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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 
   ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม และ
วิธีการน าเสนอปัญหาดังกล่าวช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 
2542 และ พ.ศ. 2545 จากเรื่องสั้นจ านวน 124 เรื่อง  
   ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนได้สะท้อนปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมไว้ 7 ด้าน  
ดังนี้ ปัญหาเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข    ปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมาย   ปัญหาเรื่องการมี
ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม   ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย ปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้น  ปัญหา
เรื่องการท าแท้ง และปัญหาเรื่องสื่อ ปัญหาทั้ง 7ด้าน มีความสัมพันธ์กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในสังคมขณะนั้น ส่วนการน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมพบว่ามีการน าเสนอ 2 วิธี
หลักคือ 1 เสนออย่างตรงไปตรงมา 2 เสนอแบบอ้อม การน าเสนอแบบตรงไปตรงมาได้แก่              
การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่อง และโดยใช้บทสนทนา ส่วนการ
น าเสนอแบบอ้อม ได้แก่ การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก   โดยใช้
สัญลักษณ์ และโดยใช้ข่าว วิธีการน าเสนอปัญหาดังกล่าวท าให้เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์มี
ความน่าสนใจ ท าให้ผู้อ่านมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์ผ่านการ
อ่านเรื่องสั้นได้เป็นอย่างดี  
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 The aim of this research study is to analyze ethical problems associated with social 
problems and how the problems are presented in the short story finalists for the S.E.A. Write 
Award during the economic crisis.  The data were collected from one hundred and twenty 
four short stories in the finalists for the 1999 and 2002 S.E.A. Write Award.      

The result of the study showed that the authors reflected on seven types of the 
ethical problems which could be related to the social problems in their stories, namely, 
obsession with vices, disregarding the law, obsession with materialism, lacking discipline, 
being more self-centered, abortion and mass media problems.  Also, the findings revealed 
that there were the relationships between all these ethical problems and the economic 
situations arising in the society during the crisis.  The techniques for presenting the 
problems could be categorized into two main groups, direct and indirect techniques.  For 
the direct techniques, the problems were presented through stories’ narrators and 
conversations; meanwhile, scenes, signs and news were employed to illustrate the 
problems indirectly.  These techniques of art created language could make the short story 
finalists interesting and help readers perceive the ethical problems and the solutions 
through them greatly.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ภูมิหลัง 
 เรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีที่มุ่งให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีการ
ก าหนดความยาวของเรื่อง มีแนวคิดส าคัญเพียงแนวคิดเดียว ตัวละครน้อย การบรรยายสถานที่และ
เวลากระชับ เนื้อหามีความหลากหลาย นักเขียนสื่อความหมายออกมาไ ด้อย่างชัดเจน ดังที่               
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2541: 67) กล่าวว่า “ด้วยลักษณะเฉพาะของเรื่องสั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีแก่นเรื่องเดียว 
และโครงเรื่องสมบูรณ์ในตัวเอง  จึงท าให้เรื่องสั้นสามารถน าเสนอประเด็นความคิดได้อย่างแจ่มชัด  
และมีพลังกระทบใจผู้อ่านอย่างรุนแรงสมเจตนารมณ์ของผู้แต่ง” เรื่องสั้นเป็นงานวรรณกรรมที่ผู้เขียน
สะท้อนภาพและเสนอปัญหาของสังคมในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งสอดแทรกทัศนะ 
แนวคิดมาสู่ผู้อ่าน ดังที่ สายทิพย์ นุกูลกิจ (2537: 148) กล่าวถึงแนวคิดของเรื่องสั้นว่า เรื่องสั้นมุ่งใช้
เป็นสื่อแสดงความคิดหรือทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้แต่งไปยังผู้อ่าน ซึ่งรวมทั้งเป็นสื่อสะท้อนภาพ
และเสนอปัญหาสังคมด้วย 
 วรรณกรรม สังคม และนักเขียนมีความสัมพันธ์กัน ดังที่  สมพร มันตะสูตร (2524: 16)   กล่าว
ว่าวรรณกรรมเสนอเนื้อหาที่เป็นจริง สร้างสรรค์สังคม เป็นกระจกส่องภาพของสังคมแต่ละยุคและ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มองเห็นภาพชีวิตในบางแง่มุมที่ประวัติศาสตร์มิได้บันทึกไว้  
นักเขียนมีเป้าหมายในการสร้างงานวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองให้ดียิ่งขึ้น นักเขียนจึงมีหน้าที่รับใช้สังคม รับใช้ชีวิตทั้งชีวิตตนและบุคคลในสังคม จึง
พยายามถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตและสังคมทุกแง่ทุกมุมออกมาอย่างชัดเจนและเป็นจริง   

วิทย์  ศิวะศริยานนท์ (2531: 96)   กล่าวว่า  “นักเขียนคนเดียวก็เปรียบเสมือนสามคน คือนอก    
จากจะเป็นนักเขียนแลว้ ยังเป็นหน่วยหนึ่งของคนในยุคสมัย และเป็นพลเมืองด้วย”  ดังนั้นเมื่อสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นักเขียนซึ่งเป็นพลเมืองคนหนึ่ง จ าเป็นต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นพร้อม
ทั้งท าหน้าที่ของตนด้วยการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่สะท้อนภาพสังคม เสนอปัญหาสังคม และ
แสดงทัศนะ แนวคิดในการแก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อคิดว่าควรท าอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
“นักเขียนที่ดีควรมีจิตส านึกว่าตนมีหน้าที่ชี้น าผู้อ่านให้เห็นต้นตอของปัญหาอย่างเด่นชัดและชี้น า
แนวทางที่ดใีห้แก่ประชาชน” (สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537: 153) 
 เรื่องสั้นได้เกี่ยวพันและสะท้อนแง่มุมของปัญหาในสังคมมาโดยตลอด เช่น    ในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งแรก ธัญญา สังขพันธานนท์ (2538: 32) กล่าวว่าศรีอิสรา ได้เขียนเรื่อง วิธีดุลยภำพ เป็น
เรื่องที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของข้าราชการและประชาชนทั่วไปจากนโยบาย ดุลยภาพของ
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รัฐบาล  โดยใช้ท่วงท านองการเขียนแบบเสียดสี  เย้ยหยัน และชวนหัว แต่ก็ชี้ให้เห็นปัญหาที่ชัดเจน 
และ รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์ (2523:22)  กล่าวถึงเรื่องสั้นรวมทั้งวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ  ช่วงหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ว่าสะท้อนภาพสังคม ชี้ให้เห็นต้นตอของปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
และต่างมีบทบาทในการชี้น าความคิดให้แก่สังคมอย่างชัดเจน  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งส าคัญขึ้น
ในสังคมเมื่อใด  วรรณกรรมย่อมไม่ละเลยต่อสังคม นักเขียนท าหน้าที่สร้างสรรค์งานวรรณกรรมดังที่ 
สายทิพย์ นุกูลกิจ (2537: 150) กล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจและเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ของสังคมเป็นตัวการ
ส าคัญที่ท าให้นักเขียนสนใจสังคม ด้วยการแสดงความคิดและสะท้อนปัญหาของสังคม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยช่วงหนึ่งที่ส าคัญมากคือช่วงปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจวิกฤต ถือ
เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งระดับปัจเจกและสังคม 
(สังศิต พิริยะรังสรรค์; สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์; และ สุวินัย ภรณวลัย. 2540: 69) ท าให้ปัญหาสังคม
ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งการลักทรัพย์ การค้ายาเสพติด การค้าบริการทางเพศ และการพนัน          
ทุกรูปแบบสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  (เกศินี จุฑาวิจิตร. 2548: บทน า)   

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ กระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทั่วไปอย่าง
รุนแรงดังที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2542: บทคัดย่อ) รายงานข้อมูลว่าธุรกิจเกือบทุกสาขามีการผลิต
ลดลง และประมาณหนึ่งในสิบของผู้ที่มีงานท าอยู่แล้วต้องเปลี่ยนงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สถานประกอบการเลิกกิจการและการถูกให้ออกจากงาน ส่วนผู้ที่ไม่เปลี่ยนงานนั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง
ถูกลดเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการ ทางด้านสถิติการว่างงานพบว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 มี    
ผู้ว่างงานเป็นจ านวนหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน สูงกว่าผู้ว่างงานในช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2540 ถึง    
สามเท่า จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจกลับส่งผลให้ธุ รกิจนอกกฎหมายเติบโตดังที่                          
สังศิต พิริยะรังสรรค์; สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์; และ สุวินัย ภรณวลัย (2540: 78) ได้กล่าวว่าเนื่องจาก
พนักงานถูกผู้ประกอบการยกเลิกการท างานล่วงเวลาท าให้รายได้ลดลง จึงหันไปใช้วิธีเสี่ยงโชคมากขึ้น 
เช่น หวยใต้ดิน การพนันฟุตบอล เป็นต้น แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความไม่แน่นอนในชีวิตก็ยิ่งเพิ่มรายจ่าย
ในการเล่นมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจถดถอยกลับท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายเติบโต
มากขึ้นซึ่งตรงกับการส ารวจของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543:19) กล่าวว่า “การที่
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจกลับท าให้การซื้อขายยาบ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางหาเงินที่ง่าย
และแน่นอน” 

ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางสังคมที่เกิดขึ้นหลังการก่อ ตัวของวิกฤต
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าวิกฤตเศรษฐกิจแห่งปี พ.ศ. 2540 ท าให้ปัญหาสังคมเพิ่มความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อผู้คนต้องต่อสู้ด้ินรนเพื่อความอยู่รอดภายใต้ภาวะความกดดันของวิกฤตเศรษฐกิจจึงท าให้
คนขาดสติ ละเมิดศีลธรรม แสดงความเห็นแก่ตัวออกมามากยิ่งขึ้น ซึ่งการกระท าและพฤติกรรมของ
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มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงที่สังคมต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ส่งผลให้ปัญหาจริยธรรมรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่ปัญหาจริยธรรม  

สภาพของสังคมที่มีปัญหาจริยธรรม คือการมุ่งร้ายท าลายชีวิตและทรัพย์สิน การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนบนความทุกข์ยากของผู้อ่ืน เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ขาดความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อกัน เกิดความวุ่นวายนานาประการจากการขาดระเบียบวินัยและไม่เคารพต่อกฎหมาย การลุ่มหลง
มัวเมาในอบายมุข การให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ และการไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรม  
ดังนั้นจริยธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์และสังคมดังที่  สาโรช บัวศรี (2526: 12) 
กล่าวว่าจริยธรรมเป็นเครื่องมือควบคุมความประพฤติของมนุษย์ให้เป็นไปในทางสันติสุขและท าให้
มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อย่างเด่นชัด ถ้าปราศจากจริยธรรมเสียแล้ว มนุษย์ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากสัตว์ 
เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นมนุษย์ที่ดีได้ 

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบของงานวรรณกรรม
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ด้วย  ดังที่  ยุรฉัตร บุญสนิท 
(2547: 100-101) ได้กล่าวถึงงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเข้ารอบซีไรต์ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไว้ว่า  

 
  เรื่องสั้นซีไรต์ระหวา่ง พ.ศ. 2542 - 2545 เป็นช่วงระยะเวลาที่สังคมไทยเข้าสู่ยคุวกิฤตเศรษฐกจิ  
ยุคเศรษฐกิจทุนนิยม ยุคการไหลบ่าของเทคโนโลยีการส่ือสารไร้พรมแดนและยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งสังคมไทย
ได้รับมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ได้สะท้อนแนวคิดหลังสมัยใหม่ชัดเจนขึ้นกว่าเดมิในยคุนี้ 
      การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลจากเรื่องส้ันที่เข้ารอบซีไรต์ในปี 2542 และ 2545 เป็นหลัก เพราะ
ตั้งสมมติฐานว่าวรรณกรรมในช่วงหลังสมัยใหม่ที่เป็นยุควิกฤตเศรษฐกิจ น่าจะสะท้อนภาพที่มีอิทธิพลของ
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกระแสเทคโนโลยีสื่อสารและวิธีคิดแบบทุนนิยม รวมทั้งวิธีคิดที่แปลกต่างไป
จากยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นยุคก่อนหน้านี้ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 เป็นปีท่ีรางวัลซีไรต์ได้ก าหนดให้รางวัล
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น จึงได้ใช้เรื่องสั้นที่เข้ารอบของทั้งสองปีรวม 14 เล่ม    
         

 รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ “รางวัลซีไรต์” เป็นรางวัลที่ได้รับ
ความสนใจทั้งนักเขียน และผู้อ่านมากเป็นพิเศษเพราะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับนักเขียนทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นงานของนักเขียนที่มีคุณภาพ 
ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมของรางวัลซีไรต์ไว้  3 ประการใหญ่ ๆ 
ดังนี้  “1.ต้องมีความริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งในด้านแนวคิดและกลวิธี 2. ต้องถึงพร้อมซึ่งคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ และ   3. ต้องมีคุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติ” (นิตยา มาศะวิสุทธิ์. 2535 - 2536: 210)  
รางวัลซีไรต์มอบให้กับวรรณกรรมประเภทบทร้อยกรอง นวนิยาย และเรื่องสั้น  สลับกันไป รางวัลซีไรต์
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ที่มอบให้กับเรื่องสั้นจึงเป็นรางวัลที่ในรอบ 3 ปีจะมีผู้ส่งวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นเข้ารับการพิจารณา
รับรางวัล ได้แก่ องค์กรและสถาบันที่ท างานเกี่ยวกับวรรณกรรม ส านักพิมพ์ นักวิชาการวรรณกรรม 
นักเขียน นักวิจารณ์และนักอ่านทั่วไป คณะกรรมการตัดสินจะมี 2 ชุด คือ    1. คณะกรรมการคัดเลือก 
และ 2. คณะกรรมการตัดสิน  โดยคณะกรรมการคัดเลือกมีหน้าที่รับเรื่องที่มีผู้เสนอเข้าพิจารณา และ
พิจารณาคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 7 เรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน มี
หน้าที่พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการคัดเลือกเสนอ และตัดสิน 1 เรื่องให้ได้รับรางวัลซีไรต์  ดังนั้น    
เรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์จึงเป็นงานที่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพมาแล้วในระดับหนึ่ง
เพราะได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  เป็นเรื่องที่มีการน าเสนอปัญหา
สังคมและเสนอแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา จึงเป็นงานที่มีคุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติ อีกทั้งปี 
พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 ครอบคลุมเรื่องสั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 ซึ่งตรงกับช่วงที่
ประเทศไทยก าลังประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 

ผู้วิจัยพบว่าเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ สะท้อนปัญหาจริยธรรม
ที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมไว้อย่างน่าสนใจ เช่นที่ ประชาคม  ลุนาชัย  เสนอความคิดผ่านตัวละคร     
ใน เรื่อง “สุธรรมสองศตวรรษ”  ในชุด  เมืองใต้อุโมงค์  ถึงปัญหาดังกล่าวในเรื่องค่านิยมที่
เปลี่ยนแปลง ตามข้อความที่กล่าวว่า “โลกเราเปลีย่นไป...จิตใจคนเราคับแคบลง เราไม่ได้ถูกสอนให้รัก
คนอ่ืนหรือเสียสละตัวเองเพื่อสังคม คนยุคนี้ไม่ห่วงใยแผ่นดินเกิด กังวลอยู่แต่ความสุขสบายส่วนตัว  
อย่างที่พี่เคยว่าไว้ นับวันสังคมเราจะเต็มไปด้วยอาชญากร”  ( ประชาคม    ลุนาชัย. 2543: 31)  และ
ปริทรรศ  หุตางกูร ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข จากเรื่อง“หมอเปลี่ยนหัว” 
ในชุด แม่มดบนตึก  เสนอความคิดผ่านการบรรยายของผู้เขียนที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์หลงมัวเมาใน
กามารมณ์ที่ไม่ได้เกิดจากความรัก แต่ถูกครอบง าจากสื่อละครโทรทัศน์ จากการโฆษณาชวนเชื่อ ชีวิต
เต็มไปด้วยสีสันแต่สมองกลับไม่มีความคิด กลวงว่างเปล่าเหมือนลูกโป่งที่มีสีสันสวยงามดังข้อความ
ที่ว่า “เอาละครับ เยาวชนของเรา บรรพชนของเราได้โปรดให้การต้อนรับเจเนเรชั่นใหม่นี้ด้วย กลุ่มของ
พวกเขาก าลังกรีดกรายน่าสะดุดตายิ่งนัก เสียงสโลแกนดังมาอีกแล้ว สนุกกันเข้าไว้ รื่นเริงเข้าไป ความ
อวบอ๋ันก าลังเผยออก ลัทธิหวานแหววจงเจริญ” (ปริทรรศ  หุตางกูร. 2545: 66 ) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 
2545  เป็นงานที่มีคุณค่า ควรแก่การน ามาวิเคราะห์ โดยเฉพาะปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา
สังคมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยผู้เขียนได้น าเสนอปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไว้
อย่างเด่นชัด 

 
 



 5 

สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
 การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบ

สุดท้ายรางวัลซีไรต์ ท าให้เห็นบทบาทของเรื่องสั้นที่มีตอ่ปัญหาดังกล่าว 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา
สังคม และวิธีการน าเสนอปัญหาดังกล่าวช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์   
ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  
 
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ 

เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์แสดงปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดของผู้เขียนในการแก้ไขปัญหาจริยธรรมอันเป็นหนทางที่จะน าไปสู่
การพัฒนาจริยธรรม และน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยต่อไป  

 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. 2542 และ 
พ.ศ. 2545  รวม 124 เรื่อง ดังนี้ 
 
ปีพ.ศ. ชื่อชุด ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
พ.ศ. 
2542 
 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน วินทร์ เลียววาริน 1.  ชู้ 
  2. ค าให้การ 
  3. โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ 
  4. ลั่นทมโรยกลีบ 
  5. กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง 
  6. เรื่องของผมกับพ่อ 
  7. ยี่สิบปีหลัง 
  8.  กามสุขัลลิกานุโยค 
  9. ละครจริงในห้องขาวด า 
  10. วรรณกรรม 48 ชั่วโมง 
  11. ตุ๊กตา 
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  12. ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง 
  13. เช็งเม้ง 
  14. หมากลางถนน 
  15. เพชฌฆาต 
  16. เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด 
เมืองน่าอยู่ จ าลอง ฝั่งชลจิตร 17. อนาคตของชาติ 
  18. เมืองน่าอยู่ 
  19. แค่เริ่มต้นเท่านั้น 
  20.คนหมดไฟ 
  21.หวั่นไหวและเปราะบาง 
  22. ในตู้เย็น 
  23. ผู้ครองเรือน 
  24. ตัวประกอบ 
  25. ทุ่งร้าง 
  26. ที่ร้านน้ าชา  
หนอนคอนกรีต ปริญญา  ตรีน้อยใส 27. คอนโดสุดสายรุ้ง 
  28. องคุลีมาน 2550 
  29. วานิชศิลปกิจ 
  30. วงจรชีวิต 
  31. ส านักใหม่ 
  32. อลิสาแห่งดินแดนพิศวง 
  33. สมศรีกับตึกสูง 
นาฏกรรมแห่งชีวิต ประชาคม ลุนาชัย 34. อิทธิปาฏิหารย์ 
  35. ผู้แพ้ 
  36. ภาพเกียรติยศ 
  37. อิสรภาพ 
  38. อสรพิษ 
  39.เพลงคลื่น 
  40. สุดฝั่งขอบฟ้า 
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  41. ชายในห้องเงียบ 
  42. บ่วงไฟ 
  43. มหกรรมแห่งชีวิต 
คนโซในปราสาท พิสิฐ ภูศรี 44.  ค่ าคืนในเมืองใหญ่ 
  45. การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว 
  46. เรื่องเล่าในร้านเหล้า 
  47. เสียงเพรียกจากซอยร้าง 
  48. ทุ่งแห่งดวงดาว 
  49. โจนาทาน : เกย์ 
  50. เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา 
  51. แมวแม่ลูกอ่อน 
  52.โรแมนติกตาย 
  53. นักตากอากาศ 
  54. บริสุทธิ ์
ภาพลวง เสาวรี 55.  เสียงแห่งความตาย 
  56. หมอใหญ่ 
  57. ผู้บริสุทธิ์ 
  58. ฆาตกร 
  59. แม่น้ า 
  60. สัญชาตญาณ 
  61. สมองตาย 
  62. สาปศรัทธา 
  63. นัย – ในความรัก  
  64. ภาพลวง 
มือที่มองไม่เห็น อัญชัน 65. มือที่มองไม่เห็น 
  66. วันประเมินค่า 
  67. จุดเยือกแข็ง 
  68. สปอร์รา 

