จะมีตาแหน่งหน้าที่ในระดับที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกับเพศชาย
(2 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
(2.1 ) ประเด็นความคิดเกี่ยวกับมุสลิมกับจิตสานึกร่ วมว่ าด้ วยความเป็ นพลเมืองไทยและ
พระมหากษัตริย์กบั การคุ้มครองชาวมุสลิม
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า ในประเด็นเกี่ยวกับ ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันชาติ ในช่วง
เวลา พ.ศ. 2525-2528 มีการสื่ อความคิดประเด็นนี้ ในแง่ของคนมุสลิมกับการสร้างจิตสานึกร่ วม
ของความเป็ นพลเมื องไทยด้วยกัน ในลักษณะที่ว่ามุสลิ มนั้นพร้อมที่จะเสี ยสละตนเองเพื่อชาติ
บ้านเมืองและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ 18 และในประเด็นเกี่ยวกับ ชุ ดความคิด
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ว่ าด้ วยสถาบันพระมหากษัตริ ย์ นั้น ช่วงเวลานี้ ยงั ได้มีการเน้นย้ าให้เห็นความคิดเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ยก์ บั การให้ความคุม้ ครองประชาชนมุสลิมอีกด้วย
ชุดความคิดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมืองในช่วงเวลา พ.ศ.
2523-2531 กล่าวคือ ประเทศไทยกาลังเผชิญกับภัยคุกคามจากผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในการที่จะ
สร้ างความเข้าใจผิดระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผูห้ ลงผิดในลัทธิ คอมมิวนิ สต์ และทาให้เกิ ดความ
แตกแยกในสัง คมไทย จนนายกรั ฐมนตรี พ ลเอกเปรม ติ ณสู ล านนท์ ได้ประกาศใช้นโยบาย
66 / 2523 ในการต่อสู ้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ให้หมดไปจากสังคมไทยและทาให้ประเทศชาติมี
ความมัน่ คงอีกครั้ง
ทาให้ในระยะนั้นนอกจากประเทศจะต้องปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) ที่มี
ฐานที่มน่ั ตามภาคต่าง ๆ เป็ นหลักแล้วเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็มีกลุ่มของขบวนการโจรก่อการร้าย
(ขจก.) และโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) 19 เคลื่อนไหวอยู่ดว้ ยเหตุผลทางการเมือง ซึ่ งคนส่ วน
ใหญ่ในพื้นที่น้ นั จะเป็ นชาวไทยมุสลิมเช่นเดียวกัน ทาให้กลุ่มของขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)
ได้อาศัยจุดอ่อนในเรื่ องนี้พยายามที่จะหามวลชนสนับสนุนเพื่อเป็ นแนวร่ วมให้กลุ่มชาวไทยมุสลิม
เกิ ดความแตกแยกและเกลียดชังรัฐบาลและแผ่นดินไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจาเป็ นที่จะสร้าง
จิตสานึกร่ วมของความเป็ นพลเมืองไทยให้เกิดขึ้น
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กลุ่มของขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) และโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) นั้นเป็ นขบวนการโจรทางการเมืองที่ก่อความไม่

สงบขึ้นบริ เวณชายแดนภาคใต้ของไทย โดยเฉพาะในสามจังหวัดภาคใต้ของไทย คือ ปั ตตานี ยะลา และนราธิ วาส โดยทั้งสองกลุ่มมีความ
แตกต่างกันคือ กลุ่มขจก. นั้นมีเป้ าหมายที่จะแยกดินแดนไทยออกเป็ นส่วน ๆ และใช้เงื่อนไขความเป็ นเอกราชของรัฐปั ตตานี ในอดี ตพยายามที่
จะปกครองตนเองเป็ นรั ฐ อิ สลาม ส่ ว นกลุ่ ม จคม. นั้นมี เป้ าหมายหลักที่ จ ะปลดปล่ อ ยประเทศมาเลเซี ย เพื่ อ เปลี่ ย นระบบสัง คมให้เป็ น
คอมมิวนิสต์ แต่เมื่อทาง จคม. ถูกทางการมาเลเซียปราบปรามอย่างรุ นแรงทาให้ตอ้ งเคลื่อนกองกาลังเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยบริ เวณชายแดนไทย
-มาเลเซีย และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรไทยบริ เวณชายแดนอย่างมาก ด้วยยุทธวิธีแบบกองโจร แต่หลังจากรัฐบาลพลเอกเปรม ได้ออก
คาสัง่ ที่ 66/2523 เกี่ยวกับการต่อสู ้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิ สต์แล้ว ก็ได้นานโยบายนี้ มาพัฒนาปรับปรุ งสาหรั บใช้กบั การก่อการร้ายชายแดนใต้
โดยได้ออกนโยบาย “ใต้ร่มเย็น” และอาศัยพื้นฐานจากนโยบายนี้ มาปราบปรามกลุ่มโจรก่อการร้ าย และส่ วนหนึ่ งได้ใช้นโยบายนี้ ในการ
แก้ปัญหาทางการเมื องการปกครองที่ ถูกมองว่ายังไม่เป็ นประชาธิ ปไตยที่ สมบูรณ์ และทาให้เกิ ดกลุ่มของ ขจก. ขึ้น เนื่ องจากที่ ผ่านมานั้น
เจ้าหน้าที่รัฐบางส่ วนมักจะจับตาการเคลื่อนไหวของคนไทยมุ สลิ มบางส่ วนว่าสร้างความวุ่นวายหรื อก่อความไม่สงบทั้งสิ้ น จึ งยิ่งทาให้เกิ ด
ปัญหาเรื่ อยมา ทาให้ชาวมุสลิมเหล่านั้นมีความรู ้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไทย ไม่มีส่วนร่ วมในการปกครองทาให้เกิดปั ญหาที่บานปลายขึ้น และใน
ที่สุดการใช้นโยบายที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ท้ งั กลุ่ม ขจก. และจคม. นั้นค่อย ๆหมดไปเรื่ อย ๆ ในสมัยนี้ (สุ บรรณ แสงพันธุ ์ , 2527 )
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(2.2 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับรัฐบาลและการสร้ างความเจริญให้ ชุมชนด้ วยโครงการโอทอป
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า ในประเด็นเกี่ยวกับ ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันชาติ นั้นมี
การนาเสนอที่แสดงให้เห็นถึงความคิดย่อยที่วา่ ด้วยเรื่ องรัฐบาลให้ความเอาใจใส่ ดูแลประชาชนเป็ น
อย่างดีในทุกเรื่ องด้วยการสร้างความเจริ ญให้กบั ชุมชนกับ “โครงการโอทอป”
ชุ ดความคิดที่ได้กล่าวถึ งข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมืองในพ.ศ. 2548
กล่าวคือ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้มีนโยบายในการนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในแบบไทย ๆ ที่กาลังเลือนหายไปตามกาลเวลามาบริ หารจัดการด้านการผลิตและบริ การตลอดจน
การส่ งเสริ มด้านการตลาดเพื่อให้ตราสิ นค้าไทยเป็ นที่ยอมรับ20 จึงเกิ ดเป็ นโครงการที่รู้จกั กันดีใน
ชื่อของ “โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า โอทอป (OTOP)
(3 )อุดมการณ์ เกีย่ วกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
-ประเด็นความคิดเกีย่ วกับความประหยัดและอดออมเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอประเด็นความคิดในเรื่ องของความประหยัด
และอดออม โดยแสดงให้เห็นในลักษณะของการกระทาของคนในครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึ ง
ความคิดข้างต้นและส่ งผลดีคือ ทาให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนจาก “ภาวะเศรษฐกิจตกต่า” พ.ศ. 2540
ชุดความคิดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมือง กล่าวคือ ในช่วง
พ.ศ. 2545-2548 เป็ นช่ วงที่ประเทศไทยจะต้องแก้ปัญหากับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิ ดขึ้นจากระบบ
เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ที่เกิดขึ้น พ.ศ. 2540 ทาให้เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาในทุก ๆ ด้านทั้งด้าน
การเงิน การคลัง การค้า การลงทุนและด้านค่าครองชีพ เกิดการลอยตัวของอัตราแลกเปลี่ยนทาให้
ค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่างมาก และมีส่วนให้ราคาสิ นค้าสู งขึ้น ซึ่ งปั ญหาเศรษฐกิจนี้ มีผลกระทบกับ
คนไทยใน หลาย ๆ ด้านและรุ นแรงจนทาให้ประเทศไทยต้องแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จด้วยความ
ช่วยเหลือจากกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) (นิพทั ธ์ สระฉันทพงษ์ ,2540 :473) เพื่อให้
เศรษฐกิ จไทยเข้าสู่ ภาวะปกติโดยเร็ วที่สุด เพราะเมื่อเศรษฐกิ จของชาติมีปัญหา สิ่ งเหล่านี้ ก็ย่อม
20

คาแถลงนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ต่อรัฐสภา วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2548
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ส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก และเยาวชนตามไปด้วย เพราะรั ฐ บาลได้มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม การ
ประหยัด โดยรณรงค์ร่วมกับประชาชนและองค์กรเอกชนในการประหยัดค่าใช้จ่าย การเพิ่มการ
ออม
5.1.2 อุดมการณ์ ที่ปรากฏบางช่ วงเวลา
ผูว้ จิ ยั พบว่ามีอุดมการณ์หรื อชุดความคิดที่ปรากฏไม่สม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล
และมักจะปรากฏตัวอย่างในลักษณะที่ซ้ า ๆ กันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง คือ อุดมการณ์ เกี่ยวกับการ
อนุ รักษ์ ธรรมชาติ ซึ่ งนาเสนอประเด็นความคิดเรื่ องธรรมชาติมีความสาคัญกับชี วิตมนุษย์ และ
มนุษย์ คือ ผู้ทาลาย เบียดเบียนสั ตว์และสิ่ งแวดล้อม ดังนี้
จากการวิเคราะห์ผวู ้ ิจยั พบว่า มีการนาเสนอชุดความคิดย่อย 2 ประการ ได้แก่ ธรรมชาติ
มีความสาคัญกับชี วิตมนุษย์ แสดงถึงการให้ความสาคัญอย่างสู งต่อธรรมชาติ ในลักษณะที่ว่า
ธรรมชาติ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดารงชี วิต ถ้าไม่มี “ธรรมชาติ ” มนุ ษย์ก็ไม่ สามารถ
ดารงชี วิตอยูไ่ ด้ และ มนุษย์ คือ ผู้ทาลาย เบียดเบียนสั ตว์ และสิ่ งแวดล้ อม โดยมนุษย์คือตัวการ
สาคัญที่เป็ นผูท้ าลายทรัพยากรธรรมชาติท้ งั สิ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง การสื่ อ
ความคิดในลักษณะนี้ก็เพื่อให้ผอู ้ ่านตระหนักว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติน้ นั จะต้องพึ่งพากันและกัน
ในการดารงชีวติ ถ้ามนุษย์ทาลายธรรมชาติมาก มนุษย์ก็จะใช้ชีวติ ด้วยความยากลาบากเช่นเดียวกัน
ชุดความคิดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมืองในช่วงเวลา พ.ศ.