พ.ศ. ความน่าจะเป็น ปราบดา หยุ่น 69. กรมอุตุนิยมวิทยา 
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2545   70. ตามตาต้องใจ 
  71. เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า 
  72. ต้ืน-ลึก หนา - บาง 
วิปริต จิรภัทร อังศุมาลี 73. ในส านึก 
  74. วิปริต 
  75. ผู้เฒ่าแก่ร้องไห้ 
  76.ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็น

เงา 
  77. แม่ยก 
  78. เที่ยงคืนพอดี 
  79. บนถนน 
เมืองใต้อุโมงค์ ประชาคม ลุนาชัย 80.  สุธรรมสองศตวรรษ 
  81. เหตุเกิดข้างถนน 
  82. อาณาจักรมายา 
  83. มีดด้ามงา 
  84. ค าอธิษฐาน 
  85. เหนือดวงตาที่ปิดสนิท 
  86. หมาฝรั่ง 
  87. ใบหน้าและดวงตา 
  88.ละครคนเมือง 
  89. หมอคุณธรรม  
แม่มดบนตึก ปริทรรศ หุตางกูร 90.  ไอ้นกแก้ว 
  91. เพลิงรัก ลานแค้น 
  92. หมอเปลี่ยนหัว 1  
  93. ช่างทาสี 
  94. แม่มดบนตึก 
  95. ค าสารภาพ 
  96.ห้องเธอห้องฉันค่ันกันด้วยความ

เหงา 
  97.  พระเจ้ากับมนุษย์ 
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  98. ATM  แห่งชีวิต  
อุทกภัย รัตนชัย มานะบุตร 99.  ต้นไอ้สัน 
  100. บู-ญอ-ตา 
  101. ท่านอีหม่าม 
  102. เพียงชั่วงีบหลับ 
  103. โต๊ะชุมพุก 
ชีวิตส ามะหาอันใด เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 104.  โมงยามของวัยเยาว์ 
  105. นายบังเอิญ 
  106. เรื่องเล่าของคนขายเหล้า 
  107. เพียงชั่วขณะหนึ่ง 
  108. พฤศจิกายน 
  109. เรื่องเล่า สายน้ า และความตาย 
  110. สะพานข้ามแม่น้ า 
  111. ค่ายและคุก 
  112. นครรุกขชาติ 
  113. สายเลือด 
  114. ประตู 
  115. ภูเขา 
  116.บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่

บ้านของตน 
อ่านโลกกว้าง อัญชัน 117.  ห้วงเหวแห่งโลก 
  118. โลกคู่ของใหม่ 
  119. โลกในสายลม 
  120. โลกสีเงิน 
  121. ท่ีน่ี - ที่โน่น 
  122. คนข้ามโลก 
  123. พรหมโลก 
  124.สุวรรณภูมิ 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. ปัญหาจริยธรรม  หมายถึง ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

จริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมซึ่งผู้เขียนน าเสนอไว้ในเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 
2542 และ พ.ศ. 2545 

2. วิกฤตเศรษฐกิจ  หมายถึง ช่วงเวลาที่นักเขียนเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 
2542 และ พ.ศ. 2545 แสดงภาวะทางเศรษฐกจิที่ท าให้เกิดปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นที่
เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จะด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน
ต่อไปนี้  

1. ศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและสังคม 
4. วิเคราะห์เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 ที่น าเสนอ 

ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม 
5. วิเคราะห์วิธีการน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม 
6. เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 

  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและสังคม 

 
 
2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 
 พิเชษ คงโต (2546) วิจัยเรื่อง แนวความคิดและภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นของ 

ประชาคม ลุนาชัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์  ศึกษาจากเรื่องสั้นของประชาคม ลุนาชัย ทั้งสิ้น 99 
เรื่อง  ผลการวิจัยพบว่าเรื่องสั้นของประชาคม ลุนาชัย เสนอแนวความคิด 4 ด้าน คือ แนวความคิด
เกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับการด ารงชีวิต และมนุษย์กับธรรมชาติ เรื่องสั้นของ
ประชาคม ลุนาชัย เสนอภาพสะท้อน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ สะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าอันเนื่องมาจากนโยบายลดค่าเงินบาทของรัฐบาลซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้าง เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้สภาพจิตใจของมนุษย์ในสังคมเปลี่ยนตาม โดย
นิยมวัตถมุากขึ้น ขาดจิตส านึกที่ดีต่อกัน และท าให้จิตใจของมนุษย์เสื่อมลง 

จินตนา กลิ่นเล็ก (2547) วิจัยเรื่อง ภาพสะท้อนเศรษฐกิจไทยในเรื่องสั้นจากนิตยสาร

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ช่วง พ.ศ. 2540 – 2546 ศึกษาเฉพาะเรื่องสั้นที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจไทย
จากนิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ช่วง พ.ศ. 2540 – 2546 รวมทั้งสิ้น 98 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 
เรื่องสั้น 86 เรื่องที่สะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยในด้านที่เป็นปัญหา 3 ด้านคือ ความเป็นอยู่ของประชาชน 
46 เรื่อง ด้านแรงงาน 25 เรื่อง และด้านธุรกิจ 15 เรื่อง  อันดับ 1 เป็นการน าเสนอภาพสะท้อนเศรษฐกิจ
ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน และอันดับ 2 เป็นด้านแรงงาน สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่
ประชากรของประเทศเป็นกลุ่มประชาชนและกลุ่มแรงงาน การที่นักเขียนเรื่องสั้นในสยามรัฐสัปดาห 
วิจารณ์หยิบยกปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศมาน าเสนอให้เห็นปัญหาการ
ขาดแคลนปัจจัยในการด าเนินชีวิต ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
เพราะเป็นปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญของชีวิตมนุษย์ ท าให้ปัญหาทั้งสองด้านได้รับการน าเสนอมากกว่า
ด้านของธุรกิจ เพราะปัญหาด้านธุรกิจเป็นปัญหาของกลุ่มผู้ที่มีฐานะด้านการเงิน ความเป็นอยู่และ
ฐานะทางสังคมดีกว่ากลุ่มของประชาชนและกลุ่มแรงงาน ถึงแม้ว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบจาก
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เศรษฐกิจที่ตกต่ าก็ตาม แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้ประสบปัญหาถึงขั้นขาดแคลนปัจจัยในการด ารงชีวิต
อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นปัญหาจากการขาดปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตจึงมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นักเขียน
จึงน าเสนอปัญหาด้านธุรกิจน้อยที่สุด   

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548) วิจัยเรื่อง ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ต่อโลกทัศน์
นักเขียนไทย :  ภาพสะท้อนสังคมและการเมืองจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540 – 2544 ศึกษาจากเรื่องสั้นจ านวน  53 เรื่อง จากจ านวนเรื่องสั้นที่ใช้คัดเลือกทั้งหมด 
1,559 เรื่อง จากนิตยสาร 3 ประเภท คือ นิตยสารข่าว นิตยสารผู้หญิงและนิตยสารตลก  ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ 3  ประเด็นหลัก คือ เนื้อหาและรูปแบบของเรื่องสั้นที่มีวิกฤตเศรษฐกิจเป็น  
ภูมิหลัง ภาพสะท้อนสังคมและการเมือง และโลกทัศน์ของนักเขียนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผลการวิจัย
พบว่า  เรื่องสั้นที่ใช้วิกฤตเศรษฐกิจเป็นฉากหรือภูมิหลัง มักเป็นเรื่องที่น าเสนออย่างเรียบง่าย 
ตรงไปตรงมา เน้นการเสนอผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และท่าทีของบุคคลในการเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจ ให้ความส าคัญกับเนื้อหาของเรื่องมากกว่ารูปแบบและกลวิธีทางวรรณศิลป์  แนวคิดส าคัญ
หรือแก่นเรื่องที่พบมากที่สุดคือแก่นเรื่องที่เสนอว่าบุคคลควรจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยวิธีใด     
ภาพสะท้อนชีวิตและสังคมในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจส่วนใหญ่ เป็นภาพด้านลบ คนส่วนใหญ่ทั้งชนชั้น
กลาง คนยากจน คนชราและเด็ก กลายเป็นเหยื่อของวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตและ
ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน กลายเป็นปัญหาใหญ่ของทุกครอบครัว โลกทัศน์ของนักเขียนในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจเป็นโลกทัศน์สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและระบอบการ
ปกครองเสรีประชาธิปไตย ไม่มีเรื่องสั้นเรื่องใดที่บ่งชี้ถึงปัญหาและการแก้ปัญหาที่หลักการและ
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน วิธีคิดของนักเขียนที่ถูกรองรับด้วยโลกทัศน์สมัยใหม่ 
ได้แก่ การยอมรับว่าธรรมชาติของมนุษย์ คือ ความเห็นแก่ตัว ความสุขของมนุษย์อยู่ที่การบริโภค  

สมบูรณ์ ศิริประชัย (2549) วิจัยเรื่อง วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในสวีเดน เม็กซิโกและไทย : 
สาเหตุและการตอบสนองของนโยบาย  โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งสาม
ประเทศ ผลการวิจัยพบว่า วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในสวีเดนมีรากฐานมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การเงินที่เริ่มปลดปล่อยให้มีการเงินเสรีโดยนโยบายนี้ เกี่ยวพันกับนโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลสวีเดน
เลือกใช้ในขณะนั้น  ส่วนวิกฤติการณ์ของเม็กซิโกพบว่านักเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 2  ด้านคือ ฝ่ายหนึ่ง
เชื่อว่าวิกฤติการณ์นี้ไม่ใช่มีลักษณะจ าเพาะ แต่เป็นวิกฤติการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดของการ
ด าเนินนโยบายแบบ Washington Consensus โดยมิได้สร้างโครงสร้างทางสถาบันที่เข้มแข็งไว้ก่อน 
แต่อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าวิกฤติการณ์นี้เป็นผลของความต่ืนตระหนกของผู้ปล่อยกู้หรือสถาบันการเงิน
เอกชน ซึ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนสาเหตุของวิกฤติการณ์เศรษฐกิจไทยในปี  
พ.ศ.2540 เกิดขึ้นเพราะมีการปลดปล่อยให้มีการเงินเสรีโดยขาดการจัดล าดับขั้นของการปฏิรูป
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นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างถูกขั้นตอนและขาดการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของการก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินอย่างรัดกุม 

 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและสังคม 
จุฑาทิพย์ ธีระภาค (2529) วิจัยเรื่อง วิเคราะห์จริยธรรมในหนังสืออ่านนอกเวลาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษาจากนวนิยายที่ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาหมวดภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด จ านวน 18 เรื่อง ได้แก่ เกิดเป็นหมอ           
ข้างหลังภาพ จดหมายจากเมืองไทย ชีวิตบ้านป่า เชิงผาหิมพานต์ ทุ่งมหาราช ปุลากง       
ผีเสื้อกับดอกไม้ ผู้ดี ผู้ใหญ่ลีกับนางมา ล่องไพร (เล่ม 1)  ละครแห่งชีวิต ลูกอีสาน แสงโสม          

อยู่กับก๋ง อุดมการบนเส้นขนาน (ฉบับปรับปรุง)  บึงหญ้าป่าใหญ่ และพระจันทร์สีน้้าเงิน  
จริยธรรมที่น ามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์มี 11 ประเภท ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมี
เหตุผล ความกตัญญูกตเวที การรักษาระเบียบวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี การประหยัด ความ
ยุติธรรม ความอุตสาหะ และความเมตตากรุณา ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดและพบ
ในนวนิยายทุกเรื่องที่น ามาศึกษาคือ ความเสียสละ เพราะเป็นจริยธรรมที่นอนเนื่องในสังคม ดังนั้น     
นวนิยายในฐานะกระจกของสังคมจึงได้สะท้อนภาพความเป็นจริงต่าง ๆ ออกมาหรืออาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือนวนิยายเพื่อใช้เป็นหนังสือนอกเวลาจงใจปลูกฝังจริยธรรมด้านความ
เสียสละแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนจริยธรรมที่ปรากฏน้อยได้แก่ความยุติธรรมและ
ความสามัคคี องค์ประกอบที่ส่งผลต่อจริยธรรมของตัวละครเอกที่ปรากฏเด่นชัดคือ การศึกษา อายุ 
และการอบรมเลี้ยงดู เหตุที่องค์ประกอบดังกล่าวปรากฏเด่นกว่าองค์ประกอบอ่ืน อาจเป็นเพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนต้องการเป็นคนดี เด็กจึงเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจากการอบรมสั่งสอนของ
บิดามารดาและผู้ปกครอง ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้จากสังคม เมื่อเติบใหญ่จึงท าให้มีจริยธรรม
สูงขึ้น  
 ภัทรียา สามารถ (2532) วิจัยเรื่อง วิเคราะห์จริยธรรมในนวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่น  

จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ช่วง พ.ศ.2515 -2529  โดยศึกษานวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่น
จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 10 เรื่อง ได้แก่ วงเวียนชีวิต ข้าวนอกนา นายอ้าเภอปฏิวัติ      

ลูกอีสาน อยู่กับก๋ง ไฟหลงเชื้อ ลว.สุดท้าย ค้าพิพากษา  ตลิ่งสูง ซุงหนัก  และบุษบกใบไม้  
ผลการวิจัยพบว่านวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีลักษณะทางจริยธรรม
ทั้งหมด 11 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที      
การรักษาระเบียบวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี การประหยัด ความยุติธรรม ความอุตสาหะ และ
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ความเมตตากรุณา  ผู้วิจัยพบว่าตัวละครในนวนิยายทั้ง 10 เรื่อง ได้แสดงออกถึงลักษณะทางจริยธรรม
ในด้านต่าง ๆ   จริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดและพบในนวนิยายทุกเรื่องคือ ความกตัญญูกตเวทีและ
ความเสียสละ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะครอบครัวและสังคมส่วนใหญ่ในสังคมไทยมักจะ
ปลูกฝังให้บุคคลเป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือ เกรงใจผู้อาวุโสหรือผู้มีพระคุณ จึงท าให้บุคคลมีลักษณะ
ทางจริยธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีอย่างเด่นชัด ส่วนความเสียสละที่ปรากฏอยู่มากนั้น ก็คงเป็น
เพราะความเสียสละเป็นจริยธรรมที่มักจะมีอยู่ในความส านึกของผู้คนในความบังควรที่จะกระท า หรือ
เป็นหน้าที่ที่ควรจะกระท าของสมาชิกแต่ละคนในสังคมนั้น ๆ หรืออาจเป็นเพราะโดยธรรมชาติของ
มนุษย์แล้วย่อมจะแสดงออกถึงลักษณะในทางด้านดีมากกว่าทางด้านชั่ว ส่วนจริยธรรมที่ปรากฏน้อย
ได้แก่ความสามัคคี  นวนิยายท่ีผู้วิจัยน ามาศึกษามีลักษณะทางจริยธรรมปรากฏอยู่ทุกเรื่อง ซึ่งผู้วิจัยให้
เหตุผลว่าเพราะเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จึงมีคุณค่าและมี
สาระที่น่าสนใจ ประกอบกับผู้เขียนนวนิยายทุกท่านย่อมมีเจตนาอันดีงามในอันที่จะส่งเสริมให้ผู้อ่าน
ได้รับความรู้ ความคิด และทัศนะอันกว้างไกล 
 เดชา ซาภักดี (2542) วิจัยเรื่อง หลักจริยธรรมในวรรณคดีสุภาษิตพระร่วง  ผลการวิจัย
พบว่า สุภาษิตพระร่วงเป็นจริยธรรมข้อปฏิบัติส าหรับฆราวาสผู้ครองเรือน โดยการน าหลักค าสอนของ
พุทธศาสนามาผสมผสานกับคตินิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมนั้น ๆ สุภาษิตพระร่วงจึงเป็นวรรณกรรมค าสอนในเรื่องการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ขยัน 
อดทน อดออม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สอนให้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนให้
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม ไม่ให้มีความประมาทในการด าเนินชีวิตในสถานการณ์ต่าง ๆ  การ
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปลูกฝังจริยธรรม ปลูกจิต
ส านักให้คนไทยเกิดความสามัคคี เกิดความรักชาติ มีความภาคภูมิใจ และหวงแหนในวัฒนธรรมของ
ชาติ สุภาษิตพระร่วงเป็นวรรณคดีที่มีเนื้อหาเหมาะสม และสอดคล้องกับสังคมชาวพุทธ สามารถให้ผล
ที่เป็นจริงถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติเสมอเพราะเป็นหลักธรรมความจริงตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ตรัสรู้มาและสามารถน าไปใช้ได้ทุกเมื่อในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม (2548) วิจัยเรื่อง หลักธรรมที่ปรากฏในนิทานอิหร่านราชธรรม 
ศึกษาจากนิทานอิหร่านราชธรรม จ านวน 12 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่าทศพิธราชธรรม ปรากฏจาก
พฤติกรรมผู้ปกครองที่สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  ตอบแทนน้ าใจ 
เสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ราชการ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อสัจจะวาจา มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม มีสัมมาคารวะนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้อ่ืน วาง
ตนเสมอต้นเสมอปลาย รู้จักบังคับควบคุมตนเองมิให้กระท าผิด ชนะใจตนเอง รู้จักระงับข่มใจให้สงบ      
เยือกเย็น วินิจฉัยตัดสินคดีความด้วยความยุติธรรม มีเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนในชีวิตและทรัพย์สิน
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ของผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความเที่ยงธรรมให้ความส าคัญแก่ผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง 
ส่วนจักรวรรดิวัตรเป็นหลักธรรมที่ปรากฏจากพฤติกรรมผู้ปกครองที่ช่วยเหลือผู้ปกครองเมืองอ่ืนด้วย
การแนะน าวิธีการปกครองบ้านเมือง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในญาติวงศ์ ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง เอาพระทัยใส่ต่อประโยชน์ของบ้านเมือง ให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่ทุก
สรรพสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในปกครอง ไม่ละโมบคิดอยากได้ทรัพย์สินผู้ที่อยู่ในปกครอง มิได้หวังแก่ประโยชน์
สุขส่วนตน ราชจริยธรรมเป็นหลักธรรมที่ปรากฏจากพฤติกรรมผู้ปกครองที่อบรมสั่งสอนพระราชโอรส
ธิดาไม่ให้ประพฤติชั่วให้ต้ังอยู่ในคุณความดีและทรงมอบราชสมบัติให้ในเวลาอันควร และ ราชสังคห-
วัตถุเป็นหลักธรรมที่ปรากฏจากพฤติกรรรมผู้ปกครองที่ให้ความส าคัญในการบริหารบ้านเมืองโดยไม่
คิดที่จะเก็บภาษีที่ไม่เคยเก็บ และลดภาษีที่เคยเก็บให้น้อยลง รู้จักพิจารณาคน รู้จักใช้วาทศิลป์ ชี้แจง
แนะน าด้วยเหตุผลและมีประโยชน์  เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง 

วิกรานดา โชติช่วงรัศมี (2548) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จริยธรรมของตัวละครในวรรณคดี