2532-2540 กล่าวคือ เมื่อสังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้นจนทาให้วิถีชีวิตของคนไทยเริ่ ม
เปลี่ ยนไป โดยวิถีชีวิตเริ่ มปรับเข้าสู่ สังคมเมืองมากขึ้นตามโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่แต่
เดิ ม เป็ นเป็ นเศรษฐกิ จ การเกษตรมาสู่ อุ ต สาหกรรม ท าให้ ค วามเป็ นอยู่แ บบไทยดั้ง เดิ ม ต้อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ นรู ป แบบสมัย ใหม่ สิ่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ล้วนเป็ นบ่ อเกิ ดของความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม จนในที่สุด
ได้เกิ ดเหตุ การณ์ ภยั พิบตั ิ ทางธรรมชาติครั้งสาคัญคือเหตุการณ์ อุทกภัยภาคใต้ที่เกิ ดขึ้ นเมื่อเดื อน
พฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตาบลกระทูน อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช และวาตภัยจาก
พายุไต้ฝนเกย์
ุ่ ที่จงั หวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532 (ภัทรา ไชยรักษ์, 2534 :18-20 ) เหตุการณ์ครั้งนี้ มีส่วน
กระตุน้ เตือนให้คนไทยต้องหันมาใส่ ใจกับธรรมชาติมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน กระทรวงกระทรวงศึกษาธิ การ, 2552 “คานาหนังสื อวันเด็ก พ.ศ. 2533-2535” ) และ
มีผลต่อชุดความคิดที่นาเสนอในหนังสื อวันเด็กในช่วงเวลานี้เป็ นอย่างมากอีกด้วย
ดังนั้นประเด็นเนื้ อหาในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจึงได้ถูกนาไป
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) และฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535-2539) ซึ่ งค่อนข้างครอบคลุมช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในสมัยนี้ และก็เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาตั้งแต่ พ.ศ . 2531 2534 2535 ในสมัยของพลเอกชาติชาย
ชุ ณหะวัณ สมัยนายอานันท์ ปั นยารชุ น และสมัยพลเอกสุ จินดา คราประยูร ก็ได้ตระหนักถึ ง
ความส าคัญ ในส่ ว นนี้ จึ ง ได้มี ก ารเริ่ ม วางนโยบายและท าแผนงานหลัก ที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นเรื่ องราวขึ้น และประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ทาให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของสภาพภูมิอากาศที่กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าน่ าจะมีความสัมพันธ์
กับ ภาวะโลกร้ อ นอัน เนื่ อ งมาจากปรากฏการณ์ เ รื อ นกระจกอี ก ด้ว ยที่ ท าให้ บ รรยากาศโลก
เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลให้อุณหภูมิของโลกสู งขึ้น เกิดเหตุการณ์น้ าแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ าทะเล
สู งขึ้น รวมทั้งเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงจากเหตุการณ์แปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไปทัว่ โลก เช่น เฮอริ
เคน ไต้ฝุ่น โคลนถล่ม ภัยแล้งและน้ าท่วมไปทัว่ ทุกภูมิภาค (นิลวรรณ เพชระบูรณิ น, 2554 : 2932 ) ตัวอย่างที่เห็นชัด ได้แก่ เหตุการณ์พายุถล่มทางภาคใต้ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531
ซึ่งทาให้มีผเู้ สี ยชีวติ จานวนมาก และก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นบริ เวณกว้าง นอกจากภาวะน้ าท่วม
แล้ว ยังมีพายุฝนต่อเนื่อง รวมทั้งแผ่นดินถล่ม เป็ นเหตุให้โคลน หิน ดิน และทรายจากภูเขาถล่มลงสู่
พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร เหตุ การณ์ ในครั้งนั้นนับว่าเป็ นเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติที่รุนแรงมาก
ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย (กรี นพีซ, 2551 : ออนไลน์)
อุดมการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งอุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอและอุดมการณ์ที่ปรากฏ
บางช่ วงเวลา จะสังเกตได้ว่าเป็ นอุดมการณ์ หรื อชุ ดความคิดย่อยที่ส่วนหนึ่ งมีความสัมพันธ์กบั
ปริ บททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และส่ งผลทาให้เกิ ดความแตกต่างทางชุ ดความคิดจากเดิมไป
บ้างเช่นกัน ในขณะที่ส่วนหนึ่งยังคงเป็ นความคิดเดิมที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน
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5.2. ความสั มพันธ์ ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของวิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรมโดยใช้ทฤษฎีชาติพนั ธุ์วรรณนา
แห่งการสื่ อสาร SPEAKING ของ เดล ไฮมส์ (Dell Hymes, 1974) ทาให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอุดมการณ์ กบั วิถีปฏิ บตั ิ ทางวาทกรรม ในลักษณะที่ ว่าตัวบทหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติซ่ ึ ง
แจกจ่ายให้กบั เด็ก ๆ ทัว่ ประเทศเป็ นประจาทุกปี พร้อมกับวาระการเฉลิ มฉลอง “วันเด็กแห่ งชาติ”
นั้น เป็ นสิ่ งที่ภาครัฐผลิตขึ้นเพื่อให้เป็ นที่ระลึกของการจัดงานวันเด็กแห่ งชาตินอกเหนือจากการให้
คาขวัญวันเด็กแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรี ที่หนึ่งปี จะมีเพียงครั้งเดียว
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั พบว่าอุดมการณ์ส่วนหนึ่ งในเรื่ องเล่ามีความสัมพันธ์กบั คา
ขวัญวันเด็กแห่ งชาติดว้ ย ดังปรากฏในปี พ.ศ. 2536 2537 2538 และ 2541 กล่าวคือ คาขวัญวัน
เด็กแห่ งชาติที่มอบโดย นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ 2536 พ.ศ 2537 มีความว่า “ยึด
มัน่ ประชำธิ ปไตย ร่ วมใจพัฒนำ รั กษำสิ่ งแวดล้ อม” และ พ.ศ 2538 ความว่า “สื บสำนวัฒนธรรม
ไทย ร่ วมใจพัฒนำ รั กษำสิ่ งแวดล้ อม” เนื่องจากในช่วงระยะเวลานั้นต้องการให้ผคู้ นหันมาใส่ ใจ
ในสิ่ งแวดล้อมมากขึ้นเป็ นพิเศษ เพราะสิ่ งแวดล้อมได้เสื่ อมโทรมลงสวนทางกลับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศและหากทุกคนไม่ตระหนักและร่ วมมือกันสิ่ งแวดล้อมอาจถูกทาลายมากขึ้น
ผูว้ ิจยั พบอุ ดมการณ์ เกี่ ย วกับ การอนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ ที่ ส อดคล้องกับ ค าขวัญวันเด็ก ในช่ วงเวลานี้
นอกจากนี้ คาขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ 2541 ที่มอบโดย นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย กับการ
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่สอง ความว่า “ขยัน ประหยัด ซื่ อสั ตย์ มีวินัย ” ก็สัมพันธ์กบั
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในช่วงระยะเวลานั้นที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จึงทา
ให้คาขวัญวันเด็กแห่งชาติ เน้นเรื่ องของความประหยัดส่ วนหนึ่ ง เพื่อช่วยนาพาให้ประเทศชาติผา่ น
พ้นวิกฤตครั้งนี้ ไปให้ได้ โดยปรากฏในอุดมการณ์ของความเป็ นเด็กดีและคนดีที่สื่อความคิดย่อย
เกี่ ย วกับ ความประหยัดอดออม ความสัม พัน ธ์ ดัง กล่ า วนี้ อาจจะพิจารณาได้ว่า ค าขวัญ วันเด็ ก
แห่ งชาติ ก็เป็ นสิ่ งที่เหมือนเป็ นกรอบแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ผูซ้ ่ ึ งเป็ นหัวหน้าคณะรัฐบาลใน
ควบคุมและกาหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ ให้กบั แต่ละกระทรวง รวมถึงกระทรวงศึกษาธิ การด้วย
ดังนั้นเมื่อมีนโยบายเกี่ ยวกับเด็กอย่างไร คนของภาครัฐก็จะนาประเด็นนี้ ไปกาหนดแผนงานและ
นโยบายที่เกี่ยวกับเด็กต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกัน
นอกจากความสอดคล้องของอุดมการณ์ กบั คาขวัญวันเด็กแห่ งชาติ ในบางปี แล้ว ผูว้ ิจยั
พบว่าด้วยวาระของความเป็ น “วันเด็กแห่ งชาติ” ที่ทุกคนหันมาใส่ ใจกับเด็กเป็ นพิเศษดังที่กล่าว
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มาแล้ว ทาให้รัฐใช้หนังสื อวันเด็กแห่ งชาติเป็ นเครื่ องมือสาคัญอีกเครื่ องมือหนึ่ งในการปลูกฝังชุ ด
ความคิดให้กบั “เด็กไทย” ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็ นสมาชิกรุ่ นใหม่ที่สาคัญของชาติไทยในลักษณะที่
คู่ ข นานไปกับ วาทกรรมส าหรั บ เด็ก ประเภทอื่ น ๆ ที่ มี อยู่ท ่วั ไป โดยเฉพาะวาทกรรมหนัง สื อ
แบบเรี ยนที่รัฐบังคับให้เด็กทุกคนจาเป็ นต้องเรี ยนอยูแ่ ล้ว แต่เนื่องจากหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติไม่มี
ลักษณะของการ “บังคับใช้” ผ่าน “ครู ” เหมือนหนังสื อแบบเรี ยน และเป็ นสิ่ งที่เด็ก “เลือก” อ่าน
เอง ดังนั้นการที่ จะท าให้อุดมการณ์ ต่าง ๆ ในตัวบทเรื่ องเล่ าสาหรับ เด็กซึ มซับเข้าไปในระบบ
ความคิดของ เด็ก ๆ ได้น้ นั ผูว้ ิจยั พบว่านอกจากจะมีการเผยแพร่ ตวั บทผ่านช่องทางสื่ อสิ่ งพิมพ์
เป็ นจ านวนมากแล้ว ก็ ย่อมต้อ งเป็ นไปในลัก ษณะของการก าหนดองค์ป ระกอบของเนื้ อหาใน
หนังสื อวันเด็กให้มีความหลากหลายรู ปแบบทั้งบันเทิงคดีและสารคดี และเมื่อประกอบกับรู ปเล่ม
ที่มีขนาดกะทัดรัด มีภาพประกอบที่ส วยงาม ผูว้ ิจยั พบว่าองค์ประกอบเหล่ านี้ จึงน่ าจะมีส่วน
ส าคัญที่ ท าให้ ผูร้ ั บ สารที่ เ ป็ นเด็ ก ให้ค วามสนใจและเลื อกอ่ า นหนัง สื อ วันเด็ ก แห่ ง ชาติ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะเรื่ องเล่าสาหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีที่เป็ นเนื้อหาประจาของทุกปี ไม่วา่ จะเป็ นนิ ทาน
และเรื่ องสั้นสาหรับเด็ก ที่แต่งโดยผ่านมุมมองของผูเ้ ขียน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิและ
นักเขียนที่มีชื่อเสี ยงที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาแต่งตั้งจากหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการศึกษา
ของชาติ คือ สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ และ
ประกอบกับนักวิชาการการศึกษาบางท่านนั้นก็มีส่วนในการจัดทาหนังสื อเรี ยนอีกด้วย21 ก็ย่อมมี
ส่ ว นที่ ท าให้ อุ ด มการณ์ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ด มการณ์ บ างอุ ด มการณ์ น้ ัน ได้แ ก่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก - ผูใ้ หญ่ อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
อุดมการณ์ เกี่ ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ ในเรื่ องของการเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการผลิตหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ กล่าวคือ ผลิตโดยผูใ้ หญ่ใน
การก ากับ ดู แ ลของรั ฐบาล เพื่ อ มุ่ ง สอนและชี้ แนะแนวทางการปฏิ บ ัติใ ห้แ ก่ เ ด็ก เป็ นเด็ ก ดี และ
พลเมืองที่ดีของชาติ ได้ถูกส่ งผ่านและถูกผลิตซ้ าไปยังผูอ้ ่านที่เป็ นเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องใน
ทุก ๆ ปี ที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
5.3 ผลทางอุดมการณ์ ในเรื่องเล่ าสาหรับเด็กทีม่ ีต่อเด็กและเยาวชนของชาติ
ผูว้ ิจยั พบว่า วาทกรรมหนัง สื อ วันเด็ ก แห่ ง ชาติ น้ ันได้แพร่ ห ลายไปยัง เด็ก ๆ ทัว่ ประเทศ
ดังนั้นผลทางอุดมการณ์ (ideological effects) ย่อมน่าจะมีอิทธิพลและส่ งผลต่อพฤติกรรมและการ
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กระทาของเด็กและเยาวชนไม่มากก็น้อย กล่ าวคือ เรื่ องเล่ าสาหรับเด็กได้พยายามที่จะกาหนด
กรอบความคิดในส่ วนของ “ความเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม” ให้กบั เด็ก โดยพยายามถ่ายทอดชุ ด
ความคิ ดผ่า นมุ ม มองและความคิ ดอ่ านของ “ผูใ้ หญ่” ไปสู่ ก ารรั บรู้ ของเด็ก เพื่อให้เด็กเห็ นว่า
พฤติกรรมเช่นไร ควรที่จะปฏิบตั ิตามในฐานะที่เป็ นหน่วยหนึ่ งของสังคม ผูว้ ิจยั พบว่าส่ วนใหญ่ก็
เป็ นเรื่ องของค่านิ ยมพื้นฐาน 5 ประการ กล่าวโดยสรุ ปคือ 1) การพึ่งตนเอง ขยันหมัน่ เพียร และมี
ความรับผิดชอบ 2) การประหยัดและอดออม 3) การมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย 4) การ
ปฏิบตั ิตามคุณธรรมของศาสนา 5) การมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 22 ค่านิ ยมพื้นฐานเหล่านี้
ส่ วนหนึ่ งมีรากฐานมาจากหลักธรรมคาสอนขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนาที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิต
ทั้งสิ้ น ได้แก่ เบญจศีล และเบญจธรรม กตัญญูกตเวทิตาธรรม สังคหวัตถุ 4 อิทธิ บาท 4 ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว เป็ นต้น เพื่อเตรี ยมเด็กให้เติบโตขึ้นและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ชุดความคิดที่สอดคล้องกับค่านิ ยมพื้นฐานนี้ มกั จะเริ่ มปลูกฝังผ่านครอบครัวและโรงเรี ยน
ก่ อ นเป็ นที่ แ รก และด้ว ยความที่ เ ด็ ก ต้ อ งเชื่ อ ฟั ง ความคิ ด ของผู้ใ หญ่ ผู้มี ค วามรอบรู้ แ ละมี
ประสบการณ์ ม ากกว่า เด็ ก ประกอบกับ เด็ ก ไทยถู ก สอนให้ยึด มัน่ ในระบบอาวุโ ส (Seniority
System) ซึ่ งเป็ นความคิดเดิมที่เป็ นรากฐานค้ าจุนสังคมไทยอยูแ่ ล้ว จึงทาให้เด็กเชื่อตามเป็ นส่ วน
ใหญ่ เพราะคากล่าวของผูท้ ี่อาวุโสกว่ามีอานาจในการกาหนดพฤติกรรมและแยกแยะ การกระทาที่
ถู ก กับ การกระท าที่ ผิด ระหว่า งพฤติก รรมที่ เหมาะสมกับ พฤติก รรมที่ไ ม่ เหมาะสม โดยการ
กาหนดคาสั่งสอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเชื่อหลักในสังคม กล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็ก – ผูใ้ หญ่น้ ี เป็ นระบบที่มีอิทธิ พลต่อโครงสร้ างในสังคมไทยพอสมควร และมีส่วนในการ
จัดระบบระเบียบในสังคมให้สงบเรี ยบร้อยอีกทางหนึ่งด้วย เพราะคาสอนของผูใ้ หญ่โดยส่ วนใหญ่
ถูกมองว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เด็กควรเอาเป็ นแบบอย่าง และเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งกระทาตาม เพราะคาสอน
ในแต่ละเรื่ องนั้นจะมีการ “ชมเชย” “ให้รางวัล” รวมถึง “ลงโทษ” แก่ผทู้ ี่ไม่ประพฤติตามแนวทาง
นั้น ๆ ทั้งการลงโทษโดยตรง เช่น การถูกลดทอนคุณค่า การถูกมองว่าเป็ นอื่น เป็ นต้น ประเด็น
ที่กล่าวมานั้นก็ช่วยทาให้เห็นว่าคาสอนของผูท้ ี่มีอาวุโสในสังคมไทยนั้นจึงเปรี ยบเสมือนบรรทัด
ฐานในสังคมด้วยเช่นกัน
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ในเรื่ องแนวทางปฏิ บตั ิ ตามค่านิ ยมพื้นฐาน 5 ประการนี้ สามารถที่ จะแบ่งเป็ นข้อแยกย่อยได้อีก อาทิ เช่ น - การพึ่งตนเอง

ขยันหมัน่ เพียร และมีความรับผิดชอบ นั้นก็จะรวมในเรื่ องของการศึกษาหาความรู ้ การขวนขวายประกอบอาชีพสุ จริ ต - การมีระเบียบวินยั และ
เคารพกฎหมาย นั้นก็จะรวมในเรื่ องของการช่วยกันรักษาและไม่ทาลายสาธารณสมบัติและสิ่ งแวดล้อม หรื อ - การปฏิ บตั ิตามคุ ณธรรมของ
ศาสนา นั้นก็จ ะรวมในเรื่ องของความเมตตากรุ ณ า ความกตัญ ญู กตเวที ความเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ความซื่ อสัต ย์สุจ ริ ต เป็ นต้น (สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2531 : 48 - 49 )
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นอกจากการประพฤติปฏิบตั ิตนในสิ่ งที่เป็ นค่านิยมพื้นฐานแล้ว ในภาพรวมที่นอกเหนือ
การเป็ น “สมาชิกที่ดีของสังคม” ในระดับที่สูงขึ้นไป เด็ก ๆ ก็มีฐานะเป็ นพลเมืองของประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงต้องปฏิบตั ิตาม “หน้าที่ของพลเมือง” ที่ดีของรัฐด้วย สิ่ งหนึ่ งที่เด็กไทยจะต้องให้
ความส าคัญ คื อ การยึ ด มั่น ในสถาบัน หลัก ของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน ชาติ แ ละสถาบัน
พระมหากษัตริ ยน์ ้ นั เด็กไทยที่ไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านเชื้ อชาติหรื อศาสนาก็ตามจะต้องรักชาติ
บ้านเมืองและประพฤติตนให้อยูใ่ นกฎระเบียบของรัฐ เนื่องจากเป็ นอยูภ่ ายใต้การปกครอง และ
รั ฐบาลนั้นเป็ นผูป้ กครองที่ ป ระกอบไปด้วยคุ ณธรรมและมี ความยุติธรรมให้ก ับคนทุก เชื้ อชาติ
ศาสนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบเรี ยบร้ อ ยอัน ดี ข องคนในชาติ ส าหรั บ ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
พระมหากษัตริ ยน์ ้ นั เด็กไทยจะต้องให้ความเคารพและจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขสู งสุ ด
ของชาติ และเป็ นผูท้ รงมีทศพิธราชธรรม แม้พระองค์จะทรงมีอานาจเด็ดขาดสู งสุ ด ก็ไม่ใ ช้
อานาจไปในทางไม่ดี เนื่ องจากพระองค์ทรงดารงอยูใ่ นธรรมราชา มีหน้าที่คอยดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน คอยทานุบารุ งประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องในทุกด้านและเป็ นสถาบันที่ผใู้ ดจะละเมิดไม่ได้
สาหรับบทบาทของชาย – หญิงนั้น แสดงให้เห็นถึงสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของแต่
ละเพศว่า ควรจะมีบทบาทอย่างไรให้เหมาะสมกับเพศของตนเอง เช่ น พ่อต้องทางานหาเลี้ ยง
ครอบครัว แม่ตอ้ งดูแลบ้านและดูแลลูก ระบบคิดที่วา่ เพศหญิงเป็ นเพศที่อ่อนแอกว่าเพศชาย และ
ความอ่อนแอนั้นทาให้ตอ้ งอาศัยการพึ่งพาคุณลักษณะความเป็ นผูน้ าของเพศชาย ซึ่ งถึงแม้ว่าหาก
ขาดเพศชายไป เพศหญิงก็สามารถที่จะดูแลตนเองรวมถึงลูกได้เช่นเดียวกัน แต่เรื่ องเล่าสาหรับเด็ก
ก็จะนาเสนอให้เห็ นภาพว่าเพศหญิงก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่ “สมบูรณ์” ได้ ต้องประสบกับความ
ลาบาก หรื อทาให้เสมือนกับขาดอะไรไปบางอย่าง หากขาดเพศชายมาเป็ นผูน้ าครอบครัว รวมถึง
เป็ นส่ วนเติมเต็มในแง่มุมที่ช่วยทาให้ชีวิตสมบูรณ์ข้ ึนและช่วยเกื้อหนุนให้ผหู้ ญิงได้ทาตามบทบาท
ของผูห้ ญิ งที่ สังคมยอมรั บและคาดหวังไว้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง เพราะพื้นที่หลักที่สังคม
คาดหวังต่อการแสดงบทบาทของเพศหญิง คือ ที่บา้ นหรื อครอบครัว ในภาระหน้าที่และบทบาท
ของการเป็ นแม่บา้ น บทบาทของการเป็ นแม่ บทบาทของการเป็ นภรรยา เป็ นต้น ซึ่ งต่างจาก
เพศชายที่สังคมคาดหวังให้แสดงบทบาทในพื้นที่นอกบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ลว้ นเป็ น
การประกอบสร้ า งความหมายให้ก ับวาทกรรมทั้งเพศหญิ งและเพศชาย ที่ถึง แม้ว่าสภาพสังคม
เปลี่ยนไปผูห้ ญิงจะต้องทางานนอกบ้านมากขึ้น และผูช้ ายอาจจะเป็ นฝ่ ายที่ทางานบ้านแทน แต่
ผูว้ จิ ยั พบว่าในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กก็ยงั คงสร้างภาพว่างานหลักของผูห้ ญิงนั้นก็คืองานในบ้าน ที่ตอ้ ง
เป็ นผูด้ ูแลจัดการงานทุกอย่างในบ้านให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะออกไปทางานนอกบ้าน
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อุดมการณ์ ที่ปรากฏในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นน่ าจะส่ งผล
ในการเป็ นกรอบกาหนดแนวทางในการปฏิ บ ตั ิของคนในสังคม ทาให้ “เด็กไทย” ยอมรั บ
โครงสร้างสังคมไทยที่แบ่งคนออกเป็ นลาดับชั้น ได้แก่ พระมหากษัตริ ย ์ รัฐบาล เพศชาย-หญิง
เด็ก-ผูใ้ หญ่ (สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์ และคณะ, 2547 : 195) และแต่ละลาดับชั้นนามาซึ่ งความแตกต่าง
ความเหลื่อมล้ าของการแสดงบทบาทที่สังคมนั้นคาดหวัง โดยเฉพาะบุคคลที่มีสถานภาพที่ต่างกัน
ไม่วา่ จะเป็ น สถานภาพทางเพศซึ่ งเป็ นสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิ ด หรื อสถานภาพของเด็กผูใ้ หญ่ เหล่านี้น้ นั ก็ถูกหล่อหลอมให้แตกต่างกันด้วยอานาจของวาทกรรมหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติที่
น่าจะส่ งผลในทางอุดมการณ์ให้กบั เด็กในสังคมไทยไม่มากก็นอ้ ย
สรุ ป
เนื้ อ หาในบทนี้ ผูว้ ิจยั ได้ส รุ ปภาพรวมของอุ ด มการณ์ ที่ ป รากฏ โดยจัด แบ่ ง อุ ด มการณ์
ทั้งหมดออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ และ อุดมการณ์ที่
ปรากฏบางช่ วงเวลา จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาเสนอให้เห็ นถึ ง อุดมการณ์ ท้ งั สองกลุ่ มที่ เชื่ อมโยงกับ
เหตุ ก ารณ์ ใ นแต่ ล ะช่ วงเวลาที่ น่า จะมี อิท ธิ พ ลหรื อมี ค วามเกี่ ย วข้อง และกล่ า วถึ งประเด็นเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบตั ิทางวาทกรรม และ ผลทางอุดมการณ์ในเรื่ องเล่า
ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ต่ อ เด็ ก และเยาวชนของชาติ ใ นล าดับ ต่ อ มา ทั้ง หมดนี้ เป็ นการสะท้อ นให้เ ห็ น
เบื้องหลังของการผลิตตัวบทที่มีการแฝงความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์บางอย่างที่สะท้อนความเป็ นไป
ของสังคมในแต่ละช่วงเวลาไม่มากก็นอ้ ยผ่านตัวบท

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวัน
เด็กแห่ งชาติ พ.ศ. 2523 - 2553 ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ เพื่อ
วิเคราะห์ให้เห็ นกลวิธีภาษาที่ ใช้สื่ออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กประเภทนิ ทานและเรื่ องสั้น
สาหรับเด็ก จานวน 94 เรื่ อง โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2553
ผลการวิ จ ัย พบว่ า อุ ด มการณ์ ที่ สื่ อ ในเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ในหนัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ อุดมการณ์ที่ปรากฏ ได้แก่ เรื่ องความกตัญญู ระบบอาวุโส
บทบาทของชาย- หญิงในสังคมไทย และความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ นั้น นาเสนอโดยกลวิธีทางภาษาในตัวบทที่หลากหลายไม่วา่ จะเป็ น การใช้คาศัพท์
การใช้โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ การแนะความ การใช้อุปลักษณ์ นอกจากสมมุติฐานดังกล่าว
แล้ว ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ยังพบกลวิธีระดับตัวบทและกลวิธีระดับสหบทด้วย ผูว้ ิจยั จะนาเสนอ
ผลการวิจยั ที่สามารถสรุ ปได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
6.1 สรุ ปผลการวิจัย
6.1.1. กลวิธีทางภาษาทีน่ าเสนออุดมการณ์
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก ผลการวิจยั
พบว่าการใช้กลวิธีภาษาในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้นแบ่งออกเป็ น 3 กลวิธีหลัก ได้แก่
6.1.1.1 กลวิธีทางภาษาในตัวบท
6.1.1.2 กลวิธีระดับตัวบท
6.1.1.3 กลวิธีระดับสหบท
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6.1.1.1 กลวิธีทางภาษาในตัวบท
การใช้กลวิธีทางภาษาในตัวบท เป็ นการวิเคราะห์ภาษาในตัวบทที่สื่ออุดมการณ์ในเรื่ องเล่า
สาหรับเด็ก ผูว้ ิจยั พบว่ามีท้ งั สิ้ น 6 กลวิธี ได้แก่ การใช้คาศัพท์ การใช้โครงสร้างประโยคแบบ
ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคแบบเหตุ-ผล การใช้ประโยคคาสั่ง การใช้
โครงสร้ างประโยคคาสั่งที่ข้ ึนต้นด้วย “ให้” การใช้ประโยคกรรม การใช้ประโยคขอร้อง การใช้
ประโยคเงื่ อนไข การกล่ าวอ้า ง การใช้ค าถามวาทศิ ลป์ การใช้อุปลักษณ์ และการแนะความ
กลวิธีการใช้คาศัพท์น้ นั เป็ นกลวิธีที่พบมากที่สุดและมักจะปรากฏร่ วมกับคาศัพท์ดว้ ยกัน หรื อการ
ใช้ทศั นภาวะร่ วมด้วยก็ได้ สาหรับกลวิธีภาษาที่พบรองลงมานั้น คือ การใช้โครงสร้างประโยค
แบบต่าง ๆ
6.1.1.2 กลวิธีระดับตัวบท
กลวิธีระดับตัวบท เป็ นการวิเคราะห์การใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่ า ผูว้ ิจยั พบว่ามีการ
นาเสนอใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การนาเสนออุดมการณ์ในลักษณะที่เป็ น “ความคิด” ของตัวละคร
ผ่านบทสนทนาและบทบรรยายความคิดของตัวละคร และ การนาเสนออุดมการณ์ในลักษณะที่เป็ น