เรื่องพระอภัยมณ ีโดยเลือกศึกษาจากตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ที่มีบทบาทเด่นในการ
แสดงจริยธรรมจ านวน 16 ตัว ได้แก่ พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ  สินสมุทร สุดสาคร นางสุวรรณมาลี     
นางละเวงวัณฬา นางวาลี นางเกษรา อุศเรน พราหมณ์วิเชียร พราหมณ์โมรา พราหมณ์สานน โยคี        
นางร าภาสะหรี นางยุพผกา และนางสุลาลีวัน ผลการวิจัยพบว่า ตัวละครทั้ง 16 ตัวมีคุณลักษณะทาง
จริยธรรม 8 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี ความมีสติปัญญา   ความเมตตากรุณา    
ความไม่ประมาท ความกตัญญูกตเวที ความพากเพียรและอดทน ความกล้าหาญและเด็ดเด่ียว และ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน จริยธรรมที่พบมากที่สุดคือความซื่อสัตย์และจงรักภักดี โดยปรากฏใน
พฤติกรรมของตัวละครเกือบทุกตัว ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะความต้องการในการปลูกฝังการ
อบรมสั่งสอนในสังคมไทย ครอบครัวและสังคมส่วนใหญ่มักจะปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
จริงใจทั้งต่อตนเอง ต่อบุคคลอ่ืน ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ เพราะหากสมาชิกในสังคมมีความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติ 
ส่วนจริยธรรมที่ปรากฏน้อยที่สุดคือความอ่อนน้อมถ่อมตน ส าหรับจริยธรรมด้านอ่ืน ๆ ที่ปรากฏใน
พฤติกรรมของตัวละคร เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีการปลูกฝังการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้คนมีความเพียรพยายาม มีมานะอดทน ใช้สติปัญญาให้เกิดประโยชน์ กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
มีความเอ้ือเฟื้อซึ่งกันและกัน มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และมีความสุขุมรอบคอบ ในการด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคม  
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จากงานวิจัยที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม ท่ี
สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ 
พ.ศ. 2545  
 



บทที่ 3 
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเร่ืองสั้นท่ี

เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 
 
ความสมัพันธ์ระหว่างปัญหาจริยธรรมกับปัญหาสังคม 

จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมประเภทตําง ๆ ทางสังคม ประกอบด๎วยคุณสมบัติสองประเภท
คือ เป็นลักษณะที่สังคมต๎องการให๎มีอยูํในหมูํสมาชิกในสังคมนั้น คือเป็นพฤติกรรมที่สังคมนิยม
ชมชอบ และผู๎กระทําก็เกิดความพอใจวําการกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต๎องเหมาะสม สํวนพฤติกรรมอีก
ประเภทเป็นพฤติกรรมที่สังคมไมํต๎องการให๎เกิดขึ้นกับสมาชิก เป็นการกระทําที่สังคมลงโทษหรือ
พยายามจํากัด และผู๎กระทําพฤติกรรมนั้นสํวนใหญํมีความรู๎สึกวํา ไมํถูกต๎องและไมํควร ผู๎ที่มีจริยธรรม
สูงคือพวกที่มีลักษณะพฤติกรรมประเภทแรกสูง ประเภทหลังน๎อย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน .          
2523: 101) 
 การศึกษาสังคมศาสตร๑และจริยศาสตร๑จะทําให๎เห็นถึงความสัมพันธ๑ระหวํางปัญหาสังคมกับ
ปัญหาจรยิธรรมดังนี้ วิทย๑ วิศทเวทย๑ (2530: 8-9) กลําวไว๎ใน จริยศาสตร์เบื้องต้น มนุษย์กับปัญหา

จริยธรรม วําสังคมศาสตร๑ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย๑ จริยศาสตร๑ก็ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย๑ แตํ
ศึกษาคนละด๎าน สังคมศาสตร๑ต๎องการรู๎เกี่ยวกับข๎อเท็จจริง จริยศาสตร๑ต๎องการรู๎เกี่ยวกับคุณคํา 
ตัวอยํางเชํน คนไทยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศเสรีแพรํหลายมากขึ้น เป็นปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย สังคมศาสตร๑ถือวําเป็นข๎อมูล พยายามหาคําอธิบายวํา อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิด
พฤติกรรมนี้ขึ้น จะเกิดตํอไปหรือไมํ ถ๎าจะให๎เกิดหรือไมํให๎เกิดจะทําอยํางไร การอธิบายนี้ต๎องต้ังอยูํบน
ทฤษฎีหรือกฎที่ได๎มาด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร๑ มิฉะนั้นการอธิบายจะเป็นเพียงการคาดเดา  แตํถ๎า
เราถกเถียงกันวําพฤติกรรมเพศเสรีนี้เป็นสิ่งที่ ควร ให๎ดํารงอยูํในสังคมตํอไปหรือไมํ เป็นพฤติกรรมที่ดี
หรือเลว  ควรสํงเสริมให๎เกิดขึ้นหรือควรยับยั้ ง ในกรณีนี้เราโต๎แย๎งกันเรื่องคุณคํา คือคุณคําทาง
จริยธรรมหรือคุณคําทางศีลธรรมของพฤติกรรมนี้ มิใชํเรื่องข๎อเท็จจริง ดังนั้นการศึกษาการดําเนินวิถี
ชีวิตของแตํละคน หรือความเป็นไปของสังคมจึงต๎องพิจารณาปัญหาสองเรื่องนี้ไปพร๎อมกัน  การ
ถกเถียงกันเรื่องคุณคํา คือการแสวงหาเป้าหมายอันพึงประสงค๑ แตํถ๎าเป้าหมายอันมีคุณคํานี้อยูํ
หํางไกลจากข๎อเท็จจริงมากเกินไป เป้าหมายนั้นก็จะกลายเป็นเพียงความฝัน ในทางตรงข๎าม ถ๎าเรา
ถกเถียงกันแตํเรื่องข๎อเท็จจริง เราก็จะไมํทราบวําอะไรคือจุดหมายปลายทาง ไมํทราบวําการแสวงหา
ข๎อเท็จจริงที่ถกเถียงกันนั้นเป็นไปเพื่ออะไร ดังนั้นปัญหาเรื่องคุณคําทางจริยธรรมจึงเป็นปัญหาสําคัญ
ประการหนึ่งของมนุษย๑ สอดคล๎องกับที่ อํานวย ยัสโยธา (2541: 3-4)  กลําวไว๎ใน ปัญหาจริยศาสตร์

เชิงวิพากษ์  วําจริยศาสตร๑ไมํมีหน๎าที่ ศึกษาข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง เรื่องใดโดยเฉพาะ                 
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แตํจริยศาสตร๑จะศึกษาโดยการนําเอาข๎อเท็จจริงที่ได๎จากศาสตร๑แขนงอ่ืน หรือที่ศาสตร๑อ่ืนป้อนเข๎ามา
ให๎ แล๎วมาทําการประเมินคํา เพื่อกําหนดเป้าหมายที่ ควรจะเป็น ที่พึงประสงค์ หรือ ที่น่าปรารถนา 
หรืออาจจะประเมินด๎วยคําอ่ืน ๆ เชํน ดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร เป็นต๎น ดังเชํน  จริยศาสตร๑
ไมํมีหน๎าที่ศึกษาวําการทําแท๎งมีสาเหตุมาจากอะไร แตํจริยศาสตร๑จะโต๎แย๎งถกเถียงวํา ควรจะยอมรับ
ให๎มีการทําแท๎งได๎โดยเสรีหรือไมํ อยํางไร แคํไหน เพราะฉะนั้นระหวํางศาสตร๑แขนงอ่ืนกับจริยศาสตร๑ 
แม๎จะมีวิธีการศึกษาโดยการโต๎แย๎งปัญหาเหมือนกัน แตํแงํมุมของการโต๎แย๎งถกเถียงจะตํางกัน คือ
ศาสตร๑อ่ืนจะโต๎แย๎งถกเถียงกันในแงํ ข้อเท็จจริง แตํจริยศาสตร๑จะโต๎แย๎งถกเถียงกันในแงํ คุณค่า หรือ
ถ๎าจะพิจารณาความสัมพันธ๑ระหวํางศาสตร๑แขนงอ่ืนกับจริยศาสตร๑จะเห็นได๎วําศาสตร๑อ่ืนมีหน๎าที่
ศึกษาค๎นคว๎าเพื่อแสวงหาข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด แล๎วจริยศาสตร๑จะนําเอาข๎อเท็จจริงที่ได๎
นั้นมาวิพากษ๑วิจารณ๑ในแงํมุมตําง ๆ แล๎วทําการประเมินคําเพื่อกําหนดเป้าหมายอันพึงประสงค๑ตํอไป 
ถ๎าเมื่อใดที่ไมํมีข๎อเท็จจริงจากศาสตร๑อ่ืน  หรือศาสตร๑อ่ืนไมํป้อนเนื้อหาเข๎ามาให๎จริยศาสตร๑ก็จะ
กลายเป็นความวํางเปลําไมํมี ตัวเนื้อหา ที่จะโต๎แย๎งถกเถียง หรือถ๎าจริยศาสตร๑จะกําหนดเป้าหมาย  
เอาเองโดยที่ไมํมีข๎อเท็จจริงจากศาสตร๑แขนงอ่ืนเป็นฐาน เป้าหมายนั้นก็จะกลายเป็นความเพ๎อฝัน
เลื่อนลอย ฉะนั้นศาสตร๑อ่ืนกับจริยศาสตร๑จึงต๎องทําหน๎าที่ควบคํูกันในฐานะที่ฝ่ายหนึ่งทําหน๎าที่เป็น 
อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งทําหน๎าที่เป็นผู๎กําหนด เป้าหมาย ที่จะก๎าวไปให๎ถึงตํอไป  
 ดังนั้นปัญหาสังคมจึงสัมพันธ๑กับปัญหาจริยธรรมในลักษณะที่ปัญหาสังคมเป็นข๎อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในสังคมแล๎วทําให๎เกิดปัญหาจริยธรรมตามมา เพราะพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดปัญหาสังคม
ดังกลําวถูกประเมินคําวําเป็นสิ่งที่ไมํควรกระทําเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เบียดเบียนตนเองและผู๎อ่ืนซึ่ง
เป็นจริยธรรมเชิงลบ  

ปัญหาสังคม คือสภาวการณ๑หรือสถานการณ๑ที่มีผลกระทบกระเทือนตํอคนจํานวนมากใน
สังคมและประชาชนเห็นวําเป็นสิ่งที่ไมํต๎องการให๎เกิดขึ้น ควรแก๎ไขสภาวการณ๑หรือสถานการณ๑นั้นให๎ดี
ขึ้นด๎วยการรํวมมือกันทางสังคม สภาสังคมสงเคราะห๑แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ (2536 : 
คํานํา) ได๎กําหนดปัญหาสังคมที่สําคัญ เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส๑ ปัญหาโสเภณี เป็นต๎น 

ในชํวงที่สังคมไทยต๎องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ทําให๎ผู๎คนต๎องแขํงขันกัน
เพื่อความอยูํรอด  จึงทําให๎ปัญหาสังคมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได๎แกํ อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายเติบโตมากขึ้นทั้งการค๎ายาเสพติด การพนัน (สังศิต พิริยะรังสรรค๑; 
สมชาย ภคภาสน๑วิวัฒน๑; และ สุวินัย ภรณวลัย. 2540: 78)  การลักทรัพย๑ การค๎าบริการทางเพศ       
ทุกรูปแบบสูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด เป็นความรุนแรงที่ เกิดขึ้นทั้ งในครอบครัวและทางสังคม                
(เกศินี จุฑาวิจิตร. 2548: บทนํา) วิกฤตเศรษฐกิจได๎กํอให๎เกิดปัญหาความยากจน รายได๎ของประชาชน
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ลดลง สัดสํวนของคนจนเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยและคนจนมีมากขึ้นซึ่ง
เป็นปัญหาสําคัญของประเทศ วิกฤตการณ๑เศรษฐกิจนี้สํงผลตํอเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหา
ท้ังตัวบุคคลและสํวนรวม เชํน ปัญหาความแตกแยกภายในครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา
การศึกษา ปัญหาโสเภณี ปัญหาการฆําตัวตาย ปัญหาสุขภาพอนามัย อันเป็นสาเหตุไปสูํปัญหา
อาชญากรรม กลุํมผู๎ที่ได๎รับผลกระทบมากที่สุดคือ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสซึ่งไมํสามารถปรับตัวได๎ทันกับ
สถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยํางรวดเร็ว กลุํมคนยากจนและรายได๎น๎อยต๎องเผชิญกับภาวะการถูก
เลิกจ๎างงาน สํงผลกระทบตํอตนเองและครอบครัว ต๎องรับภาระคําครองชีพที่สูงขึ้น สํงผลให๎ประชาชน
ขาดรายได๎และมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นได๎แพรํกระจายไปทั่วประเทศ 
คนไทยจํานวนมากตกงาน สํวนหนึ่งเกิดจากการถูกเลิกจ๎างงานและผู๎วํางงานตกค๎างจากปีที่ผํานมา 
อีกสํวนหนึ่งคือแรงงานใหมํที่จบออกมาจากระบบการศึกษาระดับตําง ๆ  สํงผลให๎สุขภาพจิตของคน
ไทยเสื่อมโทรมลง เกิดภาวะเครียด ทําให๎เป็นโรคประสาทและกํอให๎เกิดปัญหาการฆําตัวตาย      
(วาสนา ดอนจันทร๑ทอง. 2546: 12-20 ; อ๎างอิงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ. 2536 – 2544)  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม  สูํยุคข๎อมูลขําวสาร 
เป็นโลกไร๎พรมแดน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบูํ  จากสภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว และ
วัฒนธรรมบริโภคมีสถานะครอบงํา ความวิกฤตในวิถีชีวิตและสังคมจึงเกิดขึ้นอยํางรอบด๎าน คุณคํา
จากมรดกวัฒนธรรมด้ังเดิมก็มิอาจจะรักษาและสืบทอดไว๎ได๎ สิ่งใหมํที่รับเข๎ามาตามกระแสนิยมก็เป็น
ตัวเรํงภัยพิบัติ เพราะไมํสามารถจะเข๎าถึงคุณคําอันมีในชาติตนและคุณคําทางสากล (กรณีเลือกรับ
จากตํางชาติ) ความไมํพอใจ ความคับข๎องใจตํอชีวิตและการงาน ทําให๎เกิดความเครียด ชักนําไปสูํ
ปัญหายาเสพติด และการใช๎ความรุนแรงในการจัดการปัญหา มีความขัดแย๎งดํารงอยูํในหลายลักษณะ 
มีความฉ๎อฉล ละเมิดศีลธรรมจรรยาระดับตําง ๆ ในแตํละกลุํมชน กลุํมวิชาชีพโดยแผํวงกว๎างจนนํา
ปริวิตก จึงทําให๎เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย (ธรรมเกียรติ กันอริ. 2540: 134-135) 

ปัญหาสังคมดังกลําวเกิดจากคนขาดสติ ละเมิดศีลธรรม แสดงพฤติกรรมที่ทําให๎ตนเองและ
ผู๎อ่ืนได๎รับความเดือดร๎อน ดังนั้นในชํวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่สํงผลให๎ปัญหาสังคมทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให๎เห็นวําสังคมไทยเกิดปัญหาวิกฤตทางจริยธรรม เนื่องจากมนุษย๑แสดง
พฤติกรรมในเชิงลบมากย่ิงขึ้น ดังที่ธรรมเกียรติ กันอริ (2540: 148) กลําววํา “จริยธรรมเชิงลบต้ังอยู่บน
ฐานของการป้องกันตัว ส่วนจริยธรรมเชิงบวกต้ังอยู่บนฐานแห่งการพัฒนามนุษย์” นอกจากนี้         
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 5) ได๎กลําวไว๎วํา “มนุษย์เรียนรู้จริยธรรมจากสังคม ไม่ใช่มีจริยธรรม    
ติดตัวมาต้ังแต่เกิด แหล่งก าเนิดของจริยธรรมที่ส าคัญคือสังคมหรือสภาวะแวดล้อม‛ ดังนั้นหากสังคม
เต็มไปด๎วยปัญหาก็จะทําให๎มนุษย๑เรียนรู๎แตํจริยธรรมในเชิงลบ  
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ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกลําวถูกบันทึกไว๎เป็นหลักฐานในรูปแบบวรรณกรรมประเภท
ตําง ๆ รวมทั้งเรื่องสั้นเข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑  จากการศึกษาเรื่องสั้นเข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ใน
ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 พบวํานักเขียนได๎สะท๎อนปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคม      
7 ด๎าน ดังตํอไปนี ้

 

1. ปัญหาเรื่องการลุํมหลงในอบายมุข 
2. ปัญหาเรื่องการไมํเคารพตํอกฎหมาย 
3. ปัญหาเรื่องการมีคํานิยมเรื่องวัตถุนิยม    
4. ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย 
5. ปัญหาเรื่องความเห็นแกํตัวที่มากขึ้น 
6. ปัญหาเรือ่งการทําแท๎ง 
7. ปัญหาเรื่องสื่อ 

โดยผู๎วิจัยจะวิเคราะห๑แตํละหัวข๎อดังตํอไปนี ้  
 

3.1 ปัญหาเร่ืองการลุ่มหลงในอบายมุข 
 อบายมุขเป็นทางแหํงความเสื่อมทําให๎เกิดโทษและเกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาได๎แกํ ปัญหา
สํวนตัว  ปัญหาครอบครั ว  และปัญหาสังคม เชํน  ทํ า ให๎คนหันไปประกอบอาชีพที่ ทุ จริต                      
กํออาชญากรรม ทําให๎เกิดการทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวง สํงผลให๎สังคมเกิดความวุํนวาย ขาดความ   
สงบสุข ปัจจุบันมีแหลํงอบายมุขเกิดขึ้นมากมายและมีคนเป็นจํานวนมากลุํมหลงในอบายมุข 
 อบายมุขที่กํอให๎เกิดปัญหาสังคมได๎แกํ การด่ืมสุรา การเสพยาเสพติด การเลํนการพนัน และ
การเที่ยวตามสถานเริงรมย๑หรือสถานย่ัวยุกามารมณ๑  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  ผู๎วิจัย
พบปัญหาการลุํมหลงในอบายมุข 4 ลักษณะคือ การด่ืมสุรา การเลํนการพนัน   การเที่ยวตามสถาน
เริงรมย๑ หรือสถานยั่วยุกามารมณ๑  และการเสพยาเสพติด  ปรากฏในเรื่องสั้น     62 เรื่อง      ได๎แกํ 
โลกสามใบของราษฎร์, เอกเทศ ลั่นทมโรยกลีบ,  กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง,  ยี่สิบปีหลัง,  
ละครจริงในห้องขาวด า,  วรรณกรรม 48 ชั่วโมง,  ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง,  เช็งเม้ง,  
เพชฌฆาต,   เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด,  อนาคตของชาติ,  แค่เริ่มต้นเท่านั้น,           
คนหมดไฟ,  หวั่นไหวและเปราะบาง,  ทุ่งร้าง,  ที่ร้านน้ าชา,  ส านักใหม่,  สมศรีกับตึกสูง,  
อิทธิปาฏิหาริย์,   ผู้แพ้,  ภาพเกียรติยศ,  สุดฝั่งขอบฟ้า,  ชายในห้องเงียบ,  บ่วงไฟ,  
มหกรรมแห่งชีวิต,  ค่ าคืนในเมืองใหญ่,  การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว,   เรื่องเล่าในร้าน-
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เหล้า,  เสียงเพรียกจากซอยร้าง,  โจนาทาน : เกย์,   เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา,         
แมวแม่ลูกอ่อน,  นักตากอากาศ,  แม่น้ า,  มือที่มองไม่เห็น,  จุดเยือกแข็ง,  สปอร์รา,  
เหตกุารณ์กรรมซ้ าเล่า,  ในส านึก,  วิปริต,  ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา,เหตุเกิดข้าง-
ถนน, เหนือดวงตาที่ปิดสนิท  ห้องเธอห้องฉันคั่นกันด้วยความเหงา, ATM  แห่งชีวิต,ต้นไอ้สัน
, บู-ญอ-ตา, ท่านอีหม่าม, โมงยามของวัยเยาว์,  นายบังเอิญ, เรื่องเล่าของคนขายเหล้า,  
เพียงชั่วขณะหนึ่ง,   เรื่องเล่า สายน้ า และความตาย,  สะพานข้ามแม่น้ า,  ค่ายและคุก,  
สายเลือด, ประตู, ภูเขา, บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน, โลกคู่ของใหม่, โลกสีเงิน   
และพรหมโลก  
 