“ความเป็ นจริ ง” ในเรื่ องเล่าผ่านบทบรรยายการกระทาของตัวละคร บทบรรยายสภาพของตัวละคร
และบทบรรยายฉาก การใช้กลวิธีระดับตัวบทมีผลทาให้การสื่ ออุดมการณ์มีความแนบเนียนมาก
ยิง่ ขึ้นเพราะได้นาเสนอผ่าน “เสี ยง” และ “ความคิด” ของตัวละครทั้งสิ้ น
6.1.1.3 กลวิธีระดับสหบท
กลวิธีระดับสหบท เป็ นการวิเคราะห์ตวั บทที่แทรกเข้ามาในวาทกรรมหนึ่ ง ๆ และทาให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทหนึ่ งกับตัวบทอื่น เพื่อสนับสนุนความคิดด้านต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบว่า
กลวิธี ระดับสหบทนี้ ต้องการแทรกเข้า มาเพื่อสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อให้กบั ตัวบท ข้อมูล เรื่ องเล่ า
สาหรั บเด็กพบว่ามี การใช้สหบทเพื่อสื่ อความคิดเกี่ ยวกับความเชื่ อทางศาสนาพุทธ และ อิสลาม
ความเชื่อในเรื่ องเหนือธรรมชาติรวมถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และความเป็ นไทย
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6.1.2. อุดมการณ์ ทพี่ บในเรื่องเล่าสาหรับเด็ก
ผูว้ ิจยั ได้ใ ช้เกณฑ์ค วามถี่ ใ นการปรากฏจากการวิเคราะห์ ก ลวิธี ภาษาในตัวบทเพื่อแบ่ ง
อุดมการณ์ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ และ อุดมการณ์ที่
ปรากฏบางช่วงเวลา ดังนี้คือ
6.1.2.1 อุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่ างสม่าเสมอ ได้แก่ อุดมการณ์ที่ปรากฏเป็ นระยะเวลาตั้งแต่
สิ บห้าปี ขึ้นไปและปรากฏอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล มีดงั นี้
(1) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่างเด็ก -ผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วยชุดความคิดย่อย
2 ความคิด ได้แก่ 1 ) เด็กควรเคารพอ่อนน้อมต่อผูอ้ าวุโส และ 2 ) ผูใ้ หญ่เป็ นผูม้ ีอานาจและมี
สถานภาพสู งกว่าเด็ก จะเห็นได้วา่ อุดมการณ์น้ ีเป็ นอุดมการณ์ที่ให้อานาจแก่ผใู้ หญ่และแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ หญ่น้ นั เป็ นผูท้ ี่มีอานาจสู งกว่าเด็ก
(2 ) อุ ด มการณ์ เ กี่ย วกั บ ความเป็ นเด็ ก ดี และคนดี ประกอบไปด้วยชุ ด ความคิ ด ย่อ ย 6
ความคิด ได้แก่ 1) ความกตัญญู 2) ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และความมีน้ าใจ 3) ความขยันหมัน่ เพียร
4) ความประหยัดอดออม 5) การตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน และ 6 ) การทางานที่สุจริ ต จะเห็นได้วา่ ชุด
ความคิดเหล่านี้ เน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมหรื อความประพฤติของเด็กต่อบุคคลรอบข้างและบุคคลใน
สังคม
(3) อุดมการณ์ เกี่ยวกับบทบาทชาย -หญิงในสั งคมไทย ประกอบไปด้วยชุดความคิดย่อย 2
ความคิด ได้แก่ 1) ภาระหน้าที่ของชาย-หญิง และ 2) บุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ จะเห็นได้ว่าชุ ดความคิดเหล่านี้ ได้แบ่งแยกชายและหญิงโดยกาหนดภาระหน้าที่และ
การแสดงบทบาทที่ต่างกัน
(4 ) อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ แบ่งได้เป็ น 3 ความคิด ดังนี้
(4.1) ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันชาติ ประกอบด้วย 2 ชุดความคิดย่อย คือ ชุดความคิดว่า
ด้วยบทบาทความสัมพันธ์ของคนในชาติ และ ชุดความคิดว่าด้วยความเป็ นไทย ดังนี้
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(4.1.1 ) ชุ ดความคิดว่ าด้ วยบทบาทความสั มพันธ์ ของคนในชาติ ผูว้ ิจยั พบ
ความคิดเกี่ยวกับบทบาทความสัมพันธ์ของคนในชาติ 2 ความคิด ในมุมมองของฝ่ ายประชาชน
และรัฐบาล ได้แก่ 1) ประชาชนพลเมืองควรจะรักชาติบา้ นเมือง 2) รัฐบาลให้ความเอาใจใส่ ดูแล
ประชาชนเป็ นอย่างดีในทุกเรื่ อง
(4.1.2 ) ชุ ดความคิดว่าด้ วยความเป็ นไทย ผูว้ จิ ยั พบความคิดเกี่ยวกับความเป็ นไทย
3 ความคิด ได้แก่ 1) ความเป็ นไทยนั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และเป็ นมรดกตกทอดมายาวนาน 2) การ
แบ่งแยกชาติพนั ธุ์อื่น แต่ก็นบั รวมว่าเป็ นชาติ “เรา” 3) การแบ่งแยกชาติ “เขา” และ “เรา”
(4.2 ) ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันศาสนา ผูว้ ิจยั พบความคิดย่อยเกี่ยวกับสถาบันศาสนา 1
ความคิด คือ พุทธศาสนิ กชนควรปฏิบตั ิตนตามหลักของศาสนาพุทธ คือ การทาบุญ สวดมนต์
(4.3 ) ชุ ดความคิดว่ าด้ วยสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย 2 ชุดความคิดย่อย ได้แก่
1) พระมหากษัตริ ยใ์ ห้การปกป้ องคุม้ ครองและดูแลประชาชน และ 2) ประชาชนจึงมีความเคารพ
และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
กล่ าวได้ว่าอุ ดมการณ์ เกี่ ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ น้ ันเป็ นชุ ดความคิดที่
สัมพันธ์กบั ชุดความคิดในเรื่ องชาตินิยมที่มีมาก่อนแล้วในสังคม
6.1.2.2 อุดมการณ์ ที่ปรากฏบางช่ วงเวลา ได้แก่ อุดมการณ์ที่ปรากฏเป็ นระยะเวลาตั้งแต่สิบ
ห้าปี ลงมาและปรากฏไม่สม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล มีดงั นี้
(1) อุดมการณ์ เกี่ยวกับความยากจน ประกอบไปด้วยชุ ดความคิดย่อย 3 ความคิด ได้แก่

1) ความยากจนเป็ นความทุกข์ เป็ นสภาพที่ไม่ดี และขาดโอกาสในชีวิต 2) ความยากจนทาให้เกิด
ความมานะพยายาม 3) ความพอเพียง ชุดความคิดเหล่านี้ ได้นิยามความจนว่าเป็ นความทุกข์แต่ผทู้ ี่
ยากจนนั้นสามารถจะดิ้ นรนให้พน้ จากสภาพนั้นได้ ถ้า หากมีความบากบัน่ หรื อมีวิถี ชีวิตอย่า ง
พอเพียงและพอใจในสิ่ งที่ตนเองเป็ นก็สามารถมีความสุ ขได้เช่นกัน
(2 ) อุดมการณ์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ประกอบไปด้วยชุดความคิดย่อย 2 ความคิด
ได้แก่ 1) ธรรมชาติมีความสาคัญกับชีวติ มนุษย์ และ 2) มนุษย์ คือ ผูท้ าลาย เบียดเบียนสัตว์และ
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สิ่ งแวดล้อม ชุ ดความคิดเหล่านี้ ได้เน้นให้เห็นว่าธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุ ษย์ แต่กลับเป็ นฝ่ าย
ถูกมนุษย์กระทาและเบียดเบียน
นอกจากอุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ และ อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลาแล้วใน
งานวิจยั ผูว้ ิจยั ยังพบ ชุ ดความคิดย่ อยเรื่ องสั งคมเมืองกับชนบท อีกด้วย โดยสื่ อความคิดที่ว่า
-ชุมชนเมืองเต็มไปด้วยความเจริ ญและมลพิษกว่าชนบท
สาหรับอุดมการณ์ ที่พบในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้นหากจะแบ่งตามสภาพสังคมเหตุการณ์ที่
ส าคัญ ๆ ที่ ท าให้เห็ น ความเปลี่ ย นแปลงในแง่ เนื้ อ หาของอุ ด มการณ์ เป็ นเกณฑ์ ผูว้ ิจยั พบว่า
อุดมการณ์ ที่ปรากฏอย่างสม่ าเสมอและอุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่ วงเวลาที่ใช้เกณฑ์ความถี่ในการ
จาแนกข้างต้นนั้น สามารถที่จะแบ่งการนาเสนอออกได้อีกแง่มุมหนึ่งดังนี้ คือ
1.อุดมการณ์ที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ แบ่งออกเป็ น
- ประเด็นความคิดที่คงเดิม
- ประเด็นความคิดที่มีการปรับเปลี่ยน
2. อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่วงเวลา ดังนี้
1. อุดมการณ์ ทปี่ รากฏอย่ างสม่าเสมอ
กล่าวคือ เป็ นชุดความคิดหลักที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล แต่ดว้ ย
ระยะเวลาที่ ย าวนานของการผลิ ตตัวบทเรื่ องเล่ า จึ ง อาจส่ ง ผลให้ชุ ดความคิ ดย่อยบางส่ วนยัง คง
นาเสนอความคิ ดที่ ค งเดิ ม แต่ ใ นขณะที่ บ างส่ วนมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นประเด็นความคิ ดที่ แตกต่ า ง
ออกไปบ้าง ดังนี้
1.1 ประเด็นความคิดทีค่ งเดิม
กล่าวคือ เป็ นชุ ดความคิดหลักที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งจะมีความสัมพันธ์กบั แนวคิด
และค่ า นิ ย มของสั ง คมไทยในเรื่ องต่ า ง ๆ ที่ สั ง คมไทยให้ คุ ณ ค่ า และความส าคัญ ได้ แ ก่
1) อุดมการณ์ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ 2) อุดมการณ์เกี่ ยวกับความเป็ นเด็กดีและ
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คนดี 3) อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย และ 4) อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึด
มัน่ ในสถาบันหลักของชาติ
1.2 ประเด็นความคิดทีม่ ีการปรับเปลีย่ น
กล่าวคือ เป็ นชุดความคิดหลักที่ปรากฏอย่างสม่าเสมอเช่นเดียวกัน แต่จะมีการสื่ อประเด็น
ความคิดเฉพาะที่มีรายะเอียดแตกต่างไปบ้าง เนื่องจากได้รับอิทธิพลหรื อมีปฏิสัมพันธ์กบั เหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในช่ วงเวลานั้น สาหรับประเด็นความคิดที่มีการปรับเปลี่ยนจัดอยู่ในอุดมการณ์
ดังต่อไปนี้
1.2.1 อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย
1.2.2 อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ
1.2.3 อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
1.2.1 อุดมการณ์ เกีย่ วกับบทบาทชาย – หญิงในสั งคมไทย
(1 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับการทางานในภาคเกษตรกรรมของเพศชายคู่กบั เพศหญิง
ในช่วงเวลาพ.ศ. 2523-2531 สมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ผูว้ ิจยั พบว่ามีการ
สื่ อความคิ ดให้เห็ นถึ ง หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การท างานในภาคเกษตรกรรมของเพศชายคู่ ก ับ เพศหญิ ง
ปรากฏอยู่เป็ นจานวนมาก โดยเป็ นลักษณะของการทางานแบบทาไร่ นา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
ผูห้ ญิงได้ก้าวเข้าสู่ แรงงานในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ไม่อาจละทิ้งบทบาทเดิมของตนในเรื่ องของ
การจัดการภายในบ้านซึ่ งเป็ นพื้นที่ส่วนตัวของตนไปได้ ดังนั้นในตัวบทจึงได้มีการสื่ อให้เห็ น
ความคิดในลักษณะของการทางานบ้านที่เพศหญิงพยายามที่จะรักษาไว้เหมือนเดิม
(2 ) ประเด็นความคิดเกี่ยวกับการทางานนอกบ้ านในองค์ กรธุ รกิจของชายและหญิง :
บทบาทในการดูแลลูกและการทางานบ้ านของเพศชาย
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กมีการนาเสนอความคิดในส่ วนของการทางานนอกบ้านในลักษณะการ
ทางานตามบริ ษทั ห้างร้ าน และองค์กรธุ รกิจต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่ รัฐวิสาหกิ จที่ไม่ใช่ หน่วยงาน
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ราชการโดยตรงเหมือนที่ผา่ นมาของเพศชายและหญิง รวมไปถึงตาแหน่งทางการศึกษาที่สูงขึ้นของ
เพศชายที่ มี ค านาหน้า ว่า “ดร.” เกิ ดขึ้ นให้เห็ น เริ่ ม ปรากฏในตัวบทเรื่ องเล่ า ในช่ วงระยะเวลา
ระหว่าง พ.ศ. 2532- 2540 ซึ่ งเป็ นการเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จทุนนิ ยมอย่างเต็มตัวของประเทศไทย
และ ทั้งหมดนี้ กล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการทางานในรู ปแบบของการใช้แรงงานใน
สังคมเมือง นอกจากหน้าที่ดา้ นการงานแล้วสิ่ งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ผูว้ จิ ยั พบว่าในสมัยนี้ ได้แสดงให้
เห็ นถึ งความคิดที่ ว่าผูเ้ ป็ นพ่อก็ได้ทาหน้าที่ ในการดูแลลูกเช่ นกัน กล่าวคือผูเ้ ป็ น “พ่อ” ก็ได้เพิ่ม
บทบาทในการ “เลี้ยงดูลูก” “ไปรับส่ งลูก” ด้วยควบคู่กบั แม่ซ่ ึ งไม่สามารถละทิ้งบทบาทการทา
หน้า ที่ แม่ ใ นด้า นการเลี้ ย งดู ลู ก และการท างานนอกบ้า นได้เช่ นกัน นอกจากนี้ มี ก ารสื่ อ ให้เห็ น
ความคิดเกี่ยวกับการทางานบ้านของเพศชายอีกด้วย
(3 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับเพศหญิงกับบทบาททางสั งคม
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้นาเสนอให้เห็นประเด็นความคิดที่เกี่ยวกับเพศหญิง ในช่วงเวลา พ.ศ.
2541- 2553 คือ เรื่ องของระดับการศึกษา และตาแหน่งหน้าที่การงานในระดับที่สูงขึ้นของเพศหญิง
เช่ นเดี ยวกับเพศชาย แสดงให้เห็ นว่าเพศหญิง เริ่ มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น สังเกตได้จากคา
เรี ยกชื่ อผูห้ ญิงว่า “ดร.” ได้แก่ “ดร. จารุ วรรณ” ซึ่ งมีตาแหน่งเป็ นถึง “นักวิทยาศาสตร์ หญิง” อีก
ด้วย
1.2.2 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
(1) ประเด็นความคิดเกี่ยวกับมุสลิมกับจิตสานึกร่ วมว่ าด้ วยความเป็ นพลเมืองไทยและ
พระมหากษัตริย์กบั การคุ้มครองชาวมุสลิม
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้นาเสนอประเด็นความคิดเกี่ ยวกับคนมุสลิมกับการสร้างจิตสานึ ก
ร่ วมของความเป็ นพลเมืองไทยด้วยกัน ในลักษณะที่วา่ มุสลิมนั้นพร้อมที่จะเสี ยสละตนเองเพื่อชาติ
บ้านเมืองและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ในช่วงเวลา พ.ศ. 2525-2528 ซึ่ งอยูใ่ น
สมัยของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ และมีเหตุการณ์คอมมิวนิสต์เกิดขึ้น และสอดคล้องกับ
การสื่ อความคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นด้านการให้ความคุม้ ครองประชาชนมุสลิม เป็ น
พิเศษในช่วงเวลานี้อีกด้วย
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(2 ) ประเด็นความคิดเกีย่ วกับรัฐบาลและการสร้ างความเจริญให้ ชุมชนด้ วยโครงการโอทอป
เรื่ องเล่ าสาหรั บเด็กได้นาเสนอประเด็นความคิดเกี่ ยวกับการดูแลประชาชนของรัฐบาล
พ.ต.ท. ทักษิณ ชิ นวัตร พ.ศ. 2548 ในลักษณะของการสร้ างความเจริ ญให้กบั ชุ มชนภายใต้
โครงการของรัฐที่ชื่อ “โครงการโอทอป”
1.2.3 อุดมการณ์ เกีย่ วกับความเป็ นเด็กดีและคนดี
-ประเด็นความคิดเกีย่ วกับความประหยัดและอดออมเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540
เรื่ องเล่ าสาหรั บเด็กได้นาเสนอประเด็นความคิดในเรื่ องของความประหยัดและอดออม
โดยแสดงให้เห็นในลักษณะของการกระทาของคนในครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดข้างต้น
และส่ งผลดีคือ ทาให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนจาก “ภาวะเศรษฐกิจตกต่า” ในปี พ.ศ. 2540
2. อุดมการณ์ ที่ปรากฏบางช่ วงเวลา
อุดมการณ์หรื อชุดความคิดที่นาเสนอในประเด็นนี้ ผูว้ ิจยั พบว่าเป็ นชุดความคิดที่ปรากฏ
ไม่สม่าเสมอตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูลและมักจะปรากฏตัวอย่างในลักษณะที่ซ้ า ๆ กันในช่ วง
เวลาใดเวลาหนึ่ ง อุดมการณ์ ที่ปรากฏบางช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิด ได้แก่ อุดมการณ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผูว้ จิ ยั จะนาเสนอดังต่อไปนี้
อุดมการณ์ เกีย่ วกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
- ประเด็นความคิดเรื่ องธรรมชาติมีความสาคัญกับชี วิตมนุษย์ และ มนุษย์ คือ ผู้ทาลาย
เบียดเบียนสั ตว์และสิ่ งแวดล้อม
ในช่ วงเวลา พ.ศ. 2532-2540 เป็ นช่ วงเวลาที่ประเทศไทยมีการเติบโตของอุตสาหกรรม
เป็ นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกลับถูกทาลายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้สื่อความคิดในลักษณะของการให้ความสาคัญอย่างสู งต่อธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการดารงชีวิต แต่ช่วงเวลาที่ผา่ นมามนุษย์คือตัวการสาคัญที่
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เป็ นผูท้ าลายทรัพยากรธรรมชาติท้ งั สิ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง การสื่ อความคิดใน
ลักษณะนี้ ก็เพื่อให้ผูอ้ ่า นตระหนัก ว่า ทั้งมนุ ษ ย์และธรรมชาติน้ ันจะต้องพึ่ งพากันและกันในการ
ดารงชีวติ ถ้ามนุษย์ทาลายธรรมชาติมาก มนุษย์ก็จะใช้ชีวติ ด้วยความยากลาบากเช่นเดียวกัน
6.1.3 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอุ ด มการณ์ กับ วิถี ป ฏิบั ติ ทางวาทกรรมและวิถีป ฏิบั ติ ทางสั ง คม
วัฒนธรรม
6.1.3.1 ความสั มพันธ์ ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
การนาเสนออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ มีความสัมพันธ์
กับวิถีปฏิ บตั ิทางวาทกรรมในลักษณะที่ว่าเรื่ องเล่าสาหรับเด็กเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีการแจกจ่ายจาก
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองว่ามีความน่าเชื่อถือในสายตารัฐให้ทาหน้าที่ในการผลิตและเผยแพร่ ตวั
บทให้แพร่ หลายไปทัว่ ประเทศพร้ อม ๆ กับการจัดงาน “วันเด็กแห่ งชาติ” ที่หนึ่ งปี จะมีเพียงครั้ง
เดี ยว และเป็ นวาระพิ เศษที่ รัฐได้เล็งเห็ นความสาคัญของเด็กและเยาวชนที่อาจจะส่ งผลต่อการ
พัฒนาชาติ ดังนั้นรัฐในฐานะผูผ้ ลิตที่สาคัญจึงได้ใช้โอกาสพิเศษนี้ ในการเผยแพร่ อุดมการณ์ให้กบั
เด็ ก ๆ ผ่านหนัง สื อวันเด็ก แห่ งชาติอย่า งมี นัย ยะส าคัญไปพร้ อมกับ การมอบค าขวัญวันเด็ก โดย
นายกรัฐมนตรี ซึ่ งอุดมการณ์ส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์กบั คาขวัญวันเด็กแห่ งชาติอีกด้วย23 เพื่อเป็ น
การเห็นความสาคัญของเด็กตามเจตนารมณ์แรกเริ่ มของการจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ และอาจกล่าว
ได้ ว่ า เมื่ อ รั ฐ เป็ นผู ้ค วบคุ ม การผลิ ต ตัว เล่ ม ที่ ส าคัญ และคณะกรรมการที่ จ ัด ท าในส่ ว นของ
บรรณาธิ ก ารนั้นก็ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะพิ จารณาเรื่ องที่ จะได้รับ การตี พิม พ์จากผูเ้ ขี ย นที่ เป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทางด้านการศึกษา อาทิ เช่ น นักวิชาการศึกษา อาจารย์ รวมถึ งนักเขียนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ใน
สัง คมรวมถึ ง คณะกรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ในบางปี ยัง เป็ นบุ ค คลเดี ย วกับ ที่ จดั ท าหลัก สู ตร
หนังสื อเรี ยน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วอีกด้วย
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ จึงมีส่วนทาให้การถ่ายทอดความคิดที่เป็ นความต้องการของรัฐในมุมมอง
ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไปสู่ การรับรู้ของผูอ้ ่านที่เป็ นเด็กนั้นเป็ นไปอย่างเป็ นระบบและมี
ความสอดคล้องกับวาทกรรมหนังสื อเรี ยนที่ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือรัฐและได้ทาหน้าที่หลักในถ่ายทอด
ความคิดเหล่านี้ อยูก่ ่อนแล้วเช่นเดียวกัน และด้วยองค์ประกอบของความเป็ น “หนังสื อวันเด็ก” ที่
23
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ต้องการเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นหลัก จัดเป็ นเรื่ องอ่านเล่นที่มีเนื้อหาในเล่มหลากหลาย
ครบทุกประเภททั้งบันเทิงคดีและสารคดีให้เด็กทุกวัยและทุกระดับได้เลือกอ่านตามความสนใจของ
ตน ด้วยเหตุน้ ี อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่แฝงผ่านเรื่ องเล่าเหล่านี้ จึงถ่ายทอดไปสู่ เด็กได้อย่าง “แนบเนียน”
โดยไม่ถือเป็ นการ “คุกคาม” หรื อมีลกั ษณะของ “การบังคับ” ไปสู่ เด็กด้วยการใช้ “เสี ยง” ของตัว
ละครในการเล่าเรื่ องและถ่ายทอด “ความจริ ง” ต่าง ๆ ที่ปรากฏเพื่ออาพรางตัวผูเ้ ขียนที่แท้จริ งเอาไว้
อาจจะกล่าวได้ว่าแม้เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องของ “เด็ก”
แต่ แ ท้จ ริ ง แล้ว เรื่ อ งเล่ า เหล่ า นี้ เป็ นเรื่ อ งของ “ผูใ้ หญ่ ” ที่ ผู้ใ หญ่ ต้อ งการใช้ใ นการหล่ อ หลอม
กล่อมเกลาและกากับควบคุมเด็กอย่างแยบยล
6.1.3.2 ความสั มพันธ์ ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบัติทางสั งคมและวัฒนธรรม
สาหรั บความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กบั วิถีปฏิบตั ิทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นผูว้ ิจยั
แยกอภิปรายเป็ น 2 ประเด็นคือ ปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรมไทยที่สัมพันธ์กบั อุดมการณ์ที่ปรากฏใน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ และ ผลทางอุดมการณ์ของเรื่ องเล่าสาหรับเด็กใน
หนังสื อวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1) ปั จจัยทางสั งคมวัฒนธรรมไทยที่สัมพันธ์ กับอุดมการณ์ ที่ปรากฏในเรื่องเล่ าสาหรับเด็ก
ในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
สาหรั บ ความสัม พันธ์ ระหว่า งอุ ดมการณ์ ก ับวิถี ปฏิ บ ตั ิท างสัง คมและวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั
พบว่าปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กบั การนาเสนออุดมการณ์ในเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก
ในหนัง สื อวันเด็ ก แห่ ง ชาติ น้ ัน มี ห ลายประการ ได้แก่ นโยบายของรั ฐ บาลในแต่ ล ะช่ วงเวลา
แนวคิดเรื่ องระบบอาวุโส แนวคิดเรื่ องระบบอุปถัมภ์และการรวมกลุ่ม (collectivism) แนวคิด
เรื่ องคุ ณธรรมพื้นฐานที่มีที่มาจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาและหลักปฏิบตั ิของพุทธศาสนิ กชน
ความเชื่ อในเรื่ องเหนื อธรรมชาติรวมถึงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ แนวคิดเรื่ องความเป็ นหญิง-ความเป็ นชาย
แนวคิดเรื่ องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ยท์ ี่สัมพันธ์กบั อุดมการณ์ชาตินิยม ดังนี้
นโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่ วงเวลาที่ปรากฏในตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้นก็เป็ นสิ่ งที่