3.1.1 การดื่มสุรา 
การด่ืมสุราในปริมาณมากจะสํงผลเสียตํอรํางกาย เชํน ทําให๎เกิดโรคตับแข็ง มะเร็ง ความดัน

โลหิตสูง เลือดออกทางเดินอาหาร มะเร็งกระเพาะ ตับแข็งและเส๎นเลือดในสมองแตก คนติดสุรามักจะ
เสียชีวิตด๎วยโรคหัวใจวาย เป็นต๎น คนขับรถที่เมามักจะขาดพลังควบคุมสติสัมปชัญญะ ทําให๎เกิด
อุบัติเหตุบนท๎องถนน และยังมีแนวโน๎มที่จะทําร๎ายตัวเองและผู๎อื่น หญิงมีครรภ๑ที่ด่ืมแอลกอฮอล๑จะแท๎ง
ลูกในท๎อง หรือหากไมํแท๎ง ทารกที่คลอดออกมาจะมีรํางกายและสติปัญญาที่บกพรํอง    
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการด่ืมสุรา 45 เรื่อง ได๎แกํ  สมศรีกับตึกสูง, การมาเยือนของ-
มนุษย์ต่างดาว,     สุดฝั่งขอบฟ้า, จุดเยือกแข็ง, โมงยามของวัยเยาว์,    เรื่องเล่าของคนขาย-
เหล้า, โลกคู่ของใหม่,  วิปริต,    ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา, โจนาทาน : เกย์,    
แมวแม่ลูกอ่อน,  เรื่องเล่าในร้านเล่า,  นักตากอากาศ, ชายในห้องเงียบ,  มหกรรมแห่งชีวิต,   
ภูเขา ,   เรื่องเล่า สายน้ าและความตาย ,  บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน ,          
ห้องเธอห้องฉันคั่นกันด้วยความเหงา, โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ, ค าสารภาพของช้าง-
เท้าหลัง, เพชฌฆาต, มือที่มองไม่เห็น, ค่ าคืนในเมืองใหญ่,   กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, 
ยี่สิบปีหลัง,  ละครจริงในห้องขาวด า,  อนาคตของชาติ,   แค่เริ่มต้นเท่านั้น,  คนหมดไฟ,  
หวั่นไหวและเปราะบาง,  ทุ่งร้าง,  ส านักใหม่,  บ่วงไฟ,   เสียงเพรียกจากซอยร้าง,  เรื่องสั้นที่-
ไม่ผ่านการพิจารณา,  สปอร์รา, เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, ท่านอีหม่าม,  เพียงชั่วขณะหนึ่ง, 
สะพานข้ามแม่น้ า,  ค่ายและคุก,  ประต,ู  โลกสีเงิน,  และเหนือดวงตาที่ปิดสนิท  
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 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการด่ืมสุรา ดังนี้ 
  

เรื่อง สมศรีกับตึกสูง ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด่ืมเหล๎า จาก
ข๎อความ 
 

 สมศรีนึกบํอยๆ วําเธอนั้นโชคดีได๎สมศักดิ์เป็นสามีที่วิเศษ ไมํเคยทําให๎เธอเจ็บช้ําน้ําใจ แตํเธอโชคร๎าย
ที่ไมํมีลูกเต๎า เมื่อสมศรีโชคดีได๎เงินมหาศาลจากการขายสวนผัก แตํโชคร๎ายเกิดขึ้นตามมาทันที สมศักดิ์ล๎ม
ป่วยด๎วยโรคตับเนื่องจากพิษสุราที่ดื่มมาตั้งแตํหนุํม เธอเสียเงินมากมายเป็นคํายา คําโรงพยาบาลและ
คําใช๎จํายอื่นๆ หลายอยําง รวมทั้งเธอต๎องหยุดขายผักไปเฝ้าไข๎นานเป็นเดือน อยํางไรก็โชคดีที่หมอรักษา
สมศักดิ์จนหาย แม๎ไมํแข็งแรงเทําเดิมแตํก็มีชีวิตอยูํตํอมาจนทุกวันน้ี เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล๎ว สมศักดิ์
ต๎องนอนพักไมํได๎ไปทํางานท่ีโรงงาน สมศรีเองสงสารสามีที่ต๎องอยูํบ๎านคนเดียวโดยไมํมีใครดูแลเวลาที่เธอ
ไปขายผักที่ตลาด อีกทั้งรู๎สึกวําตนเองอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงไมํคํอยมีเหมือนแตํกํอน สมศรีจึงเลิกไปขายผัก 
มาอยูํเป็นเพื่อนสามี 
        (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2541: 25)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงสามีล๎มป่วยด๎วยโรคตับเนื่องจากพิษสุราที่ด่ืมมาต้ังแตํยังวัยหนุํม ทําให๎ภรรยา
ต๎องเสียเงินรักษาเป็นจํานวนมากและรํางกายไมํแข็งแรงดังเดิม จึงไมํสามารถทํางานได๎ตามปกติ เรื่อง
น้ีแสดงให๎เห็นถึงโทษของการด่ืมเหล๎าคือทําให๎เสียสุขภาพ เจ็บป่วยเป็นโรค ต๎องเสียเงินรักษา ไมํ
สามารถประกอบอาชีพได๎ และทําให๎คนในครอบครัวได๎รับความเดือดร๎อน  
 

เรื่อง การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว  ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงคนขายดอกไม๎ที่รู๎สึกท๎อใจ
เรื่องงานแล๎วหันมาด่ืมเหล๎า ดังความวํา   
 

 เช๎าวันหนึ่งในฤดูหนาว มีคนพบศพอดีตเจ๎าของร๎านขายดอกไม๎ เขามานอนตายอยูํในทุํงหญ๎ารกร๎าง
แหํงนี้ ขวดเหล๎าเปลํากลิ้งตกอยูํข๎างตัว มือข๎างหน่ึงกําดอกไม๎ป่าสีเหลืองซีดไว๎แนํน 
 ลมหนาวกระโชกมาจากทิศตะวันตก ทุํงหญ๎าพล้ิวไหวพะเยิบพะยาบตามแรงลม ดูราวกับระลอกคล่ืน
ในมหาสมุทร ดอกไม๎ป่าและดอกหญ๎ากระจิริดสะบัดไหวอยูํไปมา บางดอกสุดจะทานทนไหว ปลิดขั้วปลิว
หายไปกับสายลมแรง 
                              (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 89-90) 

 

เรื่องนี้กลําวถึงเจ๎าของร๎านขายดอกไม๎ที่รู๎สึกท๎อใจเมื่อมีร๎านขายดอกไม๎ใหมํมาเปิดขาย  ทําให๎
เขาเสียลูกค๎าไปหมด สวนดอกไม๎จึงถูกปลํอยให๎รกร๎าง สํวนตัวเขาหันมาด่ืมเหล๎าหนักทุกวัน จนกระทั่ง
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คืนหนึ่งในฤดูหนาวเขาเมาเหล๎าและหนาวตายในสวนดอกไม๎รกร๎างของเขาเอง ตัวละครด่ืมเหล๎าเพราะ
เกิดความทุกข๑ใจ ท๎อแท๎ สิ้นหวัง แสดงให๎เห็นวําการด่ืมเหล๎าไมํใชํวิธีแก๎ไขปัญหา เพราะทําให๎เกิดผล
เสียตามมา ได๎แกํ เสียทรัพย๑ เสียสุขภาพ และทําให๎ขาดสต ิ 
  

เรื่อง สุดฝั่งขอบฟ้า ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงผลเสียของการด่ืมเหล๎า ดังตัวอยําง 
 

เรือติดลมถี่ขึ้น บางคราวยาวนานเกือบสิบวัน คืนหนึ่งทั้งสองพากันขึ้นฝ่ัง เดินทอดนํองผํานรั้ว
สะพานปลาออกสํูถนนฝุ่น สองฟากเต็มไปด๎วยร๎านอาหารประดับไฟสีพราวระยับ เพลงจากตู๎หน๎าร๎าน
แขํงกันดังกระหึ่ม 

หยุดมองบรรยากาศอยูํพักใหญํ ในท่ีสุดชอบก็พาชื่นก๎าวเข๎าร๎านเหล๎าเล็ก ๆ ส่ังเหล๎าดองยา ถั่ว
ทอดและมะขามเปียกอยํางละจาน 

เลยเที่ยงคืนไปเล็กน๎อย ทั้งสองกอดคอกันเดินโซเซกลับเรือ ชื่นหน๎าตาแดงก่ํา ชอบตะเบ็งเสียง
ร๎องเพลงดังล่ัน พอถึงเรือท้ังสองแยกจากกัน ชอบทรุดฮวบลงกลางดาดฟ้า โกํงคออาเจียน ชื่นผวาเข๎ามา
ประคอง ลูบหลังจนชอบอาการดีขึ้น 

‚ชอบ เอ็งเป็นไงบ๎าง‛ 
‚เมา...เมาชิบหายเลย‛  
ชื่นประคองชอบขึ้นเก๐งชั้นสองอยํางทุลักทุเล เส้ือผ๎าเปื้อนปอนไปด๎วยกัน ทั้งกล่ินเหล๎าดองยา

และเศษอาหารเหม็นหึ่ง ชอบล๎มตัวลงนอนได๎เพียงครูํก็คายของเกําทิ้งเกล่ือนพื้นกระดาน ชื่นถือผ๎าขี้ริ้ว
คอยตามเช็ด ลูบหลังและบังคับให๎ชอบนอนลง 

ชอบดิ้นทุรนทุรายคร่ําครวญ ‚เราไมํนําเอาเงินไปกินเหล๎า‛ 
‚ชํางมันเถอะ เงินเล็กน๎อย‛ ชื่นปลอบ 
‚พํอแมํที่บ๎านอด ๆ อยาก ๆ แตํเราใช๎เงินไมํคิด‛ 
                  (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 112-113)  

 

เรื่องนี้กลําวถึงชายสองคนที่จากบ๎านมาหางานทําและได๎งานเป็นลูกเรือประมง เมื่อเสร็จจาก
งานทั้งสองออกไปเดินเที่ยวบนชายฝั่งชวนกันเข๎าร๎านเหล๎าเล็ก ๆ ร๎านหนึ่ง ด่ืมเหล๎ามากจนอาเจียน 
เมาทุรนทรายและชายคนหนึ่งรู๎สึกสํานึกผิดวําไมํควรนําเงินไปด่ืมเหล๎าเมื่อนึกถึงคนทางบ๎านที่มีความ
เป็นอยูํแบบอดอยาก เรื่องนี้แสดงให๎เห็นผลเสียของการด่ืมเหล๎าคือทําให๎เสียเงิน เสียเวลา และเสีย
สุขภาพ สาเหตุที่ตัวละครด่ืมเหล๎าคือ เพื่อให๎เกิดความสุข เนื่องจากรู๎สึกเหงาที่ต๎องจากครอบครัวมา
ไกล  นอกจากน้ีแสงไฟและเสียงเพลงจากร๎านอาหารเป็นสิ่งยั่วยวนทําให๎ตัวละครเกิดกิเลส  
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เรื่อง จุดเยือกแข็ง ของอัญชัน เรื่องนี้กลําวถึงตาเฒํานักเลํนหุํนเมื่อเกิดเรื่องเศร๎าขึ้นในชีวิตจึงทํา
ให๎กลายเป็นคนติดเหล๎า ดังตัวอยําง 
 

 ยายเฒําเชื่อวําตาเฒําของแกจะต๎องเป็นนักเลํนหุํนที่มีชื่อโดํงดังอยํางแนํนอน ถ๎าหากตาเฒําจะไมํ
กลายมาเป็นคนติดเหล๎างอมแงมไปเสียกํอน หลังจากที่ลูกชายผ๎ูกําลังอยูํในวัยเยาว๑ และเป็นประหนึ่งชีวิต
จิตใจของแกทั้งคูํ ต๎องเสียชีวิตลงอยํางปุบปับด๎วยสาเหตุอยํางหนึ่งซึ่งมีผลให๎ตาเฒําแทบจะเป็นบ๎าเสียสติ
ด๎วยความเสียใจ และแกเองก็ไมํอยากหยิบยกเรื่องนี้มาเอํยถึงอีก เพราะไมํมีประโยชน๑ที่จะไปรื้อฟื้น แก
เพียงอยากจะเลําวํา หลังจากเหตุการณ๑นั้นผํานไปแล๎วทั้งรํางกายและจิตใจของตาเฒําก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆ 
ด๎วยฤทธิ์เหล๎า ซ้ําแกทั้งคูํก็ไมํมีลูกกันอีกเลยที่จะชุบความสุขในครอบครัวขึ้นมาใหมํ 
                (อัญชัน. 2542:  125  – 126)  
 

 เรื่องนี้กลําวถึงตาเฒําคนหนึ่งหลังจากที่สูญเสียลูกชายไป ก็กลายเป็นคนติดเหล๎า ไมํยอม
ทํางาน สาเหตุที่ตาเฒําด่ืมเหล๎าคือ เพื่อต๎องการลืมเรื่องการสูญเสียลูกชายเพราะเป็นเรื่องที่ทําให๎เกิด
ความทุกข๑ใจ เมื่อด่ืมเหล๎าเข๎าไปแล๎วความคิดตําง ๆ ของสมองก็จะลดลง และเมื่อสมองมึนชาจะทําให๎
เกิดความรู๎สึกเป็นสุขอยํางหนึ่งขึ้นมาด๎วย เรื่องนี้แสดงให๎เห็นวําเวลาที่คนเรามีเรื่องเสียใจ สะเทือนใจ
มากจนไมํสามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได๎มักจะหันไปพึ่งเหล๎าเพราะคิดวําอาจชํวยทําให๎ลืมเรื่อง
ร๎ายที่เกิดขึ้นได๎ ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการด่ืมเหล๎านั้นไมํได๎ชํวยทําให๎ดีขึ้นแตํกลับทําให๎แยํลงเพราะ
สํงผลเสียตามมามากมาย เชํนทําให๎เสียทรัพย๑ เสียสุขภาพ และเสียโอกาสที่ดีในชีวิต 

  

 เรื่อง  โมงยามของวัยเยาว์ ของ เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ เรื่องนี้แสดงให๎เห็นวําเวลาที่คนเรามีเรื่อง
กลุ๎มใจมักจะด่ืมเหล๎าเพื่อบรรเทาความทุกข๑ใจ จากข๎อความ 
 

 แมํกระซิบกระซาบให๎ผมฟังตามลําพังที่ใต๎ถุนเรือน ขณะพํอเข๎าไปขลุกอยูํในสวน น๎าผ๎ูชาย น๎าผ๎ูหญิง 
และเพื่อนฝูงตั้งวงอยูํใต๎ซุ๎มการะเวก แมํวํา ผ๎ูชายคนที่น๎าผ๎ูหญิงไปคบชู๎สํูหาก็คือผ๎ูชายคนที่เป็นรักแรกของ
วัยสาวนั่นเอง และขณะเดียวกันผ๎ูชายคนนั้นก็แตํงงานมีลูกเมียอยูํแล๎วเชํนกัน ตํางคนตํางเป็นถํานไฟเกํา
ของกันและกันกระมัง หลังจากเวลาผํานไปหลายเดือน ในทํามกลางหัวใจสลายของน๎าผ๎ูชาย เมาหัวราน้ํา 
ลูกสาวลูกชายในวัยแรกรุํนก็ได๎เตลิดหนีออกจากบ๎าน หายลับไปตั้งแตํบัดนั้นจนถึงบัดนี้ และในท๎ายที่สุด 
แมํเองก็จับต๎นชนปลายไมํถูก ร๎ูเพียงแตํวําน๎าผู๎ชายไปตามน๎าผ๎ูหญิงกลับคืนมาดังเดิม จะด๎วยวิธีการใดก็ไมํ
อาจลํวงรู๎ได๎....แมํจบเรื่องเลําลงด๎วยการถอนลมหายใจยืดยาว  
 น๎าผ๎ูชายกับน๎าผ๎ูหญิงแกํลงไปถนัดตา ฝ่ายชายเมาหนักขึ้น และกลายเป็นคนพูดมาก เดี๋ยวหัวเราะ 
เดี๋ยวร๎องไห๎ และเดี๋ยวครวญเพลง ภาพของคนเมาที่เงียบที่สุดในโลกเลือนหายไปแล๎ว ข๎างฝ่ายหญิงก็ปลํอย
เนื้อปลํอยตัวและกลายเป็นขี้เหล๎า แตํงตัวแตํงหน๎าราวกับโสเภณีปลดระวาง 
                    (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 24 - 25)  
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เรื่องนี้กลําวถึงชีวิตของสามีภรรยาคํูหนึ่งหลังจากที่ภรรยาแอบหนีไปมีสัมพันธ๑ชู๎สาวกับชายคน
รักเกําจึงทําให๎สามีกลายเป็นคนติดเหล๎า สํวนลูกสาวและลูกชายก็หนีออกจากบ๎าน เมื่อสามีตาม
ภรรยากลับมาได๎แตํชีวิตคํูก็ไมํเหมือนดังเดิม ทั้งสามีและภรรยากลายเป็นคนติดเหล๎า สาเหตุที่สามีด่ืม
เหล๎าเพราะเกิดความทุกข๑ใจจึงด่ืมเหล๎าเพื่อต๎องการลืมเรื่องร๎ายที่เกิดขึ้นโดยไมํคํานึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับครอบครัว คือทําให๎เด็กขาดความรักความอบอํุนและมีปัญหาทางด๎านจิตใจดังนั้นลูกทั้งสอง
คนจึงหนีออกจากบ๎านและอาจกํอให๎เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา 

 เรื่อง เรื่องเล่าของคนขายเหล้า ของ เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ เรื่องนี้แสดงให๎เห็นถึงผลเสียที่
ตามมาหลังจากการด่ืมเหล๎า คือทําให๎คนขาดสติ ทําร๎ายรํางกายผู๎อ่ืนจนได๎รับบาดเจ็บ  ดังความวํา 
 

 ตอนนั้นนํะผมยังเด็ก แนํนอนผมเกลียดเข๎าไส๎เลย พวกขี้เหล๎าเมายานี่ โดยเฉพาะพํอของผม ก็อยํางที่
บอกไว๎แตํต๎น คนบ๎าเราดี ๆ นี่เอง ผมไมํเข๎าใจ ทําไมพวกผ๎ูหลักผู๎ใหญํถึงได๎ไร๎เหตุไร๎ผลกันขนาดนั้น และผม
ก็ไมํอยากเข๎าใจด๎วย ผมเกลียดมันอยํางวายร๎าย คุณรู๎มั้ย ผมแชํงชักหักกระดูกพํอผมอยูํทุกวันคืน บางที
การที่ไมํมีพํอ มันอาจทําให๎ชีวิตวัยเด็กของผมมันรู๎จักความรื่นรมย๑กับเขาขึ้นมาบ๎างก็ได๎ แตํก็นั่นแหลํะ ถึง
อยํางไรผมก็ต๎องเผชิญกับมันอยูํดี ผมขมขื่นเสียจนหัวจิตหัวใจพลอยแข็งกระด๎าง กาลเวลามันพัฒนาให๎
ชีวิตของผมกลายเป็นส่ิงโสโครก ไร๎คํา คุณเชื่อมั้ย- เอาละ คุณจะเชื่อหรือไมํเชื่อ นั่นเป็นสิทธิของคุณ- ถ๎าผม
จะบอกวํา ผมไมํเคยร๎องไห๎ออกมาเลยสักแอะในเวลาที่ผมต๎องเผชิญหน๎ากับพํอ เผชิญกับวิกฤตการณ๑
เลวร๎ายที่พํอเป็นผ๎ูหยิบยื่นให๎ด๎วยโทสะคล่ังบ๎าของความเมา แทบไมํมีวันไหนเลยที่พํอไมํกินเหล๎า พํอเคย
ฟาดผมด๎วยด๎ามไม๎กวาดจนผมสลบเหมือด และนี.่...แผลเป็นนําเกลียดกลางหน๎าผากผมนี่ นั่นลํะ ฝีมือของ
พํอเขาลํะ เขาตบผมแรงจนหัวคะมําไปกระแทกเข๎าอยํางจังกับเสาห๎อง....อยํางนี้ถ๎าไมํนึกถึงผีร๎ายแล๎วผมจะ
นึกถึงอะไร 
                         (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 113 – 114 )  