รั ฐได้ “เลื อก” ที่ จ ะหยิบ ยกมาใส่ โดยอาจจะไม่ ไ ด้ป รากฏทุ ก นโยบายแต่ อาจจะปรากฏเฉพาะ
นโยบายที่รัฐต้องการที่จะมุ่งเน้นปลูกฝังผ่านเด็กและเยาวชนของชาติหรื อนโยบายที่สะท้อนภาพ
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ของกระแสสัง คมโลกที่ สาคัญในช่ วงเวลาหนึ่ ง ๆ ที่ ส่ง ผลต่ อการพัฒนาประเทศด้วยและรัฐได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญที่มีต่อการปกครองในระยะยาว ได้แก่ เรื่ องของคอมมิวนิสต์กบั มุสลิม เรื่ อง
ของกระแสรณรงค์สิทธสตรี ที่สัมพันธ์กบั ทศวรรษสตรี สากลขององค์การสหประชาชาติ เรื่ องของ
สิ่ งแวดล้อมเกี่ ยวกับการเกิ ดเหตุการณ์อุทกภัยและวาตภัยที่สัมพันธ์กบั ภาวะโลกร้อน เรื่ องของ
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่า พ.ศ. 2540 นโยบาย
ที่กล่าวมานั้นส่ งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์ความเป็ นเด็กดีและคนดี อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชายหญิ ง ในสั ง คมไทย และอุ ดมการณ์ เกี่ ย วกับ ความยึด มัน่ ในสถาบันหลัก ของชาติ ใ นประเด็น ที่
เกี่ยวกับความเป็ นพลเมืองดี ในลักษณะที่วา่ หากเด็กปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐก็จะได้รับการนิยาม
ว่าเป็ น “เด็กดี”
แนวคิดเรื่ องระบบอาวุโส เป็ นระบบที่ผใู้ หญ่มีอานาจและสถานภาพเหนือผูน้ อ้ ย ทาให้เกิด
การเคารพและเชื่ อฟั งผูใ้ หญู่ การกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตน เนื่องมาจากผูใ้ หญ่คือผูท้ ี่มีท้ งั คุณวุฒิ
และวัยวุฒิที่สูงกว่าเด็ก ส่ วนเด็กนั้นถึงแม้วา่ จะมีความสนใจใคร่ รู้ต่อสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวอยูเ่ สมอ ช่าง
ซักถาม แต่เนื่ องจากขาดประสบการณ์ จึงอาจจะทาให้เด็กไม่สามารถพิจารณาเรื่ องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างถี่ถว้ นและอาจทาในสิ่ งที่ไม่เหมาะสมได้เนื่ องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเหตุน้ ีจึง
ทาให้ผใู ้ หญ่ถูกมองว่ามีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และทักษะในการดาเนิ นชี วิต สามารถเป็ นที่พ่ ึง
ของผูน้ อ้ ยได้ ดังนั้นจึงควรได้รับการเคารพยกย่อง และได้รับสิ ทธิ หรื อความชอบธรรมต่าง ๆ ที่จะ
สั่งการให้ผนู ้ ้อยปฏิ บตั ิตาม คนไทยส่ วนใหญ่น้ นั ได้รับการปลูกฝังความคิดนี้ มาตั้งแต่เยาว์วยั โดย
ได้รับ แบบอย่างจากพ่อแม่ ที่ มีหน้า ที่ หลัก ในการอบรมสั่ง สอนหรื อท าให้ดูเป็ นตัวอย่า ง แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันระบบอาวุโสแบบนี้ หากมองในมุมกลับกันก็อาจจะเกิ ดปั ญหาขึ้นในลักษณะที่ทาให้
เด็ ก ไม่ ก ล้า แสดงความคิ ดโต้แย้ง ขาดความคิ ดริ เริ่ ม แนวคิ ดเรื่ องระบบอาวุโสส่ ง ผลต่ อการสื่ อ
อุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่ และอุดมการณ์ความเป็ นเด็กดีและคนดีที่ปรากฏใน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติดงั ที่ได้นาเสนอไปแล้ว ในขณะเดียวกันอุดมการณ์ที่
นาเสนออย่า ง “แนบเนี ยน” และ “แยบยล” ในเรื่ องเล่ าเหล่ านี้ ก็ช่ วยตอกย้ าแนวคิดดังกล่ าวและ
อาจจะมีผลทางอุดมการณ์ต่อความคิดของเด็ก ทาให้เด็กยอมรับและเชื่อตามระบบความคิดดังกล่าว
แนวคิดเรื่ องระบบอุปถัมภ์ ระบบอุปถัมภ์เป็ นระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ ายที่
มี ส ถานภาพทางสั ง คมไม่ เ ท่ า กัน แต่ อ ยู่ ด้ว ยกัน บนความสั ม พัน ธ์ ที่ ต้ ัง อยู่บ นการแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ระหว่างกัน ระบบอุปถัมภ์จะประกอบไปด้วยสองฝ่ ายคือ ในส่ วนของผูอ้ ุปถัมภ์และ
ผูร้ ับการอุปถัมภ์ โดยผูอ้ ุปถัมภ์จะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจมากกว่าในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่สาคัญ
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ของส่ วนรวมจึงสามารถที่จะให้ความคุ ม้ ครองช่ วยเหลือหรื อใช้อานาจต่าง ๆ ได้โดยง่าย สาหรับ
ผูร้ ับการอุปถัมภ์จะเป็ นผูท้ ี่มีอานาจน้อยกว่าและอยู่ในฐานะที่ตอ้ งพึ่งพาหรื อจาเป็ นต้องได้รับการ
คุม้ ครองและการช่วยเหลือจากผูอ้ ุปถัมภ์ที่มีอานาจมากกว่า (ม.ร.ว. อคิน รพีพฒั น์, 2546 : 3-5 ) และ
ผูร้ ับการอุปถัมภ์จะต้องตอบแทนด้วยความกตัญญู 24 ระบบอุปถัมภ์น้ ี เป็ นสิ่ งที่สังคมไทยให้การ
ยอมรับและมองว่าเป็ นเรื่ องที่ธรรมดา
สาหรับเรื่ องการรวมกลุ่มหรื อรวมหมู่น้ นั (collectivism) เป็ นความรู้สึกเชิงสังคมที่บุคคล
ในกลุ่มมีอยูร่ ่ วมกันและกาหนดให้สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีความคิดและพฤติกรรมที่สอดคล้องไป
ในทางเดียวกันและเป็ นความรู ้ สึกในระดับส่ วนรวมไม่ใช่ ส่วนบุคคล (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2551 :
130-131 ) สังคมไทยนั้นเป็ นสังคมที่ให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มและเน้นการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหว่างพวกพ้องเดียวกัน เพื่อต้องการให้ตนเองเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม คนไทยจึงติดแน่นในเรื่ อง
ของพวกพ้องในลักษณะที่วา่ หากเป็ นพวกเดียวกันก็ตอ้ งเกรงใจกันไม่ขดั ใจกัน ดังนั้นเมื่อกระทา
สิ่ งใดมักจะคานึ งถึงกลุ่มหรื อผลกระทบที่มีต่อกลุ่มและสังคมเสมอ (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2520 : 9-10 )
สั ง คมแบบรวมกลุ่ ม นี้ จะเป็ นสั ง คมแบบตะวัน ออก เช่ น ประเทศปานามา เกาหลี ปากี ส ถาน
รวมถึงประเทศไทย 25
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ ในส่ วนของระบบอุปถัมภ์และการรวมกลุ่มหรื อรวมหมู่น้ ี ทาให้
ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่ องของการเข้าถึงอานาจ
และปั จจัยต่าง ๆ ทาให้ตอ้ งพึ่งพาผูม้ ีอานาจในการให้ความช่วยเหลือให้เข้าถึงปั จจัยเหล่านั้น จึงเกิด
เป็ นลักษณะของการที่ผนู้ อ้ ยต้องพึ่งพาผูใ้ หญ่ ทาให้ตอ้ งยอมรับในสภาพความแตกต่างของตนใน
เรื่ องฐานะและชาติกาเนิ ดว่ามีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่างกัน ทาให้คนไทยยอมรับในการ
ปกครองที่ตอ้ งมีผปู ้ กครองคอยให้การช่ วยเหลือ สาหรับแนวคิดเรื่ องของระบบอุปถัมภ์และการ
รวมกลุ่มนั้นส่ งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่ และอุดมการณ์ความ
เป็ นเด็กดีและคนดี
แนวคิ ดเรื่ องคุ ณ ธรรมพื้ นฐานที่ มี ที่ม าจากหลัก ธรรมทางพุท ธศาสนา เป็ นคุ ณธรรมที่
จาเป็ นในการดาเนิ นชี วิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม และเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับหลักธรรมคาสอนขั้น
พื้นฐานของพุทธศาสนาที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตทั้งสิ้ น ได้แก่ กตัญญูกตเวทิตาธรรม สังคหวัตถุ
24
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4 (คุณธรรมที่เกี่ยวกับความสามัคคี) อิทธิ บาท 4 (คุณธรรมที่นาไปสู่ ผลสาเร็ จ ) เพื่อให้เด็กเติบโต
ขึ้นและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข นอกจากเรื่ องคุณธรรมพื้นฐานแล้วตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับ
เด็กสื่ อภาพในส่ วนของหลักปฏิ บตั ิของพุทธศาสนิ กชนที่เหมาะสมกับวัยของเด็กโดยจะเป็ นหลัก
ปฏิ บตั ิเบื้องต้นเกี่ ยวกับการทาบุญ สวดมนต์ไหว้พระ การรักษาศีล 5 ที่ไม่ซบั ซ้อนและยากเกิ น
ความเข้าใจของเด็กอีกด้วย สาหรับแนวคิดเรื่ องการปฏิบตั ิตนที่เกี่ยวกับคุณธรรมคาสอนทางพุทธ
ศาสนานั้นส่ ง ผลต่ อการสื่ ออุ ดมการณ์ ค วามเป็ นเด็ก ดี และคนดี และเรื่ องของหลัก ปฏิ บตั ิ ของ
พุทธศาสนิ กชนที่เกี่ยวกับพิธีกรรมนั้นส่ งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์ความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของ
ชาติในส่ วนที่เกี่ยวกับสถาบันศาสนา
ความเชื่ อในเรื่ องเหนื อธรรมชาติ รวมถึ ง สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ได้แก่ ภูตผี เทพารั ก ษ์ ยัก ษ์ ที่
ปรากฏในตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กนั้นเป็ นสิ่ งที่อยู่ในปริ บทของสังคมไทยต่อเนื่ องมาช้านานทั้ง
อดี ตและปั จจุบนั มีอิทธิ ฤทธิ์ และอานาจเหนื อมนุ ษย์สามารถให้คุณและให้โทษได้ มีผลต่อการ
กระทาทั้งด้านดีและไม่ดี จนกลายเป็ นความคิดที่ทาให้สมาชิกในสังคมส่ วนใหญ่ยอมรับและไม่กล้า
ที่จะปฏิเสธและท้าทาย เพราะระบบความเชื่อที่วา่ นี้ เริ่ มต้นขึ้นจากการที่ผใู้ หญ่มกั จะถ่ายทอดและ
ปลูกฝังให้แก่เด็ก เพื่อใช้จดั การควบคุมพฤติกรรมและการกระทาบางอย่างในลักษณะที่คู่ขนานไป
กับกรอบของศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่ องเหนือธรรมชาติน้ ี ส่งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์
ความสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่ และอุดมการณ์ ความเป็ นเด็กดี และคนดี รวมถึงอุดมการณ์
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สาหรับแนวคิดเรื่ องความเป็ นหญิง -ความเป็ นชายนั้น เรื่ องเล่าสาหรับเด็กก็จะนาเสนอให้
เห็ นภาพว่า ชายและหญิงมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผูห้ ญิงมักจะมีบทบาทในพื้นที่ “ในบ้าน”
ส่ วน ผูช้ ายมักจะมีบทบาทในพื้นที่ “นอกบ้าน” กล่าวคือ พื้นที่หลักที่สังคมนั้นคาดหวังต่อการแสดง
บทบาทของเพศหญิงนั้นคือ ที่บา้ นหรื อครอบครัวที่เป็ นโลกของผูห้ ญิง เกี่ยวกับภาระหน้าที่และ
บทบาทของการเป็ นแม่บา้ น บทบาทของการเป็ นแม่ บทบาทของการเป็ นภรรยา เป็ นต้น ซึ่ งต่าง
จากเพศชายที่สังคมคาดหวังให้แสดงบทบาทในพื้นที่นอกบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะเพศชายมีภาพ
ของความเข้มแข็งและแข็งแรง ภาระหน้าที่จึงเปิ ดออกสู่ พ้ืนที่ที่กว้างและหลากหลายกว่าเพศหญิง
ความคิ ด ที่ ว่า นี้ ท าให้ เ กิ ด การแบ่ ง แยกกัน ในการท ากิ จ กรรมระหว่ า งทั้ง สองเพศอย่ า งชัด เจน
นอกจากนี้ เพศหญิงมักจะไม่สามารถมีชีวิตที่ “สมบูรณ์” ได้ ต้องประสบกับความลาบาก หรื อทา
ให้เสมือนกับขาดอะไรไปบางอย่าง หากขาดเพศชายมาเป็ นผูน้ าครอบครัว รวมถึงเป็ นส่ วนเติมเต็ม
ในแง่ มุ มที่ ช่วยทาให้ชีวิตสมบูรณ์ ข้ ึ นและช่ วยเกื้ อหนุ นให้ผูห้ ญิงได้ทาตามบทบาทของผูห้ ญิงที่
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สังคมยอมรับและคาดหวังไว้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่ อง อย่างไรก็ตามในระยะหลัง ๆ สภาพสังคม
ได้เปลี่ยนแปลงไปผูห้ ญิงมีบทบาทมากขึ้น และเรื่ องเล่าสาหรับเด็กได้สื่อภาพให้เห็นถึงภาระหน้าที่
ที่เป็ นการทางานนอกบ้านของเพศหญิง การดูแลลูกของเพศชาย ตลอดจนการทางานบ้านของเพศ
ชายเพิม่ ขึ้น สาหรับแนวคิดเรื่ องความความเป็ นหญิง-ความเป็ นชายนั้นส่ งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์
เกี่ยวกับบทบาทชาย - หญิงในสังคมไทย
แนวคิดเรื่ องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ยท์ ี่สัมพันธ์กบั อุดมการณ์ ชาตินิยม ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ประชาชน
ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ดังนั้นสถาบันทั้งสามที่ประกอบขึ้นเป็ นชาติไทย ได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ จึงเปรี ยบเสมือนแก่นของความเป็ นชาติที่ไม่อาจทาลายได้ แนวคิดนี้ ส่งผลต่อการ
สื่ ออุดมการณ์ เกี่ยวกับความยึดมัน่ ในสถาบันหลักของชาติ โดยรัฐได้พยายามปลูกฝังความคิดเรื่ อง
หน้าที่ของพลเมืองให้กบั ประชาชนในวัยเด็ก เพื่อให้เห็นบทบาทของตนเองในฐานะส่ วนหนึ่ งของ
ชาติ ในลัก ษณะที่ ว่า ประชาชนนั้นเป็ นผูท้ ี่ ก่ อให้เ กิ ดความเจริ ญให้ก ับ ประเทศชาติ และมี ส่ ว น
กาหนดอนาคตของชาติได้ (ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, 2546 : 80 ) และการนิยามความหมาย
ของชาติ ศาสน์ กษัตริ ยน์ ้ ี ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของ “ความเป็ นไทย” ขึ้นมาและทาให้มีความเหลื่อม
ล้ ากันระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ อยูบ่ า้ ง เช่น ไทยมุสลิม กลุ่มชาวเขาต่าง ๆ ที่ถึงแม้รัฐจะไม่ได้
ปลู กฝั งชุ ดความคิดในลักษณะของการกี ดกันโดยตรง แต่ก็ได้แสดงให้เห็ นโดยนัยว่ากลุ่ มบุคคล
เหล่านี้ ก็ยงั มี “ความเป็ นอื่น” อยูบ่ า้ งถึงแม้ว่าจะอยูใ่ นขอบเขตของความเป็ น “ชาติไทย” ส่ วนหนึ่ ง
อาจจะเป็ นเรื่ องของการนับถือศาสนาหรื อเรื่ องของการที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็ นหลัก
สาหรับแนวคิดเรื่ องความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ส่ งผลต่อการสื่ ออุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมัน่ ใน
สถาบันหลักของชาติ
2) ผลทางอุดมการณ์ ของเรื่องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ
แนวคิดต่าง ๆ รวมถึ งนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวถึงทั้งหมดนั้นเน้นเรื่ องการสร้างเด็กที่มี
ลักษณะตามที่รัฐเห็นว่าพึงประสงค์” กล่าวคือ
- “เด็กดี และคนดี ” ที่มีสัมมาคารวะต่อผูใ้ หญ่ ประพฤติปฎิบตั ิตวั ในสิ่ งที่ “ควรทา” และ
“ไม่ควรทา” ตามการนิยามความหมายของรัฐ
- “พลเมืองที่พึงประสงค์” ที่เห็ นความสาคัญของรัฐ เชื่ อฟั งนโยบาย จงรักภักดี ต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
- ชาย-หญิงที่พึงประสงค์ รู้จกั แสดงบทบาทและหน้าที่ตามที่สังคมคาดหวัง

228
ชุ ดความคิ ดที่ รัฐได้พ ยายามปลูก ฝั ง ผ่า นตัวบทเรื่ องเล่ า เหล่ า นี้ ส่ วนหนึ่ งเป็ นการผลิ ตซ้ า
ความคิดเดิมในสังคมไทยในแต่ละปี ทาให้เกิดการยอมรับในสถานภาพและบทบาทของตนเองว่ามี
ความแตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์แบบเด็ก - ผูใ้ หญ่ ผูช้ าย - ผูห้ ญิง รวมถึงพระมหากษัตริ ย ์ รัฐบาล- ประชาชน ดัง นั้นจึ งต้องปฏิ บตั ิ ตามหน้าที่ ของตนให้ไ ด้อย่า งครบถ้วนและเหมาะสม
ตามลาดับชั้นในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นจากผูท้ ี่มีอานาจรัฐหรื อเป็ นกลุ่มอานาจหลักในสังคม เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมให้กบั การจัดระเบียบสังคม ทั้งหมดนี้อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการปลูกฝังอุดมการณ์รัฐ
ซึ่งเป็ นชุดความคิดความเชื่อที่จะเป็ นฐานในการปฏิบตั ิอนั เป็ นการช่วยให้รัฐและผูม้ ีอานาจสามารถ
ปกครองได้อย่างราบรื่ น
6.2 อภิปรายผล
นอกเหนือจากการสรุ ปผลการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั ยังพบประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.อุ ดมการณ์ ที่ ปรากฏในเรื่ องเล่ า สาหรั บเด็กทั้งอุ ดมการณ์ ที่ปรากฏโดยสม่ าเสมอ และ
อุดมการณ์ที่ปรากฏบางช่ วงเวลา โดยเฉพาะอุดมการณ์ ที่ปรากฏโดยสม่าเสมอ สะท้อนให้เห็นว่า
“ผู้ใหญ่ ” พยายามที่จะครอบงาความคิดของ “เด็ก” ในลักษณะที่ว่าเด็กควรจะต้องทาอะไร ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ได้รับการประเมินจากสายตาของผูใ้ หญ่แล้วว่า “มีคุณค่ ำ” ซึ่ งคุณค่าในที่น้ ีเป็ นคุณค่าของ
สิ่ งที่รัฐเห็ นว่าเด็กควรจะได้รับ “กำรยกย่ อง กำรชมเชย กำรให้ รำงวัล หรื อกำรลงโทษ” เหมือน
เป็ นการสร้ างกรอบทางความคิดในการประพฤติปฏิบตั ิแก่เด็กที่จะต้องปฏิบตั ิตาม ๆ กัน จึงจะไม่
ถูกมองว่า “แปลกแยก” จากเด็กส่ วนใหญ่ เพราะมิฉะนั้นเด็กจะถูกมองว่าเป็ นอื่น ทั้งที่ในความจริ ง
แล้วเด็ กเองก็ มีบุ คลิ ก และพฤติ ก รรมหลากหลายแบบ เช่ น เด็กผูห้ ญิง อาจชอบเล่ นเตะฟุตบอล
เด็กผูช้ ายอาจชอบเล่ นตุ๊กตา แต่การตั้งชื่ อเรื่ องจะสื่ อความคิดให้เห็ นว่าหากเด็กมี พฤติก รรมใน
ลักษณะที่ว่านั้นจะดูแปลกกว่าเด็กคนอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่ น เรื่ องเล่าสาหรับเด็กเรื่ อง “บูบ้ ้ ี” (2532)
เด็กหญิงที่มีพฤติกรรมซุ กซนเหมือนเด็กผูช้ าย ไม่เรี ยบร้อยเหมือนพี่สาว ทุกคนจึงเรี ยกว่า “บูบ้ ้ ี” แต่
ช่วงตอนท้ายเรื่ องได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้กลายเป็ นเด็กผูห้ ญิงเรี ยบร้อยและน่ารัก จึง
ส่ งผลให้ทุกคนกลับมาเรี ยกชื่อเดิมว่า “น้องบี” เหมือนเดิม
สาหรับเรื่ องของความเด็กไม่ดีหรื อคนไม่ดีน้ นั ในงานวิจยั ชิ้นนี้ สื่อภาพน้อยมาก และจะทับ
ซ้อนในประเด็นเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผูใ้ หญ่ กล่ าวได้ว่าผูเ้ ขียนเรื่ องเล่ าสาหรับเด็ก
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เหล่ า นี้ ให้ความสาคัญและน้ าหนักของการสื่ อภาพของ “เด็ก ดี และคนดี ” ในแบบที่ รัฐต้องการ
มากกว่า
2. การนาเสนออุ ด มการณ์ ใ นเรื่ องเล่ า ส าหรั บ เด็ก ประเภทบันเทิ ง คดี น้ ันบางครั้ งก็ ไ ม่
สอดคล้องกับปริ บททางสังคมในสิ่ งที่เป็ นเหตุการณ์สาคัญที่เกิ ดขึ้นในแต่ละปี เสมอไป สาเหตุที่
เป็ นเช่ นนี้ ประการหนึ่ ง ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าเนื่ องจากหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั มีองค์ประกอบ
ของเนื้อหาหลายส่ วนทั้งสารคดีและบันเทิงคดี และเรื่ องเล่าสาหรับเด็กประเภทบันเทิงคดีก็เป็ นอีก
ส่ วนหนึ่งของเนื้อหาในเรื่ อง ดังนั้นการสอดแทรกชุดความคิดต่าง ๆ ที่เป็ นเหตุการณ์ทางสังคมหรื อ
นโยบายของรัฐที่สาคัญในบางประเด็น เช่น เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 หรื อ นโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชิ นวัตร กลับไม่มีการสอดแทรกชุ ดความคิดส่ วนนี้ ใน
เรื่ องเล่าประเภทบันเทิงคดี แต่จะปรากฏในส่ วนของสารคดีที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่ องราวในประเด็น
นี้แทน
3. ผูว้ ิจยั พบว่าหากเปรี ยบเทียบประเด็นเกี่ ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
งานวิจยั เรื่ องเล่ าสาหรับเด็กประเภทบันเทิงคดี ในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ของผูว้ ิจยั กับวาทกรรม
เกี่ยวกับเด็กประเภทอื่น ๆ ที่ได้มีผศู ้ ึกษาวิจยั ไว้แล้ว ได้แก่ งานวิจยั เรื่ อง หนังสื อนิทานภาพสาหรับ
เด็กของไทยที่ได้รับรางวัล : การวิเคราะห์เชิ งวรรณกรรมและวาทกรรม ของสรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์
และคณะ (2547) และ งานวิจยั เรื่ องความสัม พันธ์ ระหว่า งภาษากับ อุ ดมการณ์ ใ นหนัง สื อเรี ย น
รายวิชาภาษาไทยตามหลักสู ตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 -2544 : การศึกษาตามแนววาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ของ วิสันต์ สุ ขวิสิทธิ์ (2554) ก็จะพบว่าเป็ นงานวิจยั ที่เน้นศึกษาอุดมการณ์
ทั้งหมดที่ปรากฏในกลุ่มข้อมูลเช่นเดียวกับงานของผูว้ จิ ยั แต่การใช้กลุ่มข้อมูลก็มีความหลากหลาย
ทั้ง นิ ท านภาพ และหนัง สื อแบบเรี ย น ซึ่ งปั จจัย นี้ ท าให้มี ผ ลต่ อการสื่ ออุ ดมการณ์ กล่ า วคื อ