 
 เรื่องนี้กลําวถึงเด็กชายคนหนึ่งที่มีพํอติดเหล๎า หลังจากที่ด่ืมเหล๎าเมาแล๎วมักจะลงมือทําร๎าย
รํางกายคนในครอบครัวทั้งตัวเขาเอง พี่สาวและแมํ เขาจึงมีแตํความรู๎สึกด๎านลบกับผู๎เป็นพํอโดยคิดวํา
หากไมํมีพํอแล๎วชีวิตเขาคงจะมีความสุข เขาสาปแชํงพํอและเปรียบพํอเหมือนกับผีร๎าย พํอเป็นหัวหน๎า
ครอบครัวแตํกลับไมํเคยทําหน๎าที่ซ้ํายังสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับคนในครอบครัวด๎วยการสร๎างหนี้สิน
จากการด่ืมเหล๎า   
 

 เงินทุกบาททุกสตางค๑ของพํออยําหวังวําจะตกมาถึงครอบครัว ครอบครัวของผมมันตั้งอยูํได๎เพราะ
น้ําพักน้ําแรงของแมํกับพี่สาวผมโดยแท๎ เงินทุกบาทของพํอมันไหลลงขวดเหล๎าเสียส้ิน มิหนําซ้ํายังสร๎าง
หน้ีสินไว๎ให๎แมํตามสะสางไมํรู๎จบ  
                   (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 119)  
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 ตัวละครเอกเกลียดชังพํอเพราะพํอเป็นคนติดเหล๎าแล๎วสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับคนใน
ครอบครัว ได๎แกํ ลงมือทําร๎ายรํางกายคนในครอบครัวเพราะหลังด่ืมเหล๎าทําให๎ขาดสติยั้งคิด ขาดความ
ยับยั้งชั่งใจ ลูกและภรรยาหมดความนับถือ ทําให๎ลูกเป็นเด็กมีปัญหา นอกจากนี้ยังทําให๎สูญเสียเงิน
โดยไร๎ประโยชน๑และกํอให๎เกิดหนี้สิน 
 
 เรื่อง โลกคู่ของใหม่ ของ อัญชัน กลําวถึงเด็กชายที่มีปัญหาครอบครัวเพราะพํอเลี้ยงเป็นคน
ติดเหล๎า จากตัวอยาํง 
 

 ใหมํ – อาหมอฮะ.... อาหมออยากรู๎ไหมฮะ วําเพราะอะไรคนซึ่งผมรักและเป็นคนดีอยํางอาหมอ ถึง
ต๎องเจอแตํเรื่องร๎ายๆ พรรค๑นี้ รู๎ไหมฮะ ? (เสียงเริ่มดุดันขึ้น)...... เพราะอาหมอมีชีวิตอยูํข๎างในฝันร๎ายของ
ผม เลยต๎องพลอยโดนไปด๎วย ผมไมํเคยเห็นใครท่ีอยูํในความฝันของผมมีความสุขไปได๎เลยสักคนเดียว ทุก
คนมีแตํความเกลียดชัง ความเห็นแกํตัว หรือไมํก็ความผิดหวังเสียใจ ดูแตํแมํหรือพํอใหมํของผมเองสิฮะ 
เขาไมํมีความสุขกันเลย มีแตํอาละวาดดําทอวําร๎ายใสํกันทุกวัน ลุงโตตกงานเป็นประจํากินแตํเหล๎าแล๎วหา
เรื่องพาล เอาแตํไถเงินแมํ แมํผมเปิดร๎านดัดผมหาเงิน เหน่ือยแตํไมํเคยพอใช๎ เพราะลุงโตคอยทําหนี้ไว๎ทํวม
หัว ให๎แมํมีแตํเรื่องเครียดเส๎นประสาท พอแมํผมเอ็ดตะโรทีไร ลุงก็ลําเลิกทุกทีวําทีตอนแมํท๎องผม หาใคร
เป็นพํอไมํได๎ ก็ซานมาหาลุง ถ๎าตอนนั้นไมํได๎ลุงโต ป่านนี้ก็ยังต๎องเดินเอาปี๊บคลุมหัวทุกวันตอนเดินเข๎าออก
ซอย ดําทอกันเรื่องนี้จนผมจําได๎ทุกคําเลยฮะ ทะเลาะกันหนัก ๆ ก็ลงมือลงไม๎กันไมํเว๎นแตํละวัน หนนึงแมํ
เคยเอาขวดโซดาตีหัวลุงจนเลือดอาบต๎องไปเย็บแผล อีกหนลุงก็เตะแมํจนแท๎งน๎องเกือบตาย  คนที่แมํจ๎าง
มาซักรีดถูบ๎านกี่คน มาอยูํไมํเทําไหรํเขาก็เปิดหมด ทนความหยาบคายของลุงกับทนเสียงแมํไมํไหว 
                        (อัญชัน. 2545: 143 – 144)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงเด็กชายคนหนึ่งเลําถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวให๎จิตแพทย๑ฟังวํา พํอเลี้ยง
ของตนตกงาน ด่ืมเหล๎า รีดไถเงินจากแมํและสร๎างหนี้สินให๎แมํต๎องคอยตามใช๎หนี้อยูํเสมอ ทําให๎
ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินไมํพอใช๎จําย จึงมีเรื่องทะเลาะกันบํอยครั้งและบางครั้งลงมือทําร๎ายรํางกาย
กันด๎วย ปัญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้สํงผลให๎เด็กชายแก๎ไขปัญหาด๎วยการกินยานอนหลับวัน
ละ 2-3 เม็ดจึงทําให๎เขาหลับอยูํเกือบตลอดเวลา  เด็กชายกินยานอนหลับทุกวันเพราะไมํต๎องการทน
กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวอันมีสาเหตุสําคัญมาจากพํอเลี้ยงด่ืมเหล๎าเมาเป็นประจําจึง
ทําให๎เกิดปัญหาด๎านการเงิน เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว เด็กชายจึงขาดความรัก ความอบอํุน 
และทําให๎เด็กชายมีปัญหาทางจิต 
 
  



 27 

3.1.2 การพนัน 
การพนันมีหลายชนิด ทั้งแบบที่เลํนกันมานานแล๎ว เชํน  การเลํนไพํ ซื้อลอตเตอรี่ ซื้อหวย     

พนันกีฬา เลํนบิงโก พนันกับเครื่องเลํน เป็นต๎น สํวนการพนันแบบใหมํ เชํน การพนันทางอินเทอร๑เน็ต 
การเลํนหุ๎นในตลาดหุ๎น ทั้งนี้พบวําการพนันชนิดใดที่ยิ่งได๎รางวัลเร็วหรือเห็นผลประโยชน๑เร็ว จะยิ่งทํา
ให๎ติดการพนันชนิดนั้น ๆ ได๎งํายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การติดการพนันกํอให๎เกิดความบกพรํองในชีวิตทั้งทางด๎านจิตใจ  รํางกาย สังคม และอาชีพ
การทํางานอยํางรุนแรง มีผลกระทบตํอครอบครัวทั้งในแงํความสัมพันธ๑และการเงิน สาเหตุของคนที่
เลํนการพนันเพื่อต๎องการเงิน หวังความร่ํารวย เลํนเพราะรู๎สึกสนุกกับการได๎เสี่ยงหรือลุ๎นที่จะชนะพนัน 
ในขณะที่บางคนเลํนเพื่อทําให๎อารมณ๑ตนเองดีขึ้นและบางคนเลํนเพื่อหลีกหนีจากปัญหามรสุมในชีวิต  

 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการพนัน  19 เรื่อง ได๎แกํ อิทธิปาฏิหาริย์, ผู้แพ้,  เหตุเกิดข้าง-
ถนน, บู-ญอ-บาตา, นายบังเอิญ, ที่ร้านน้ าชา, ในส านึก, ค่ายและคุก, เรื่องเล่า สายน้ า-     
และความตาย,  ATM แห่งชีวิต,  เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด, คนหมดไฟ,   บ่วงไฟ, 
วิปริต,  ต้นไอ้สัน, พรหมโลก, โลกสีเงิน, เรื่องเล่าของคนขายเหล้า และท่านอีหม่าม 
 

 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาเกี่ยวกับการพนัน ดังนี้ 
 
 เรื่อง อิทธิปาฏิหาริย์ ของประชาคม ลุนาชัย  กลําวถึงการลุํมหลง งมงายของชาวบ๎านที่ชอบ
เลํนหวย ดังความวํา  
 

  ตําแหนํงและสมณศักดิ์เป็นเพียงสํวนเสริม ไมํมีความสําคัญมากนัก เลขเด็ดของหลวงพํอตํางหากที่ 
ศาสนิกชนทั้งหลายสนใจ พวกเขาตีความจากคําพูด คําถาม มือไม๎ของทํานที่เคล่ือนไหวเป็นรูปตัวเลข บาง
คราวสังเกตจากริมฝีปากของทํานจากระยะไกล ในชํวงที่พวกลูกศิษย๑ตีความได๎แมํนยํา ชาวบ๎านหลาย
ครอบครัวลืมตาอ๎าปากกันได๎ถ๎วนหน๎า ขณะเจ๎ามือหวยหลายเจ๎าแทบส้ินเนื้อประดาตัว บางรายถึงกับหลบ
หน้ีสินไปอยูํอีกประเทศ 
         (ประชาคม ลุนาชัย. 2541: 58)  

 
ชาวบ๎านเลํนหวยเพราะหวังได๎เงิน หวังความร่ํารวย ทําให๎เสียทรัพย๑สินเงินทอง ชาวบ๎านไปวัด

เพราะต๎องการได๎เลขเด็ดจากหลวงพํอ ซึ่งไมํใชํวัตถุประสงค๑ที่ถูกต๎องตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา
และเมื่อชาวบ๎านถูกหวยเป็นจํานวนมาก สํงผลให๎เจ๎ามือหวยหมดตัว เป็นหนี้สิน และต๎องหนีออกนอก
ประเทศ   
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 เรื่อง ผู้แพ้  ของ ประชาคม ลุนาชัย แสดงผลของการพนันทําให๎เสียทรัพย๑สินเงินทอง เสียรู๎คน 
และทําให๎เสียชีวิตได๎ จากข๎อความ  
 

 การพนันในเรือเกิดขึ้นได๎ทุกที่ สํวนใหญํเพื่อความสนุกสนานแตํหลายครั้งก็เพื่อเงินทองของฝ่ายแพ๎   
ศรีเวียงกับนายชํางเจริญกลายเป็นคูํปรับตลอดกาล ไมํวําจะเป็นการพนันนับนิ้ว ชั่งปลา สาวอวนเก็บเข๎า
โรง นายชํางเป็นฝ่ายผูกขาดชัยชนะ แตํทวําไมํคํอยขาวสะอาดนัก สํวนใหญํจะด๎วยเหล่ียมคูที่อีกฝ่ายตาม
ไมํทัน  หลายตํอหลายหนเข๎าศรีเวียงเริ่มเอะใจหลังจากพํายแพ๎คราวสาวอวนเก็บเข๎าโรง ศรีเวียงย๎อนกลับ
มาตรวจดูราวไม๎ไผํ เขารู๎สึกผิดสังเกตตั้งแตํแรกเมื่อทีมที่เขาถือหางสาวอวนติดๆขัดๆ  
 ปกติราวพาดอวนจะเรียบล่ืน ตาไม๎ถูกเลาะออกและไผํทั้งลําจะถูกเหลาเกลากลึง ศรีเวียงพบตะปูห๎า
หกดอกซึ่งผ๎ูไมํประสงค๑ออกนามแอบมาตอกเอาไว๎ 
 ‚ไอ๎เริญมันโกง‛ เขานําเรื่องนี้มาฟ้องข๎าพเจ๎า ‚ตํอไปข๎าแขํงอะไรกับมันอีก เอ็งต๎องชํวยดูด๎วยนะโยํง‛ 
 สีหน๎าและน้ําเสียงศรีเวียงไมํเคยเป็นจริงเป็นจังอยํางนี้ ไมํชวนหัวเราะ หากเต็มไปด๎วยการร๎องขอ      
ตาเขากะพริบถี่ 
 เป็นเรื่องยากที่ข๎าพเจ๎าจะยื่นมือเข๎าชํวยศรีเวียง ไมํเพียงนายชํางกับลูกทีมเทํานั้นตั้งป้อมจะโกงเขา 
แม๎แตํลูกทีมที่ศรีเวียงคัดสรรมากับมือก็รวมหัวกับคูํแขํง แกล๎งทํางานช๎ากีดกันศรีเวียงไมํให๎ลํวงรู๎กลโกงฝ่าย
ตรงข๎าม ทุกคนอยากนั่งคาเฟ่หรูและล๎มทับลูกชายเถ๎าแกํด๎วยความสบายใจ ถ๎าผ๎ูแพ๎เป็นนายชํางเจริญซึ่งมี
เงินเดือนเพียงเจ็ดพันบาท งานเลี้ยงครั้งนั้นก็คงไมํสนุกนัก 

                          (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 79)  
 
 เรื่องนี้กลําวถึงการพนันที่เกิดขึ้นบํอยครั้งระหวํางการทํางานในเรือประมง ผู๎แพ๎ต๎องสูญเสียเงิน
ทอง นอกจากนี้เมื่อผู๎เลํนจริงจังกับการท๎าพนันมากจนเกินไปก็ทําให๎เสียชีวิตได๎ ดังตัวอยํางตํอไปนี้  
   

 เถ๎าแกํกับครอบครัวมาถึง ทุกคนตอบคําถามของแกส้ันๆวํา ศรีเวียงดําน้ําดูใบจักร ไมํมีใครกล๎าพูดถึง
สาเหตุที่แท๎จริง  
 นายชํางเจริญหน๎าตาแดงก่ํา ปลีกตัวไปน่ังร๎องไห๎อยูํคนเดียว ไมํมีใครเข๎าไปปลอบเขา ปลํอยให๎เขาจม
อยูํกับสํานักผิดที่ไมํมีวันแก๎ไขให๎กลายเป็นดีได๎ 
 ตอนสายอีกสามวันถัดมา ศพศรีเวียงโผลํขึ้นที่ฝ่ังตรงข๎ามก๎นลอยฟ่องติดอยูํกับโพงพาง คราวนี้ทุกคน
หัวเราะไมํออก นายชํางทรุดฮวบลงกับพื้น ยกมือปิดหน๎าสะอื้น 
 ข๎าพเจ๎าหยิบสายยางที่หลํนจากชายเส้ือนายชํางในวันแขํงดําน้ําครั้งหลังสุดออกมา เดินเข๎ามาหาเขา 
มันเป็นสายยางยาวราวเมตรเศษขนาดเล็กกวํานิ้วก๎อย ใช๎กับถังน้ํามันในห๎องเครื่อง  ข๎าพเจ๎าจ๎องมองเขา
และโยนสายยางใสํหน๎า 
                 (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 86 - 87)  
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 ศรีเวียงต๎องเสียชีวิตเพราะต๎องการเป็นผู๎ชนะการแขํงขันการท๎าพนันแขํงดําน้ํากับนายชําง
เจริญ และศรีเวียงไมํทันเลํห๑เหลี่ยมของนายชํางเจริญเพราะเคยได๎รับอุบัติเหตุตอนเด็ก ทําให๎เขามี
สติปัญญาไมํปกติเหมือนคนทั่วไป นายชํางซึ่งเป็นคนเห็นแกํได๎จึงโกงการท๎าพนันเกือบทุกครั้ง  แสดง
ให๎เห็นวําการพนันมีแตํทําให๎เกิดความสูญเสีย  
 
 เรื่อง เหตุเกิดข้างถนน ของ ประชาคม ลุนาชัย เรื่องนี้กลําวถึงการพนันทําให๎เสียทรัพย๑สินจน
หมดตัว ดังข๎อความตํอไปนี้ 
 

 ‚บ๎านของเพื่อนคนนี้กลายเป็นศูนย๑รวมเพื่อนๆ ที่กลับมาจากงานเล้ียง ผมไมํปิดบังหรอกครับ เราเลํน
ไพํกันจนสวําง ผมพูดความจริง สารวัตรจะจับผมข๎อหาเลํนการพนันก็ได๎นะครับ มันเป็นวันดวงแตกของผม 
เพื่อนๆ รุมกันแกล๎งอยํางไมํไว๎หน๎า รถเก๐ง เงินในกระเป๋าอันตรธานจากผมไปเหมือนถูกปล๎น ผมหมดตัว
เหลือเงินเพียงสิบบาท‛  

             (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 28)  

       
 ชายคนหนึ่งเลําให๎ตํารวจฟังวําเลํนไพํกับเพื่อนจนถึงเช๎าทําให๎เสียเงินและรถ เหลือเพียงเงินสิบ
บาทเทํานั้น ชายคนนี้เลํนการพนันเพราะต๎องการรํวมสนุกกับเพื่อน ๆ แตํเมื่อเลํ นแล๎วทําให๎เสีย
ทรัพย๑สินมากขึ้นเรื่อย ๆ เขาจึงเลํนเพื่อต๎องการได๎ทรัพย๑สินคืน แตํกลับทําให๎เขาต๎องหมดตัว สํงผลให๎
เกิดปัญหาอาชญากรรมชิงทรัพย๑ตามมา แสดงให๎เห็นวําการพนันมีแตํกํอให๎เกิดผลเสีย 
  
 เรื่อง บ-ูญอ-บาตา  ของ รัตนชัย มานะบุตร เรื่องนี้แสดงให๎เห็นการลุํมหลงในการพนัน  ดังน้ี 
 

 ยะผาลาออกจากทหารมาเปิดโต๏ะสนุ๎กเกอร๑ หลังบ๎านเขาคนเข๎าออกพลุกพลํานทั้งกลางวันกลางคืน 
แตํคืนน้ีโต๏ะสน๎ุกปิดเร็วเนื่องจากโดนตํอวําจากชาวบ๎านวําเป็นที่มั่วสุมของพวกวัยรุํน ทั้งเด็กไมํเรียนหนังสือ
และที่หนีโรงเรียนมาเลํน บ๎างก็เป็นพวกผ๎ูใหญํท่ีทิ้งการงานมาเลํนพนันสามวันสามคืนไมํยอมกลับบ๎านกลับ
ชํอง จนทะเลาะกับเมีย...  แตํนั่นแหลํะ มีเมียบางคนที่ไมํเป็นเชํนนั้น กลับสํงข๎าวหํอมาให๎สามีถึงโต๏ะ
สักหลาด... 
                                (รัตนชัย มานะบุตร. 2545: 97- 98) 

 

 ชายคนหนึ่งลาออกจากการเป็นทหารแล๎วมาเปิดโต๏ะสนุ๎กเกอร๑เพื่อหารายได๎แตํกลายเป็น
แหลํงมั่วสุมของพวกวัยรุํนโดยเฉพาะนักเรียนที่หนีเรียน ผู๎ใหญํเลํนเพื่อพนันเงิน บางคนเลํนแล๎วไมํยอม
กลับบ๎านเป็นเวลาหลายวันทําให๎ทะเลาะกับภรรยา  สนุ๎กเกอร๑เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง เป็นการแขํงขันที่มี
ผลแพ๎ชนะ แตํชาวบ๎านกลับใช๎เป็นเกมการพนันเพื่อหวังได๎เงิน บางคนหมกมุํนเลํนเป็นเวลาหลายวัน
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ตํอเนื่องกัน จนทําให๎เกิดผลเสียตามมามากมาย ได๎แกํ เสียทรัพย๑ เสียเวลา กระทบตํอการทํางาน และ
ทําให๎เกิดการทะเลาะขึ้นภายในครอบครัว 
 

 เรื่อง นายบังเอิญ ของ เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ กลําวถึงหญิงโสเภณีมีสามีลุํมหลงการพนันทําให๎
ถูกรีดไถเงินและถูกทําร๎ายรํางกาย ดังข๎อความ  
   