หนังสื อแบบเรี ยนนั้นผลิตโดยรัฐและบังคับใช้อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานนับสิ บปี กว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้อุดมการณ์ที่พบนั้นจะครอบคลุมรอบด้านและบางเรื่ องก็สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐ ส่ วนหนังสื อนิ ทานภาพสาหรับเด็ก นั้นผูผ้ ลิตคือปั จเจกชนและภาคเอกชน และอุดมการณ์ มี
ความหลากหลายแล้วแต่ผแู ้ ต่งและไม่ได้สัมพันธ์กบั นโยบายของรัฐโดยตรง สาหรับหนังสื อวันเด็ก
แห่ งชาติน้ นั ผลิตโดยรัฐอย่างต่อเนื่ องในทุกปี เพื่อใช้ในการสื่ ออุดมการณ์ที่รัฐเห็นว่าเหมาะสมไป
ยังเด็กเช่ นเดี ยวกับแบบเรี ยน แต่การสื่ ออุดมการณ์มีรูปแบบและลักษณะที่ไม่จริ งจัง หรื อเป็ นการ
บังคับผ่านกิจกรรมการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ตรงกันข้ามเป็ นเรื่ องที่เน้นให้อ่านโดยสมัครใจ
และเน้นความบันเทิงเพลิดเพลินเหมือนหนังสื อนิทานภาพ
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รายละเอียดของอุดมการณ์ที่ปรากฏในงานวิจยั ทั้งสามเรื่ องนั้น กล่าวได้ว่ามีท้ งั ส่ วนที่
เหมื อ นและแตกต่ า งกัน บ้า งในบางประเด็ น ประเด็ น ที่ มี ค วามเหมื อ นกัน นั้น จะเป็ นเรื่ อ งของ
อุดมการณ์ ที่เป็ นค่านิ ยมพื้นฐานที่ พึงประสงค์ของสังคมไทยที่ปรากฏอย่างเปิ ดเผยและแอบแฝง
ได้แก่ อุดมการณ์เกี่ยวกับเด็กดีและเด็กไม่ดี อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก – ผูใ้ หญ่
อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็ นไทย อุดมการณ์เกี่ยวกับผูป้ กครอง – ผูใ้ ต้ปกครอง อุดมการณ์เกี่ยวกับ
เพศสภาวะ นั้นเป็ นสิ่ งที่งานวิจยั ของ สรณี และคณะ งานของวิสันต์ และงานเรื่ องเล่าสาหรับเด็ก
ในหนัง สื อวันเด็ ก แห่ ง ชาติ ป รากฏเหมื อนกัน แต่ สิ่ ง ที่ แตกต่ า งผูว้ ิจยั พบว่า งานของวิสันต์ จะ
นาเสนออุดมการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเป็ นจานวนมากกว่างานวิจยั เรื่ องเล่าสาหรับเด็กและงานของ
สรณี และคณะ ได้แก่ อุ ดมการณ์ ค รู อุ ด มการณ์ เ มื อ งและชนบท อุ ด มการณ์ ค นชายขอบใน
สังคมไทย อุดมการณ์ชาติพนั ธุ์ประเทศเพื่อนบ้าน อุดมการณ์ประชาธิ ปไตย ที่เป็ นเช่นนี้ ส่วนหนึ่ง
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นจากงานของวิสันต์วา่ ศึกษาในตัวบทหนังสื อแบบเรี ยนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ
การเตรี ย มเด็ ก ให้ เ ป็ นประชากรที่ มี คุ ณ ภาพของชาติ อ ย่า งรอบด้า น ดัง นั้น จึ ง มี ก ารถ่ า ยทอด
อุดมการณ์อย่างครอบคลุมรอบด้านมากกว่างานวิจยั อื่น ๆ
นอกจากนี้ ค วามแตกต่ างในส่ วนของชุ ดความคิดย่อยแต่ ละความคิดที่ สอดแทรกอยู่ใ น
อุดมการณ์ในงานวิจยั ทั้งสามเรื่ องนั้น ผูว้ ิจยั พบว่าการที่มีเรื่ องของปริ บททางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการผลิตตัวบท ทาให้ส่งผลต่อการนาเสนอชุดความคิดย่อยอยูบ่ า้ ง ยกตัวอย่างเช่น งานของผูว้ ิจยั
นั้นชุดความคิดย่อยที่นาเสนอเกี่ยวกับคนไทยมุสลิมควรจะรักชาติบา้ นเมืองในช่วง พ.ศ. 2525-2528
ก็เป็ นการสื่ อความคิดให้เห็ นว่าคนไทยมุสลิมถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้ อชาติและศาสนา
แต่ก็จดั ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “พลเมืองไทย” ด้วยกันทั้งสิ้ น และการปกป้ องชาติบา้ นเมืองนั้นก็ไม่
เป็ นสิ่ งที่ ขดั กับหลักศาสนาด้วย การสื่ อความคิดนี้ ย่อมมีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์บา้ นเมืองใน
ขณะนั้นคือ ประเทศไทยกาลังเผชิ ญกับภัยคุกคามจากผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิ สต์โดยเฉพาะในพื้นที่
ภาคใต้ที่ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นชาวไทยมุสลิม ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องสื่ อความคิด
นี้ผา่ นตัวบทของเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ในงานวิจยั ของ สรณี และคณะ ใน
เรื่ องบทเรี ยนของฝูงสัตว์ (2533) ก็สะท้อนภาพการจัดระเบียบอานาจของกลุ่มบุคคลในสังคมยุคที่มี
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ บริ หารประเทศ 3 กลุ่ม คือ ผูป้ กครองรัฐที่มีอานาจสู งสุ ด เจ้าหน้าที่รัฐ
ผูร้ ับมอบนโยบายและอานาจบางส่ วนมาปฏิบตั ิด้วยความฉ้อฉล และราษฎรผูถ้ ูกปกครอง แต่ใช้
กลวิธีและลักษณะเรื่ องเล่าที่แตกต่างกันออกไปคือ ด้วยความที่งานของสรณี และคณะเป็ นนิ ทาน
ดังนั้นจึงเป็ นการเปรี ยบเทียบโดยใช้สังคมของสัตว์แทนสังคมของมนุษย์ เป็ นต้น
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หากพิจารณาการวิเคราะห์ กลวิธีภาษาที่ปรากฏในงานวิจยั ทั้งสามเรื่ อง ผูว้ ิจยั พบว่างาน
เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติมีความแตกต่างในการวิเคราะห์กลวิธีภาษาระดับตัว
บทในลักษณะของการใช้องค์ประกอบของเรื่ องเล่ าที่เป็ นกลวิธีใหญ่ที่ใช้ครอบคลุมการนาเสนอ
อุดมการณ์ทุกอุดมการณ์ในระดับการใช้ภาษาในตัวบท ผูว้ จิ ยั พบว่าผลการศึกษากลวิธีทางภาษาใน
ตัว บทในงานวิ จ ัย ทั้ง สามมี ค วามคล้า ยกัน กล่ า วคื อ มี ก ารเลื อ กใช้ค าศัพ ท์เ พื่ อ สื่ อ ความคิ ด ใน
อุ ดมการณ์ ต่า ง ๆ เป็ นกลวิ ธี ที่ ป รากฏมากที่ สุ ดในทุ ก งานวิจยั รองลงมาจะเป็ นกลวิธี ก ารใช้
โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ผูว้ ิจยั พบว่างานวิจยั ของวิสันต์น้ นั พบการใช้กลวิธีภาษาในตัวบทที่
หลากหลายและครอบคลุมกว่างานวิจยั อื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น การใช้วจั นกรรม การกาหนดกรอบการ
ตีความ การลาดับเหตุการณ์ในเรื่ อง การใช้ส่วนประกอบของตัวบทหนังสื อเรี ยน เป็ นต้น นอกจาก
การวิเคราะห์วจั นภาษาแล้ว งานวิจยั ของสรณี และคณะ งานวิจยั ของวิสันต์ ยังได้วิเคราะห์ส่วน
ของอวัจนภาษาอีกด้วย เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบสาคัญในนิทานภาพและตัวบทหนังสื อเรี ยนและ
เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้สื่ออุดมการณ์ได้อย่างดี
กล่าวโดยสรุ ป งานวิจยั เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติน้ นั มีท้ งั ความเหมือน
และความแตกต่างจากงานวิจยั สองเรื่ องข้างต้น ดังนี้ คือ ในประเด็นความเหมือนนั้น เรื่ องของ
กลวิธีภำษำในตัวบท ผูว้ ิจยั พบว่าอาจจะคล้ายกันคือ กลวิธีการใช้คาศัพท์จะปรากฏมากที่สุด ด้วย
เหตุผลที่ว่าตัวบททั้งสามเรื่ องนั้นต้องการเขียนให้เด็กอ่าน ดังนั้นจะต้องเข้าใจง่ายและสื่ อความให้
ตรง สาหรับประเด็นของ อุดมกำรณ์ นั้น ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับอุดมการณ์หลักของสังคมนั้น ก็
เป็ นอุดมการณ์ที่พบได้ในวาทกรรมเด็กหลาย ๆ ชนิด เนื่องจากเป็ นอุดมการณ์หลักของสังคมไทยที่
ใช้ร่วมกันและเป็ นสิ่ งที่สังคมไทยให้ความสาคัญ
สาหรับความแตกต่างนั้น ในงานวิจยั เรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติ ชุ ด
ความคิดที่มีการปรับเปลี่ยนจะมีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั คือ ชุดความคิดที่ปรากฏใน
ข้อมูลเรื่ องเล่าสาหรับเด็กบางปี จะสัมพันธ์กบั สภาพเหตุการณ์และนโยบายของรัฐบาลในช่ วงเวลา
นั้น ๆ ได้แก่ เรื่ องของคอมมิ วนิ สต์กบั มุส ลิ ม เรื่ องของสิ่ ง แวดล้อมเกี่ ย วกับการเกิ ดเหตุก ารณ์
อุ ท กภัย และวาตภัย ที่ สั ม พันธ์ ก ับ ภาวะโลกร้ อน เรื่ อ งของโครงการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ตภัณ ฑ์
(OTOP) และการเกิ ดวิกฤติเศรษฐกิ จตกต่า พ.ศ. 2540 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสภาพเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตัวบทเรื่ องเล่าสาหรับเด็กในหนังสื อวันเด็กแห่ งชาติมกั จะได้รับอิทธิ พล
และมีปฏิสัมพันธ์กบั เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันกับสถานการณ์แบบปี ต่อปี กว่าวาทกรรม
อีกสองกลุ่มที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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6.3 ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั พบว่ามี ประเด็นน่ า สนใจที่ ควรศึ กษาเพิ่มเติ มจากการศึ ก ษาความสัม พันธ์ระหว่า ง
ภาษากับ อุ ด มการณ์ ใ นเรื่ อ งเล่ า ส าหรั บ เด็ ก ในหนัง สื อ วัน เด็ ก แห่ ง ชาติ คื อ หากมี ก ารศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบกับวาทกรรมเด็กประเภทอื่น ๆ ที่มีอยูห่ ลากหลายทัว่ ไปว่ามีการสื่ ออุดมการณ์ที่เหมือน
หรื อต่างกันอย่างไร หรื ออาจจะเลือกศึกษาอุดมการณ์เพียงอุดมการณ์เดียวเพื่อเปรี ยบเทียบความ
ต่างในแต่ละช่ วงเวลา ก็จะทาให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นของวาทกรรมสาหรับเด็กที่มีในสังคมไทยได้
อย่างรอบด้านมากขึ้น ประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรศึกษาวิจยั ต่อไปในอนาคต ได้แก่
1.ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีภาษากับอุดมการณ์ในรายการโทรทัศน์สาหรับเด็ก
2.ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีภาษากับอุดมการณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก
3.อุดมการณ์ความเป็ นชาย – หญิงที่นาเสนอโดยกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสาหรับ
เด็กต่างประเภท

รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
. ภาวะโลกร้ อน: ผลกระทบต่ อประเทศไทย
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