 ผ๎ูชายคนหนึ่งซึ่งวํากันวําเป็นญาติพี่น๎องของหญิงชราได๎เข๎ามาผูกสมัครรักใครํผ๎ูหญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัย
หากินอยูํในซํองแหํงนั้นจนถึงขึ้นมีลูกด๎วยกัน ความจริงแล๎วผู๎ชายคนนั้นคือนักพนันตัวยง วันคืนของเขาคือ
บํอน เขาจะกลับมาใต๎สะพานตํอเมื่อเงินเกล้ียงกระเป๋าในสภาพครึ่งคน ดวงหน๎าซูบโรย ดวงตาแดงก่ํา และ
กลิ่นเหล๎าฉุนโชยออกมาจากกายตลอดเวลา เขาจะหายหน๎าไปอีกครั้งเมื่อรีดเงินจากหลํอนได๎ ซึ่งบางครั้งก็
ต๎องลงไม๎ลงมือกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดา แล๎วทิ้งให๎ลูกสาววัยกําลังนํารักคลานต๎วมเตี้ยมเตาะแตะเลํน เดิน
กินฝุ่นอยูํแถว ๆ ห๎องแถวนั่น หญิงชรารึก็เมาแประอยูํทั้งวันคืน 
                            (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545:  42 - 43)  

 

 สามีของหญิงโสเภณีชอบเข๎าบํอนเลํนการพนันเพราะหวังความร่ํารวย  เมื่อเงินหมดก็จะหาเงิน
มาเลํนใหมํ จึงมารีดไถกับภรรยา และเมื่อไมํได๎เงินก็จะลงมือทําร๎ายรํางกายเพราะความโมโห แสดงให๎
เห็นวําการพนันมีแตํผลเสีย คือทําให๎เสียทรัพย๑  เสียเวลาทําการงาน และเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น
ภายในครอบครัว  
 

3.1.3 สถานเริงรมย์หรือสถานยั่วยุกามารมณ์  
สถานเริงรมย๑หรือสถานยั่วยุกามารมณ๑ คือสถานที่ให๎บริการแกํลูกค๎าที่มาเที่ยวหรือมาใช๎

บริการ  ปัจจุบันสถานเริงรมย๑หรือสถานยั่วยุกามารมณ๑เปิดให๎บริการมากขึ้นในสังคมไทย ในรูปแบบที่
หลากหลาย ผู๎ประกอบการไมํตรวจสอบผู๎มาเที่ยวอยํางจริงจังทําให๎เด็กที่มีอายุตํ่ากวํา 18  ปี เข๎าไปใช๎
บริการ กลายเป็นแหลํงมั่วสุมของเด็กและเยาวชนกํอให๎เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ได๎แกํ การทะเลาะ
วิวาท อาชญากรรม  การแพรํระบาดของยาเสพติด โรคระบบทางเดินหายใจ และปัญหาอ่ืนๆ ทาง
สังคม  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสถานเริงรมย๑หรือสถานย่ัวยุกามารมณ๑  11  เรื่อง คือ ส านักใหม่,  
เรื่องเหล้าในร้านเหล้า,    ค่ าคืนในเมืองใหญ่, เสียงเพรียกจากซอยร้าง,   ห้องเธอห้องฉันคั่น-
กันด้วยความเหงา,  เหนือดวงตาที่ปิดสนิท, ผู้แพ้,  สะพานข้ามแม่น้ า,     ละครจริงในห้อง-
ขาวด า, แม่น้ า  และจุดเยือกแข็ง  
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 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับสถานเริงรมย๑หรือสถานย่ัวยุกามารมณ๑  ดังนี้ 
 
 เรื่อง ส านักใหม่ ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงคนที่ลุํมหลงในการเที่ยวผับแม๎วําจะมีอายุ
มากแล๎ว จากตัวอยําง 
 

 ...นอกจากนี้ยังมีควันที่อบอวลเต็มห๎องไปหมด ทําให๎ผมนึกถึงเวลาไปศาลเจ๎าจีน ที่มีควันธูปควันไฟ
จากการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ทําเอาผมแสบตาน้ําตาไหลพรากคล๎ายกับวําผมนั้นศรัทธาเชื่อมั่นใน
เทพเจ๎าประจําศาลเป็นยิ่งนัก ที่สํานักนี้ก็เชํนกัน เพียงแตํควันน้ันไมํได๎มาจากธูป แตํมาจากการเผากระดาษ
หํอเส๎นใยพืชที่ผู๎รํวมพิธีชายหญิงตํางชํวยกันเผา เพราะสํานักนี้ไมํห๎ามเหมือนสถานที่สาธารณะอื่น ที่แปลก
ใจเห็นจะเป็นฝ่ายหญิงล๎วนทําทําเก๐ไก๐คล๎ายนางแบบบนเวที ผมเองจํายอมสูดควันนี้ไปด๎วยความจําเป็น
ครั้นสูดไปนาน ๆ จึงรู๎สึกวํามีกล่ินเส๎นใยพืชต๎องห๎ามบางชนิดปะปนอยูํ ผมโชคดีที่ยืนใกล๎สาวกหญิงกลํุม
ใหญํ พวกเขาคงรู๎สถานการณ๑ดีเลยอาบนํ้าหอมมาเผ่ือผม ให๎ได๎กล่ินอื่นบ๎าง 
 ผ๎ูรํวมพิธีหลายคนปลดปลํอยอารมณ๑ไปตามบทสวด มีอยูํไมํน๎อยที่สวดตามพร๎อมกับโยกรํางไปตาม
จังหวะ ทําให๎บรรยากาศคล๎ายกับโบสถ๑ฝรั่งผิวดํา เนื้อหาเทําที่ผมพอฟังเข๎าใจบ๎าง ดูจะเกี่ยวกับความรัก
และความศรัทธา เชํนความรักที่ยั่งยืน ความรักที่ไมํรู๎จบ โลกใหมํที่สดใส ฉันไมํรู๎จะรักเขาอยํางไร มาสร๎าง
รักนะคืนน้ี คืนน้ีอยูํนานหนํอยนะ คนท่ีฉันเคยรักเป็นต๎น ผมเองยืนฟังนาน ๆ ชักมีอารมณ๑อยากรักอยากใครํ
บ๎างเหมือนกัน  
 ส่ิงสําคัญอีกอยํางที่ผมเห็นได๎ชัดคือ ผ๎ูรํวมพิธีจะมีน้ําจัณฑ๑เป็นเครื่องบูชา ผมเห็นสาวกของแตํละกลํุม
ตํางมีชุดเครื่องเซํนเป็นของตนเอง ผมมารู๎ทีหลังวําทุกคนไมํต๎องวุํนวายเตรียมข๎าวของมาจากบ๎านเหมือน
เวลาไปวัด เพียงแตํต๎องเตรียมสตางค๑มาเทํานั้น สานุศิษย๑ประจําสํานักจัดเตรียมไว๎ให๎พร๎อม ดูเหมือนกับ
ดอกไม๎ธูปเทียนหน๎าศาลหลักเมือง น้ําจัณฑ๑ที่เตรียมไว๎นั้นก็ไมํใชํเหล๎าโรงไทย แตํเป็นเหล๎าโรงฝร่ัง ผมเข๎าใจ
เอาเองวํา เจ๎าพํอหรือเจ๎าแมํประจําสํานักนี้คงรสนิยมดี... 
 

… ‚ใชํครับ ห๎าร๎อยบาทตํอคน คําเปิดเหล๎าตํางหาก พี่นี่แนํเหมือนกันนะเห็นซื่อๆอยํางนี้หรือเขาคิดวํา
เป็นหุ๎นสํวนหรือเพื่อนหุ๎นสํวนจึงให๎พ่ีผํานโดยไมํเสียเงิน พี่ทําหน๎าตาอยํางไร วันหลังสอนวิธีผมบ๎างสิ‛ 
 ผมไมํได๎ตอบ เพราะไมํรู๎วําทําได๎อยํางไร เข๎าใจวําหน๎าตาผมคงแปลกกวําคนอื่น ผมคงเป็นส่ิง
แปลกปลอม คงไมํใชํผมที่แปลกใจ ทุกคนในสํานักนี้คงแปลกใจที่มีผู๎ชายวัยคราวพํอ ลุงหรือปู่ ปรากฏอยูํใน
หมูํลูกหลาน ทําให๎เขาไมํสนุกเทําที่ควรก็เป็นได๎ เอ๎อไมํใชํ ไปไมํถึงสวรรค๑ ! 
                              (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2541: 196–198, 201) 
  

ผู๎เขียนกลําวถึงสถานแหลํงเริงรมย๑แหํงใหมํที่เพิ่งเปิดให๎บริการ บรรยายถึงสถานที่และบรรยากาศ
โดยเปรียบเทียบกับการไปทําบุญที่วัดหรือไปสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ มีหลายสิ่งหลายอยํางคล๎ายกันมาก การ
เที่ยวแตํละครั้งต๎องเสียเงินเป็นจํานวนมาก สถานเริงรมย๑หรือสถานยั่วยุกามารมณ๑เป็นสถานที่เที่ยวที่
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เปิดให๎บริการในเวลากลางคืน มีการแสดงของนักร๎องนักดนตรี ภายในผับประกอบไปด๎วยแสง สี 
เสียงเพลง และผู๎ที่มาเที่ยวมักเป็นวัยหนุํมสาว สิ่งตําง ๆ เหลํานี้ล๎วนทําให๎คนเกิดกิเลส เกิดความ
ประทับใจ และต๎องการมาเที่ยวอีก สํงผลให๎ผู๎ที่มาเที่ยวต๎องเสียทรัพย๑ เสียสุขภาพ เสียเวลา และอาจ
ทําให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชํน การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ๑ ปัญหาการเงิน การขายบริการ
ทางเพศ  เป็นต๎น  
 

เรื่อง เรื่องเหล้าในร้านเหล้า   (เรื่องเลําของแมงดา)  ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงเด็กที่เกิดมาใน
ซํองโสเภณีทําให๎ชีวิตมีแตํเรื่องกามารมณ๑รวมทั้งการมีอาชีพเป็นแมงดาคุมซํอง จากข๎อความ   
 

 เมื่ออายุได๎สิบสาม เขาพบจุดพลิกผัน มันนําจะเป็นปฐมบทที่ทําให๎ชีวิต เด็กรับใช้  ของเขาเปล่ียนไป 
 รสใหม่ที่ไม่เคยลองท าเอาเพริด แต่ชั่วไม่นานมันกลับท าให้เขาตกใจเจียนตาย  
 ‚มานี่เลยมึง....อีดอกนี่‛  แมํชี้นิวไปทางพี่ติ๋ม เอ็ดตะโรล่ัน 
 ‚มึงไปทําอะไรไอ๎เปี๊ยก...หนองเยิ้มเลย‛ 
 ‚ฉันขํมขืนมันเองแหลํะแมํ‛ พี่ติ๋มทําหน๎าเป็น หัวเราะคิกคักชอบใจ 
 ‚อีเวรเอ๏ย....น๎องนุํงมึงก็ไมํเว๎น ไอ๎เปี๊ยกมันยังเด็กอยูํเลย เสือกเอามันไปนอนด๎วย‛ 
 ‚อู๏ย.....ของสด ๆ ซิง ๆ อยํางนี้ใครจะอดใจไหว‛ พี่ติ๋มยังทําหน๎าทะเล๎น ‚ฉันต๎องจับไม๎ส้ัน ไม๎ยาวกับ  
นังยา นังใจ แล๎วก็นังโอ๐ กวําจะได๎มันมาเป็นผัว‛ 
 ‚อีเวร‛   แมํทําหน๎ากึ่งบึ้งกึ่งยิ้ม ‚สะแหล็นนัก...แล๎วตัวเองมีโรคมีภัยก็ไมํรู๎ ดันเอาไปแพรํให๎ไอ๎เปี๊ยกอีก 
ก็ดีเหมือนกัน จะได๎รู๎วําเอ็งไมํสบาย เดี๋ยวพามันไปหาหมอด๎วยแล๎วกัน‛ 
 ‚ฉันจะตายไหมแมํ‛  เขาจําได๎แมํนยําวําถามแมํไปอยํางนั้น 
 ‚ไมํตายหรอก แตํอดเสียวไปหลายวัน‛ พี่โจ๎ตอบแทน คนอื่นหัวเราะครืน พ่ีกุ๏กไกํเสียงแหลมขึ้นอีกคน 
 ‚หายแล๎วพี่จองเอ็งคนแรกเลยนะโว๎ย‛ 
 เหตุการณ๑ในครั้งนั้นไมํทําให๎เขาเข็ดคร๎าม แตํกลับหลงใหล เขาติดมัน...เหมือนบุหรี่มวนแรกที่แอบสูบ 
แล๎วตํอมาก็กลายเป็นนิ้วที่สิบเอ็ด เพศรสนี่ก็เหมือนกัน ได๎ล้ิมลองเพียงครั้งก็ติดใจจากครั้งแรกก็มีครั้ง
ตํอๆมา เขากลับไปหาพี่ติ๋มอีก แล๎วก็เป็นพี่ยา พ่ีโอ๐ พี่โจ๎ พี่กุ๏กไกํ และทุกๆ คนในท่ีนั้น เริ่มจากลักลอบ หลบๆ 
ซํอนๆ จนกลายเป็นความคุ๎นเคยที่ขาดไมํได๎ 
                               (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 134 -135)  

  
 เด็กชายคนหนึ่งมีแมํเป็นโสเภณีท่ีทิ้งเขาไว๎ที่ซํอง หญิงเจ๎าของซํองเลี้ยงไว๎จนอายุสิบสามขวบ 
เด็กชายถูกหญิงโสเภณีในซํองนําไปนอนด๎วยและติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ๑ หลังจากนั้นเด็กชาย
แอบนอนกับหญิงโสเภณีทุกคนในซํอง เมื่อโตขึ้นเขากลายเป็นคนคุมซํองและมีหน๎าที่ฝึกหัดเด็กใหมํที่
จะมาเป็นโสเภณี ผู๎เขียนแสดงให๎เห็นปัญหาที่เกิดจากซํองโสเภณี ได๎แกํ การต้ังครรภ๑ที่ไมํ        พึง



 33 

ประสงค๑ เด็กจึงถูกทิ้งไว๎ที่ซํอง ดังนั้นเด็กที่เติบโตขึ้นมาทํามกลางสภาพแวดล๎อมที่เต็มไปด๎วยหญิง
โสเภณีจึงเป็นสาเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัยอันควร การลุํมหลงในกามารมณ๑    
การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ๑ และการต๎องประกอบอาชีพเป็นแมงดาคุมซํอง 
 

เรื่อง ค่ าคืนในเมืองใหญ่ ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงชายคนหนึ่งมีภรรยาและลูก เข๎ามาทํางานที่
กรุงเทพฯ แล๎วลุํมหลงมัวเมาในอบายมุขจนไมํเหลือเงินสํงให๎ครอบครัว  ดังตัวอยําง  
   

 พูดเรื่องบาป – ไอ๎การกระทํา ณ ท่ีแหํงนี้...ในคืนน้ี เปล้ืองยังถือวําเป็นเพียง บาป ระดับปานกลางคํอน
ไปทางต่ํา หากจะเปรียบเทียบกับเรื่องเมื่อตอนกลางวัน มีจดหมายฉบับหนึ่งสํงมาถึงเปล้ือง เขาอํานจบแล๎ว
เกิดความรู๎สึกวําตนเองมี บาปใหญํหลวงติดแนํนคาใจ 
 ...พี่ไมํได๎สํงเงินมาให๎หนูเป็นเดือนที่สองแล๎วนะ ไมํรู๎วํามีปัญหาขัดข๎องอะไร ลําพังตัวหนูเองไมํเป็นไร
หรอก ยังพออดมื้อกินมื้อไปได๎ แตํลูกลํะ...ลูกของหนู ลูกของพี่ ลูกของเราสองคน พี่ไมํสงสารลูกตัวเองบ๎าง
เหรอ.. 
 เปล้ืองยกเบียร๑ขึ้นจิบพอติดลิ้น เขาดื่มมันไปอยํางนั้นเอง ไมํหวังผลเรื่องรสชาติหรือความมึนเมา มันก็
แคํเบียร๑ – เบียร๑ขวดเล็กที่ขายแพงกวําเบียร๑ขวดใหญํตามท๎องตลาด ยังเหลืออยูํอีกขวดด๎วย เบียร๑สองขวดนี้
มีความหมายเป็นแคํบัตรผํานประตู ถ๎าเขาไมํส่ังเบียร๑ จะเอากาแฟ น้ําอัดลม หรือน้ําเปลํา มันก็ขายราคา
เดียวกัน 
 เขาทอดสายตาไปข๎างหน๎าโดยปราศจากความหมาย ทั้ง ๆ ที่ภาพที่เห็นมันนําจะสร๎างแรงกระตุ๎นให๎
คึกคัก...ตื่นเต๎น...ตื่นตัว – โดยเฉพาะกับเพศชาย เขาไมํรู๎สึกเชํนนั้นเลย จะวําเพราะเรื่องรุมใจแตํตอน
กลางวัน – มันก็ไมํใชํทั้งหมด เหตุผลใหญํคงเพราะเขาชินตากับภาพเหลํานี้ ชินเสียจนกลายเป็นเบื่อ ไมํ
เหมือนเมื่อคราวแรกที่ได๎เห็น ครั้งนั้นอยําวําแตํเพียงตื่นตาตื่นใจ เนื้อตัวเขาส่ันเทิ้มเหมือนเป็นไข๎จับสั่น สอง
ตาเบิกโพลง มองจ๎องภาพที่ไมํนําเชื่อวําจะมีให๎เห็นในโลกนี้  
 มันก็ภาพเดียวกันนี่แหลํะ... สาวแส๎นับจํานวนไมํถ๎วนบนฟลอร๑สูง ทุกนางล๎วนเปลือยเปลําทั้งลํางบน มี
เพียงผ๎าผืนน๎อยม๎วนขอดไว๎เหนืออก บางนางก็ถอดออกมาถือไว๎ในมือ นางเปลือยเหลํานั้นขยับรํางตาม
เสียงเพลง เพลงสารพัดชาติเปิดตํอกันไปเรื่อย ช๎าบ๎าง เร็วบ๎าง พวกหลํอนก็เต๎นตามไป 
                 (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 26 - 28) 
 

 ชายคนหนึ่งเข๎ามาทํางานในกรุงเทพฯ เพราะหวังวําจะมีเงินรายได๎มากขึ้น เขาได๎รับจดหมาย
ตํอวําจากภรรยาเนื่องจากเขาไมํได๎สํงเงินให๎ครอบครัวมาสองเดือนแล๎ว สาเหตุเพราะเขานําเงินไปใช๎
จํายในการเที่ยวกลางคืนตามสถานแหลํงยั่วยุกามารมณ๑ แสดงให๎เห็นวําสถานยั่วยุกามารมณ๑ทําให๎คน
เกิดกิเลส ลุํมหลงจนทําให๎เกิดปัญหาการเงินขึ้น  นอกจากนี้การที่อยูํหํางไกลจากครอบครัวทําให๎เกิด
ความรู๎สึกเหงา ตัวละครจึงมาเที่ยวเพื่อหาความสุขโดยไมํสนใจวําคนในครอบครัวกําลังได๎รับความ
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เดือดร๎อน ไมํทําหน๎าที่หัวหน๎าครอบครัวที่ดี และยังคงไปเที่ยวเหมือนเชํนเคย จึงทําให๎ไมํสามารถแก๎ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได ๎
 

เรื่อง เสียงเพรียกจากซอยร้าง  ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงผู๎ชายที่นิยมชอบเที่ยวซํองโสเภณี 
ลุํมหลงในกามารมณ๑ทําให๎เสียทรัพย๑  ดังตัวอยํางตํอไปนี ้
  

 กับอารมณ๑คะนองในวัยนั้น, กับเงิน 60  บาทซึ่งถือวําไมํแพงนัก เราสามารถไปเยือนทุํงสวํางได๎ทุกคืน
จนกลายเป็นแขกขาประจํา สนิทสนมคุ๎นเคยทั้งกับแมํเล๎า แมงดา และหญิงบริการทุกคน 
 กับบางคืนที่ครื้นเครงขนาดหนัก เราตกลงกันวําจะใช๎บริการแบบค๎างคืน ราคาไมํแพงเลย, 300 บาท 
ตํางก็เลือกนางในดวงใจของแตํละคน เพื่อนคนที่เป็น ส.ท. ในปัจจุบันเคยสร๎างวีรกรรมฉาวโฉํ ในขณะที่
เพื่อนๆ เลือก 1 หญิง / 300 บาท, เขากลับเลือกใช๎บริการแบบชั่วคราว 4 หญิง 4 ครั้งไมํซ้ําหน๎า เบ็ดเสร็จ
แล๎วเขาจํายเงินในการณ๑นี้ไป 240 บาท ถูกกวําพวกเรา 60 บาท แตํเหน่ือยกวํา นําสมเพชเวทนากวํา 
 เขาหัวเราะชอบใจเมื่อถูกรุมเยาะในตอนเช๎า พูดเย๎ยมาวํา พวกเราตํางหากที่โงํ ไมํรู๎จักหลัก
เศรษฐศาสตร๑ คํานวณคําใช๎จํายไมํเป็น พวกเราไมํอาจจะลงความเห็นได๎วํา....เขางก...หรือวําตายอดตาย
อยากกันแนํ 
                                     (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 159)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงชายหนุํมไปเที่ยวซํองโสเภณีกับกลุํมเพื่อนเพราะความคึกคะนอง ความต๎องการ
ทางกามารมณ๑ จึงทําให๎ต๎องเสียเงินเพื่อซื้อบริการจากหญิงโสเภณี ซํองโสเภณีทําให๎เกิดปัญหาสังคม
อ่ืน ๆ ตามมาอีกมาก เชํน ปัญหาเรื่องโสเภณีเด็ก การค๎ามนุษย๑ ปัญหาครอบครัวที่กํอให๎เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว๎ง ปัญหาเรื่องโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ เป็นต๎น   
 

 เรื่อง ห้องเธอห้องฉันคั่นกันด้วยความเหงา  ของ ปริทรรศ หุตางกูร เรื่องนี้แสดงให๎เห็น
มนุษย๑ที่ลุํมหลงมัวเมาในกามารมณ๑  เชํนตัวอยําง 
 

 เธอฝืนยิ้มและยื่นส่ิงหนึ่งให๎ดู มันคือตั๋วรถไฟที่จะนําเธอกลับไปยังสถานที่จากมา เธอพูด ‚ฉันเป็นตัว
เป็นตนขึ้นมาจากความเหงา และภารกิจระหวํางเราคือผลัดกันฆําเป็นวัฏจักร คุณฆําความเหงาด๎วยตัวฉัน 
ขณะฉันฆําโลกใบอื่นของคุณเพื่อตัวเองจะคงอยูํอยํางแข็งแรง เฉกเชํนชายผ๎ูซื้อความเหงาด๎วยเงินท อง
มากมายในสถานเริงรมย๑ ขณะสถานเริงรมย๑ก็ต๎องการตัวเขาไว๎ไมํส้ินสุด มิไยวําเขาจะลํมจมหรือไมํ 
ตัดสินใจอีกทีสิคะ...หรือจะยอมเป็นเชํนชายหนุํมในนิทานญี่ปุ่นซึ่งชํวยเหลือเตําตัวหนึ่งไว๎ และได๎รับรางวัล
ให๎เสพสุขกับธิดาใต๎บาดาลจนลืมตะวันและจันทร๑ กระทั่งนานเทําไหรํไมํทราบ...ได๎ขอตัวเพื่อกลับมาเยี่ยม
บ๎านเกิดที่บนบก ทวําเมื่อขึ้นมาก็พบวําตัวเองได๎กลายเป็นชายแกํไปแล๎ว เซ็กซ๑กับเหงาชํางเข๎ากันได๎ดี
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เหมือนขนมปังม๎วนสอดไส๎ครีม ตัวฉันเองก็ยังอยากทานคุณตลอดเวลา รสชาติคุณชํางวิเศษเหมือนครีม แตํ
คราวนี้คุณมีพลังมากกกวํา....คุณมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้ง‛   
                                    (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 154 –155)  

 

 ชายคนหนึ่งลุํมหลงในกามารมณ๑ทําให๎ชีวิตความเป็นอยูํเปลี่ยนแปลงไปโดยต๎องจํายเงินเพื่อ
แลกกับบริการทางเพศ เรื่องนี้สะท๎อนให๎เห็นวําสถานเริงรมย๑ใช๎หญิงสาวสวยมาตอบสนองความ
ต๎องการของชายที่เกิดกิเลสตัณหาในกามารมณ๑แตํก็ต๎องเสียเงินเพื่อแลกซื้อบริการทางเพศ ตราบใดที่
ชายยังมีกิเลสในกามารมณ๑ การขายบริการทางเพศก็ยังคงดําเนินตํอไปได๎ เป็นเหมือนวัฏจักรที่ต๎อง
พึ่งพาอาศัยกัน  
 

3.1.4 การเสพยาเสพติด 

ยาเสพติดในความหมายขององค๑การอนามัยโลก หมายถึงสิ่งที่เสพเข๎าไปแล๎วจะเกิดความ
ต๎องการทั้งทางรํางกายและจิตใจตํอไปโดยไมํสามารถหยุดเสพได๎ และจะต๎องเพิ่มปริมาณมากขึ้น
เรื่อยๆ ทําให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บตํอรํางกายและจิตใจ   ปัจจุบันนี้สิ่งเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ
เพราะเป็นบํอเกิดของปัญหาอ่ืนๆ  เชํน ปัญหาอาชญากรรม เป็นต๎น สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับคนใน
ครอบครัวและสังคม สูญเสียเงิน เสียเวลา ประเทศชาติต๎องสูญเสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณ
ในการปราบปรามและรักษาผู๎ติดสิ่งเสพติด 

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการเสพสิ่งเสพติด  6  เรื่อง ได๎แกํ   ภาพเกียรติยศ,           

เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา. เช็งเม้ง, ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มอง, สายเลือด  และ
วรรณกรรม 48 ชั่วโมง  

 
 
ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการเสพยาเสพติด ดังนี้ 
 

เรื่อง วรรณกรรม 48ชั่วโมง ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงคนกินยาม๎าแล๎วคลั่งกํอเหตุจี้ตัว
ประกัน ดังตัวอยําง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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หลายปีมานี้หนังสือพิมพ๑ลงขําวซ้ํา ๆ กัน เรื่องนักกินยาม๎าหลายคนท่ีคลั่งและจี้ตัวประกันถูกตํารวจจับ
งําย ๆ เพราะดื่มเครื่องดื่มผสมยานอนหลับที่ตํารวจนํามาให๎ แตํนักกินยาม๎า/ จี้ตัวประกันรายใหมํ ๆ ก็มัก
หลงกลตํารวจด๎วยวิธีเดียวกันเสมอ  
            (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 187)  

      
 เรื่องนี้กลําวถึงตัวละครที่กําลังอยูํในสถานการณ๑ถูกจับเป็นตัวประกัน  ทําให๎นึกถึงขําวในหน๎า
หนังสือพิมพ๑เกี่ยวกับคนกินยาม๎าแล๎วเกิดอาการคลั่งจี้คนเป็นตัวประกัน และหลายครั้งที่ตัวประกันต๎อง
เสียชีวิต จากขําวที่ตัวละครนึกถึงคนกินยาม๎า สาเหตุสํวนใหญํเพื่อให๎รํางกายสามารถทํางานได๎นาน
กวําปกติ หวังได๎เงินเพิ่มมากขึ้น เมื่อรํางกายไมํได๎พักผํอนเพียงพอจึงทําให๎เกิดอาการค๎ุมคลั่ง จับคน
แล๎วใช๎มีดจี้เป็นตัวประกัน จนเป็นเหตุทําให๎ผู๎อ่ืนเสียชีวิต และผู๎กํอเหตุต๎องถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
แสดงให๎เห็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด 
  

เรื่อง ภาพเกียรติยศ ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงคนเมายาบ๎าฆําเด็กชายเสียชีวิต   จาก
ตัวอยําง 

 
 ‚คนเมายาบ๎าอาละวาด‛ เสียงผ๎ูคนบอกตํอ ๆ กัน 
 องอาจหูผ่ึง รีบเปิดกระเป๋าหยิบกล๎องออกมาห๎อยคอ ปรี่เข๎าหาเหตุการณ๑ราวฉลามร๎ายได๎กล่ินคาว
เลือด กล๎องออโตโฟกัสติดเลนส๑ซูมสามเทําในมือ วางใจได๎วําเขาสามารถเก็บภาพได๎ดีจากทุกระยะ... 
 
 ...  ‚มันบ๎าแล๎ว ทุกคนอยูํหําง ๆ‛ ตํารวจนายหน่ึงตะโกนบอกผู๎คนรอบข๎าง 
 ‚อยําเข๎าไปใกล๎ คนเมามันไมํมีสติแล๎ว เดี๋ยวมันจะทําร๎ายเด็ก‛ ตํารวจอีกคนย้ํา 
 องอาจหยุดชะงัก มองเห็นถนัดตาวําเด็กในอ๎อมแขนและในคมมีดของคนเมาคือลูกชายเขาเอง เขาไมํ
มีเรี่ยวแรงแม๎แตํจะยกกล๎องขึ้นถํายภาพ แข๎งขาอํอนยวบจนไมํอาจก๎าวไปข๎างหน๎า ใจส่ันหวิว ๆ มองไปที่
ตํารวจอยํางฝากความหวัง...  
 

 ... ทันทีที่ตํารวจสองนายจูํโจมขึ้นเวที เสียงล่ันชัตเตอร๑ดังถี่ยิบ แสงแฟลชวาบวับ ผ๎ูหญิงหลายคน

ประสานเสียงกรีดร๎อง 
 คมมีดกรีดลึกและกระชากด๎วยความแรงเลือดจากลําคออํอนพับฟุ้งกระเซ็นเป็นมํานสีแดงสด รวดเร็ว
เหลือเกิน...เหตุการณ๑ระทึกขวัญจบส้ินลงเพียงเส้ียววินาที 
 องอาจยืนโงนเงนเหมือนสนต๎องลม ใบหน๎าซีดเผือดผงะกรีดร๎องออกมาสุดเสียงแล๎วหงายหลังผล่ึง   
ล๎มลง  

             (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 150 - 151) 
  



 37 

 เรื่องนี้กลําวถึงชายคนหนึ่งเสพยาบ๎าทําให๎เกิดอาการเมายา ขาดสติ เกิดภาพหลอน จับตัว
เด็กชายเป็นตัวประกันโดยใช๎มีดจี้ที่คอเด็กไว๎ เมื่อตํารวจจูํโจมเข๎าจับกุมตัวเพื่อชํวยเหลือเด็กชาย ชาย
เมายาบ๎าจึงกรีดมีดที่คอเด็กเสียชีวิต ผลของการเสพยาบ๎าทําให๎ผู๎เสพเกิดภาพหลอนคิดวําจะมีคนเข๎า
มาทําร๎ายตนเองจึงมักจับเด็กเป็นตัวประกันเพื่อไมํให๎ใครเข๎ามาทําร๎าย และตัวประกันมักเสียชีวิตอยูํ
บํอยครั้ง แสดงให๎เห็นวํายาเสพติดสํงผลเสียตามมามากมาย เชํน ทําให๎ผู๎เสพเกิดภาพหลอนจนกํอ
อาชญากรรมฆําผู๎อ่ืนเสียชีวิต ญาติผู๎เสียชีวิตได๎รับความเดือดร๎อนที่ต๎องสูญเสียคนในครอบครัว ยา
เสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมายร๎ายแรง ผู๎ซื้อขายและผู๎เสพต๎องถูกดําเนินคดี  เป็นต๎น  
 

เรื่อง เรื่องสั้นท่ีไม่ผ่านการพิจารณา กลําวถึงคนเสพกัญชาทําให๎ขาดสต ิดังความวํา  
 
‚นายรู๎เรื่องไอ๎เม๎งหรือยัง‛ สนั่นเปล่ียนเรื่องคุย  

‚รู๎แล๎ว‛ ผมตอบเสียงเศร๎า ‚มันผูกคอตาย...‛ 
เม๎งคือเพื่อนรํวมเรียนศิลปะมาด๎วยกัน เขาเป็นลูกจีนร่ํารวยแตํกลับมาหลงใหลในด๎านศิลป์ เม๎งวาดรูปเกํง 
ชอบอํานหนังสือ เขียนกวี เลํนกีตาร๑ ทุกส่ิงที่เม๎งรักคือทุกส่ิงที่ครอบครัวเขาชิงชัง พํอแมํเม๎งไมํสนับสนุนให๎
เขาเดินทางนี้ พอเม๎งเรียบจบ ทางบ๎านก็นําตัวเขากลับไปสํูวิถีเดิม – ทํามาค๎าขาย ไมํรู๎วําสาเหตุใดแนํที่ทํา
ให๎เขาคิดฆําตัวตาย ผมก็ได๎แตํคาดเดาไปตําง ๆ นานา 

‚ไอ๎เม๎งมันสูบกัญชาหนัก‛ สนั่นวําตํอ ‚กํอนตายมันมาหาเราเกือบทุกวัน มาเลําเรื่องคับแค๎นใจ
จากทางบ๎าน แล๎วก็ชวนสูบกัญชา มันสูบหนักจนเพี้ยน ขําววําวันกํอนจะตายมันไปเดินแก๎ผ๎าอยูํกลางถนน‛ 

                      (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 108 – 109)  
 

 เรื่องนี้กลําวถึงชายคนหนึ่งที่ชอบงานด๎านศิลปะแตํพํอแมํไมํชอบจึงไมํสนับสนุน และยังบังคับ
ให๎เขาทํางานค๎าขายหลังจากที่เรียนจบ จึงเป็นสาเหตุที่ทําให๎เขาติดกัญชา และสูบมากจนขาดสติโดย
ไปเดินอยูํกลางถนนทั้งที่ไมํใสํเสื้อผ๎าแล๎วฆําตัวตายในท่ีสุด เรื่องนี้แสดงให๎เห็นภาพของคนที่เสพสิ่งเสพ
ติดเพราะไมํสามารถแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได๎ ซึ่งการเสพกัญชานั้นไมํใชํวิธีแก๎ไขปัญหา ไมํใชํ
ทางออกที่ดีเพราะมีแตํให๎โทษ เชํน ทําให๎เสียทรัพย๑โดยเปลําประโยชน๑ ทําให๎ผู๎เสพมีอาการมึนเมา    
ขาดสตจินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎ฆําตัวตาย เป็นต๎น  
 
  จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนแสดงให๎เห็น
ปัญหาเรื่องการลุํมหลงในอบายมุขเป็นจํานวน 62 เรื่อง  ปัญหาที่พบมากที่สุดได๎แกํการด่ืมเหล๎า มีเป็น
จํานวน  45 เรื่อง ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การพนันมีจํานวน 19 เรื่อง   สถานเริงรมย๑หรือสถานยั่วยุ
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กามารมณ๑มีจํานวน 11 เรื่อง และปัญหาการลุํมหลงในอบายมุขที่พบน๎อยที่สุดคือ การเสพยาเสพติดมี
จํานวน  6 เรื่อง สังเกตพบวําปัญหาเรื่องการด่ืมเหล๎าพบมากที่สุดเนื่องจากสภาพสังคมชํวงวิกฤต
เศรษฐกิจ ผู๎คนต๎องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะด๎านการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต จึงทําให๎เกิดความรู๎สึกด๎านลบ ได๎แกํ รู๎สึกท๎อแท๎ สิ้นหวัง ไมํมีกําลังใจ ยอมจํานนตํอปัญหา
และอุปสรรค จึงแก๎ไขด๎วยการด่ืมเหล๎าเพื่อต๎องการลืมเรื่องตําง ๆ ที่กํอให๎เกิดความทุกข๑ หลายคนแก๎ไข
ปัญหาด๎วยการเลํนการพนันเพื่อเสี่ยงโชคมากยิ่งขึ้น การเที่ยวตามแหลํงสถานเริงรมย๑หรือสถานยั่วยุ
กามารมณ๑เพื่อต๎องการให๎เกิดความสุข แสดงให๎เห็นการเลือกแก๎ไขปัญหาที่ผิดวิธี สํงผลให๎ปัญหาที่
เกิดขึ้นกลับยิ่งแยํลง 
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3.2 ปัญหาเร่ืองการไม่เคารพต่อกฎหมาย 
 การไมํเคารพตํอกฎหมายทําให๎เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมาย เชํน การชุมนุมประท๎วงทาง
การเมืองที่เกินขอบเขตของกฎหมาย การค๎ายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ๎า การลํวงละเมิดทางเพศหรือการ
ขํมขืน เป็นต๎น การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหน๎าที่ของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู๎รักษากฎหมาย 
ไ ด๎แกํ  เจ๎ าห น๎ าที่ ตํ ารวจ   ศาล  และนักการ เมืองที่ มีบทบาทสํ า คัญในการออกกฎหมาย  
และบังคับใช๎กฎหมาย 
 

3.2.1 ปัญหาเรื่องการเกิดอาชญากรรม  
อาชญากรรม คือ การกระทําผิด โดยทําให๎เกิดความเดือดร๎อนเสียหายตํอทรัพย๑สินหรือ บุคคล 

เป็นการเรียกการกระทําทางคดีอาญาแบบทั่วไป เชํน การฆําคนตาย ปล๎นทรัพย๑ ขํมขืน  เป็นต๎น  
แนวโน๎มความรุนแรงของอาชญากรรมในประเทศไทยที่มากขึ้นเป็นสิ่งที่แสดงให๎เห็นวําจริยธรรมหรือ
ศีลธรรมเสื่อมลงมาก 

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง ผู๎วิจัยพบปัญหาสังคมด๎านอาชญากรรม  3 ลักษณะ ได๎แกํ การฆําคนตาย  การลํวงละเมิด
ทางเพศ และการปล๎นชิงทรัพย๑  ปรากฏในเรื่องสั้นจํานวน  48 เรื่อง ได๎แกํ ลั่นทมโรยกลีบ,      
กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง,  ละครจริงในห้องขาวด า,    วรรณกรรม 48 ชั่วโมง,   ตุ๊กตา,   
หมากลางถนน,  เพชฌฆาต,   เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด,      อนาคตของชาติ,         
ในตู้เย็น,   องคุลีมาน 2550,  วานิชศิลปะกิจ,  อิทธิปาฏิหาริย์,  อสรพิษ,  มหกรรมแห่งชีวิต,  
เรื่องเล่าในร้านเหล้า,  เสียงแห่งความตาย,  ผู้บริสุทธิ์,  ฆาตกร,  แม่น้ า,  สัญชาตญาณ,   
สาปศรัทธา,  สปอร์รา,  กรมอุตุนิยมวิทยา,  ตามตาต้องใจ,  วิปริต, แม่ยก,  เที่ยงคืนพอดี,  
บนถนน,   เหตุเกิดข้างถนน,  มีดด้ามงา,  ค าอธิษฐาน,  เหนือดวงตาที่ปิดสนิท,  ช่างทาสี,  
ท่านอีหม่าม,    นายบังเอิญ,   เรื่องเล่าของคนขายเหล้า,  ค่ายและคุก,  นครรุกขชาติ,  ภูเขา,   
ห้วงเหวแห่งโลก,  โลกในสายลม,   คนข้ามโลก และสุวรรณภูมิ วงจรชีวิต, หมอใหญ่,            
ผู้ครองเรือน,  เพียงชั่วเงียบหลับ,  และค าสารภาพ 

3.2.1.1 การฆ่าคนตาย 

ประมวลกฎหมายอาญา (2523: 69 – 70) กลําวถึงความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรํางกาย ใน
หมวด 1 ความผิดตํอชีวิตไว๎ใน ‚มาตรา 288 คือ ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอด
ชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี มาตรา 289 ผู้ใด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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(1) ฆ่าบุพการี 
(2) ฆ่าเจ้าพนักงาน ซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระท า หรือได้ 

กระท าการตามหน้าที่  
(3) ฆ่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระท าตามหน้าที่หรือ 

เพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว 
(4) ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 
(5) ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย 
(6) ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการ หรือเพื่อความสะดวกในการท่ีจะกระท าความผิด 

อย่างอื่น หรือ 
(7) ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระท า 

ความผิดอ่ืน เพื่อปกปิดความผิดอ่ืนของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอ่ืนที่ตนได้
กระท าไว้ 
  ต้องระวางโทษประหารชีวิต‛    
 ดังนั้นผู๎ที่ฆําคนตายโดยเจตนาจึงมีความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนด 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน   
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการฆําคนตาย 24 เรื่อง คือ วานิชศิลปะกิจ,  อสรพิษ,
เพชฌฆาต, บนถนน, มีดด้ามงา,  องคุลีมาน 2550, สัญชาตญาณ, แม่ยก, เที่ยงคืนพอดี,       
ค าอธิษฐาน, เหนือดวงตาที่ปิดสนิท, อิทธิปาฏิหาริย์, มหกรรมแห่งชีวิต, กระถางชะเนียงริม-
หน้าต่าง, เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด ห้วงเหวแห่งโลก , ฆาตกร, แม่น้ า, สาปศรัทธา, 

วิปริต, ท่านอีหม่าม, เรื่องเล่าของคนขายเหล้า, ค่ายและคุก,  และนครรุกขชาติ             
 
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการฆําคนตาย ดังนี้ 
 
 เรื่อง วานิชศิลปกิจ ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงนักธุรกิจหนุํมคนหนึ่งที่ฆําเพื่อนศิลปิน
นักวาดภาพเพื่อให๎ราคาภาพวาดสูงขึ้น  ดังตัวอยําง 
 

 หากหญิงสาวไร๎เดียงสาผ๎ูนี้ร๎ูความจริงวําตัวเลขจริงจากการขายภาพทั้งหมดเป็นเทําไหรํแล๎ว อาจไมํมี
อาการอํอนน๎อมเทํานี้ อีกทั้งรู๎วําราคาภาพเขียนกําลังปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะวําศิลปินผ๎ูวาดเสียชีวิตไป
แล๎ว เงินท่ีเขาเจียดมาให๎ครอบครัวนิตย๑ในวันนี้นั้น จึงเป็นเพียงสํวนน๎อยนิดเทํานั้น วรรณฤทธิ์เผลอยิ้มเมื่อ
คิดวําโครงการแตํงตัวเข๎าตลาดครั้งนี้นับวําประสบความสําเร็จอยํางยิ่ง 
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 ‚หนูมีเรื่องหนึ่งอยากปรึกษาพี่ คือเมื่อวานน้ีสารวัตรแวะมาที่บ๎าน แจ๎งขําวรายงานผลการชันสูตรศพพี่
นิตย๑วําไมํพบแอลกอฮอล๑ ดังนั้นเรื่องที่พี่เขามึนเมานั้น ดูเหมือนวําตํารวจทางหลวงอาจเข๎าใจผิด เพียงแตํ
ได๎กล่ินเหล๎าตามตัวหรือเสื้อผ๎า จากรายงานการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ พบรํองรอยการหักพวงมาลัยรถอยําง
กะทันหัน คล๎ายกับวําผ๎ูขับเจออะไรบางอยํางและตกใจมาก รถจึงตกลงไปข๎างทาง สารวัตรตั้งข๎อสงสัยวํามี
คนจงใจเอาอะไรขวางไว๎ หลังเกิดเหตุจึงเอาเหล๎ามาราดตามตัว ให๎ดูประหนึ่งวํา ผ๎ูขับมึนเมา สารวัตรถาม
หนูวําพี่เขามีปัญหาหรือขัดผลประโยชน๑กับใครหรือไมํ หนูเองไมํรู๎อะไร จึงคิดวําเป็นคราวเคราะห๑ของพี่เขา
มากกวําพี่วําจริงไหมคํะ‛ หญิงสาวเอํยปากถามตอนท๎ายอยํางปลอบใจตนเองมากกวําตั้งใจหาคําตอบจึง
ไมํสังเกตเห็นวํารอยยิ้มของวรรณฤทธิ์คํอย ๆ หายไปเปล่ียนเป็นรอยหวาดวิตก  
 ‚อ๎าว พ่ีทําไมหน๎าซีด เป็นอะไรไปหรือคํะ อากาศในห๎องคงจะร๎อนนะคะ‛ 
 ‚คือวํา พ่ีเวียนหัวนิดหนํอย คงต๎องขอตัว แล๎วจะแวะมาใหมํ‛ 
 ‚ไมํเป็นไรคํะ ถ๎ามีอะไรหนูจะโทรไปรบกวนปรึกษาพี่ก็แล๎วกัน หนูมีแตํพี่ที่พอพึ่งได๎เทํานั้น‛ 
 วรรณฤทธิ์เดินเซออกจากบ๎านไม๎สองชั้นในตรอกแคบ แม๎เขาจะมั่นใจวําหญิงสาวคงไมํทันสังเกต และ
คงไร๎เดียงสาเกินกวําจะรู๎เรื่องราวตําง ๆ  
 ‚รายตํอไปคงต๎องระมัดระวังมากกวํานี้‛ 
 วรรณฤทธิ์สัญญากับตัวเองในใจ 
              (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2542: 79 - 81)  

 

 จากข๎อความ ภรรยาของผู๎ตายเข๎าใจวําสามีของตนเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต๑ แตํ
ความจริงแล๎วศิลปินเจ๎าของภาพวาดถูกฆาตกรรมจากเพื่อนตัวเองที่เป็นนักธุรกิจโดยทําให๎เป็น
อุบัติเหตุจากการเมาแล๎วขับ ซึ่งการจัดฉากฆําเพื่อนของตัวเองในครั้งนี้เพียงเพื่อต๎องการให๎ราคาของ
ภาพสูงมากขึ้นและตนจะได๎เงินจากการขายภาพเหลํานั้น  และเมื่อรู๎วําตํารวจสงสัย  เขาจึงคิดถึง
แผนการในครั้งตํอไปวําจะต๎องทําให๎รอบคอบมากขึ้น ตัวละครฆําเพื่อนโดยมีเหตุจูงใจมาจากเงิน 
แสดงให๎เห็นอาชญากรในคราบนักธุรกิจกํออาชญากรรมซึ่งแตกตํางจากสังคมสมัยกํอนที่ผู๎กํอเหตุมัก
เป็นผู๎มีฐานะยากจน   
 

 เรื่อง อสรพิษ ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงหญิงโสเภณีฆําชายชราเพื่อชิงทรัพย๑สิน        
ดังตัวอยําง  
  

 เธอหยุดเคลื่อนไหว หายใจแรงและหนักหนํวง จ๎องมองรํางแนํน่ิงของชายชรา คํอย ๆ ลุกยืนแล๎วยํองลง
จากแครํ เคลื่อนรํางเปลือยไปยังข๎างฝา หยิบพร๎าขอด๎ามยาวมาถือไว๎ เงื้อขึ้นเหนือหัวแล๎วขยับเข๎าหารํางบน
แครํ 
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 เมิงกระดกปลายกระบอกปืนและกําพานท๎ายของมันไว๎แนํน ในภวังค๑ที่แตกซํานเขามองเห็นภาพผืนป่า 
สายน้ํา และแพไม๎ไผํ หวนนึกถึงงูเหําตัวเขื่องซึ่งเกือบเด็ดชีวิตเขาเมื่อหลายปีกํอน เหมือนวํามันฟื้นคืนชีพ
ขึ้นมา   ชูคออยูํตํอหน๎าอีกครั้ง 
 เสียงฝนเคล๎าเสียงลมดังแรงขึ้น ฟ้าล่ันคํารามติด ๆ กันหลายหน เมิงแลเห็นงูเหําตัวมหึมาชูหัวแผํ      
แมํเบี้ยสูงขึ้น แล๎วพุํงฉกไปท่ีลําคอของชายชราอยํางรวดเร็ว เลือดสีแดงพุํงกระฉูดออกมาตามรอยเขี้ยว 
 งูชูคอเตรียมฉกซ้ํา... 
 ปืนล่ันเปรี้ยง รํางงูกระเด็นไปกระแทกข๎างฝา พร๎าขอหลํนรํวงกระทบพื้น งูร๎ายผงะหงายกลับมาหลํน
โครมลงข๎างแครํดิ้นพลํานอยูํชั่วไมํกี่อึดใจก็แนํน่ิง 
 เมิงส่ันเทิ้มไปทั้งตัว ภาพเบื้องหน๎าพรําเลือนและหมุนติ้ว เขามองไมํเห็นแม๎ตะเกียงน้ํามันก๏าดที่ล๎มคว่ํา
และเปลวไฟลุกโพลง 
 เขาเหวี่ยงปืนในมือทิ้ง หมุนตัววิ่งออกนอกกระทํอม ฝ่าความมืดและสายลมซึ่งโหมพัดอยํางกราด
เกรี้ยว 
                     (ประชาคม ลุนาชัย. 2545: 43 - 44)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงหญิงโสเภณีที่ถูกชายชราซื้อตัวมาจากซํองในเมือง แตํเธอคิดไมํซื่อวางแผนฆํา
ชายชราเพื่อต๎องการทรัพย๑สินแล๎วจะกลับไปอยูํในเมือง โดยพยายามเกลี้ยกลํอมให๎เมิงชายหนุํม
ลูกเลี้ยงของชายชรารํวมมือฆําด๎วย แตํเมิงไมํกล๎า เธอจึงต๎องลงมือฆําเองหลังจากนอนกับชายชราโดย
มีเมิงแอบดูเหตุการณ๑อยูํ เพราะความยากจนของหญิงโสเภณี ดังนั้นเมื่อรู๎วําชายชรามีทรัพย๑สินมากจึง
เกิดกิเลส ความอยากได๎ อยากครอบครอง คิดวางแผนและลงมือฆําชายชรา  แสดงให๎เห็นถึงความ
โหดเหี้ยมของเพศหญิงที่ลงมือฆําคนเพื่อชิงทรัพย๑สิน ผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาคือ เมิงยิงหญิงโสเภณี
เสียชีวิตเพราะทนเห็นพํอถูกฆําตายตํอหน๎าไมํได๎ เมิงกลายเป็นอาชญากรและต๎องสูญเสียพํอเลี้ยงซึ่ง
เหมือนญาติคนเดียวที่มีอยํู   
 

เรื่อง เพชฌฆาต ของวินทร๑ เลียววาริณ แสดงให๎เห็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบํอยครั้งใน
สังคม ดังนี ้
 

 ‚...สํวนคนที่กูยิงเป้าคนแรกเป็นชายหนุํม อายุสักยี่สิบได๎ ขํมขืนเด็กผ๎ูหญิงอายุสามขวบจนตาย 
เรื่องเกิดที่ปทุมฯ ... 

 
...  ‚คนที่สองของกูเป็นคนร๎ายฆําขํมขืนอีกเชํนกัน ความจริงไอ๎นี่ติดหลายคดีมากเชือดสองศพที่

ฉะเชิงเทรา ฆําแขวนคอสามศพท่ีเทเวศน๑ ฆําครอบครัวพํอแมํลูกที่ปากน้ํา...‛ 
 
...  ‚คนที่สามมัดลูกมัดเมียเผาพร๎อมบ๎าน หมดไปร๎อยกวําหลังคาเรือน... 
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                       (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 303 - 304)  
 

 ทหารเลําถึงนักโทษสามคนที่ต๎องโทษประหารชีวิตและอีกหลายคดีที่ยังไมํได๎เลํา อาชญากร
เลือกกํอเหตุกับเด็กเพราะเด็กไมํสามารถชํวยเหลือตนเองได๎ซึ่งงํายกวําการเลือกเหยื่อที่เป็นผู๎ใหญํ 
แสดงให๎เห็นความเสื่อมโทรมของจริยธรรมในสังคม สังคมที่เกิดอาชญากรรรมบํอยครั้ง สะท๎อนให๎เห็น
ถึงสภาพเศรษฐกิจที่ไมํดี ผู๎คนเกิดความเครียด ด้ินรนหาทางออกให๎กับชีวิต  
 
 เรื่อง บนถนน ของ จิรภัทร อังศุมาลี กลําวถึงชายขับรถเก๐งคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตเพราะการขับ
ขี่รถยนต๑บนท๎องถนน ดังข๎อความ 
  

 แปร๎น...แปร๎น... 
 ‚บีบหา- ท-ว-ย- เหรอ‛ ชายหนุํมขี่จักรยานยนต๑เปิดกระบังหมวกนิรภัย ตะคอกกลับไปด๎วยเสียงดัง
เพราะความโกรธ 
 หญิงสาวในรถเก๐งสีน้ําเงินเข๎มตกใจ 
 ชายวัยกลางคนในรถเก๐งถัดไป มองหน๎าชายหนุํมขี่จักรยานยนต๑ ยังคงบีบแตรเลํนเป็นจังหวะ เหมือน
จะให๎เข๎ากับเสียงเพลงภายในรถ แล๎วยิ้มท๎าทายอยํางกวนๆ  
 ‚อ๎าย- ท- ว –ย‛ ชายหนุํมขี่จักรยานยนต๑ตะโกนจนหน๎าแดง พร๎อมทั้งชูนิ้วกลางยื่นไปข๎างหน๎า ให๎กับ
ชายวัยกลางคนในรถเก๐งสีแดงเลือดนก 
 ‚มึงมีแตํ- ท-ว-ย- เหรอ‛ ชายวัยกลางคนยื่นหน๎าออกมาตะโกนโต๎ตอบ 
 ‚เปลํา...‛ ชายหนุํมขี่จักรยานยนต๑ตะคอกโต๎ตอบพร๎อมกระชากปืนพกตรงสะโพกหลังออกมา ‚มีปืน
ด๎วยโว๎ย‛ 
 ปัง..ปัง..ปัง..ปัง..ปัง.. 
 เสียงปืนดังกล๎อง  พร๎อมกับเสียงเพลงชาติดังกระหึ่มตอนเวลาแปดนาฬิกาพอดี เป็นเสียงเพลงชาติดัง
ออกมาจากสถานท่ีทําการเขต ซึ่งตั้งอยูํริมถนน ผ๎ูคนเดินอยูํบนทางเท๎าตํางหยุดนิ่ง เพื่อทําความเคารพเพลง
ชาติเหมือนเชํนทุกเช๎า ธงไตรรงค๑บนเสาธงหน๎าที่ทําการเขต คํอย ๆ ขึ้นสํูยอดเสา สายลมอํอนพัดโบกธง
พล้ิวไหว   น่ิมนวล 
 กระสุนห๎านัด อัดผํานเสียงเพลงชาติและเสียงเพลงร็อคจากภายในรถเก๐งสีแดงเลือดนก เสียงทั้งหมด
กดแนํนอยูํในบรรยากาศยามเช๎าอันขมุกขมัว ชายวัยกลางคนหน๎าหงายพาดพนักพิง รูกระสุนสามรู เจาะ
ตรงหน๎าผากและขมับขวา เริ่มมีเลือดซึมไหลออกมาเป็นสีแดงเข๎มจนเกือบดํา กระจกหน๎ารถแตกเป็นรูห๎ารู 
ตรงบริเวณขอบรูท้ังห๎ากระจกเริ่มร๎าวเป็นเส๎นกระจายออกไป 
              (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 182 – 183) 
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 ชายขับรถเก๐งขับรถด๎วยความประมาทและพยายามยั่วโมโหชายขี่จักรยานยนต๑อยูํหลายครั้ง 
ทําให๎ชายขี่จักรยานยนต๑เกิดความเครียดและโมโหจึงใช๎ปืนยิงชายขับรถเก๐งเสียชีวิตแล๎วหลบหนีไป 
แสดงให๎เห็นวําสภาพแวดล๎อมหรือเหตุการณ๑ที่ทําให๎คนเกิดความเครียดสามารถทําให๎คนฆําคนตายได๎ 
แม๎จะเป็นเรื่องเล็กน๎อยเพียงใดก็ตาม สํงผลให๎ครอบครัวของผู๎ถูกยิงต๎องสูญเสียคนในครอบครัวและ
อาจทําให๎คนในครอบครัวได๎รับความเดือดร๎อน  เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นถือเป็นแบบอยํางที่ไมํดีอาจทําให๎
ผู๎อื่นเลียนแบบพฤติกรรม 
 

 เรื่อง มีดด้ามงา กลําวถึงเจ๎าสัวผู๎หนึ่งถูกลอบยิงจากมือปืน จากตัวอยําง 
 

 ยามบํายที่ฟ้าครึมเมฆฝน เจ๎าสัวก๎าวลงจากรถเก๐งคันงามที่หน๎าสถาบันการเงินสาขาใหมํ ชายฉกรรจ๑
สวมชุดสีเทาซึ่งดักรออยูํควักปืนออกมายิงกระหนํ่า นัดแรกพุํงกระทบหน๎าอกซ๎ายของเจ๎าสัว ปลายกระบอก
ปืนเบนหํางจากรํางที่ล๎มลง พํนกระสุนอีกนัดเจาะหน๎าผากคนขับรถ จากนั้นก็ถีบมือปืนคุ๎มกันของเจ๎าสัว
หงายหลังผล่ึง เพียงเส้ียวนาทีตํอมามือสังหารกระโดดซ๎อนท๎ายมอเตอร๑ไซค๑ซึ่งติดเครื่องรออยูํหายไปกับ
ความพลุกพลํานของเมืองใหญํ 
 คนขับรถกับมือปืนคุ๎มกันตายคาที่ เจ๎าสัวซึ่งเป็นเป้าหมายการสังหารรอดตายอยํางเหลือเชื่อ 
            (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 122 - 123)  

 
 เจ๎าสัวได๎ครอบครองมีดด๎ามงาจึงประสบความสําเร็จทางธุรกิจ บางครั้งสั่งให๎ลูกน๎องไปยึด
ทรัพย๑ลูกหนี้และฟ้องล๎มละลาย จนเป็นเหตุให๎ถูกดักยิงแตํเพราะเจ๎าสัวพกมีด๎ามงาติดตัวกระสุนปืนจึง
ยิงถูกมีดแทนทําให๎เจ๎าสัวรอดชีวิตมาได๎ แตํคนร๎ายฆําคนขับรถและมือปืนค๎ุมกันของเจ๎าสัวเสียชีวิต  
เจ๎าสัวมีฐานะร่ํารวยแตํไมํมีเมตตาตํอผู๎ที่กําลังได๎รับความเดือดร๎อน จึงทําให๎ถูกมือปืนดักยิง แม๎วํา
เจ๎าสัวจะรอดชีวิตมาได๎แตํคนขับรถและมือปืนค๎ุมกันของเจ๎าสัวต๎องเสียชีวิต ทําให๎ผู๎ที่ เป็นญาติพี่น๎อง
หรือคนในครอบครัวต๎องได๎รับความเดือดร๎อน และเจ๎าสัวต๎องใช๎ชีวิตด๎วยความหวาดระแวงภัยแสดงให๎
เห็นปัญหาอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องเงิน  
 

3.2.1.2 การล่วงละเมิดทางเพศ 
การลํวงละเมิดทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืนในเรื่องเพศ ไมํวําจะเป็น

คําพูด สายตา และการใช๎ทําที  รวมไปจนถึงการบังคับให๎มีเพศสัมพันธ๑ การขํมขืน  
ประมวลกฎหมายอาญา (2523 : 65 - 66) บัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศไว๎ดังนี้  
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 ‚มาตรา 276 ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ 
โดยใช้ก าลังประทุษร้ายโดยหญิงอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้หญิงเข้าใจผิดว่าตน
เป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท  
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุก
ต้ังแต่สิบปีถึงยี่สิบปี 
 มาตรา 277 ผู้ใดกระท าช าเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบสามปี โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงสิบสองปี และปรับต้ังแต่สี่พันบาทถึงสองหมื่นสี่พัน
บาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคแรกได้กระท าโดยร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะ
เป็นการโทรมเด็กหญิง และเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด 
ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี 
 ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา 276 วรรคแรก หรือมาตรา 277 วรรคแรกเป็นเหตุให้
ผู้ถูกกระท า  

(1) รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
(2) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต‛ 

ดังนั้นผู๎ที่ลํวงละเมิดทางเพศผู๎อื่นมีความผิดทางอาญาจะต๎องได๎รับโทษตามที่กฎหมาย 
กําหนด  

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ 2545  จํานวน   

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการลํวงละเมิดทางเพศ 16  เรื่อง คือ    กระถางชะเนียงริม-

หน้าต่าง, ตุ๊กตา,  อนาคตของชาติ, แม่น้ า, ช่างทาสี,  โลกในสายลม,  แม่ยก, เรื่องเล่าใน-  
ร้านเหล้า,   ภูเขา, ลั่นทมโรยกลีบ, ละครจริงในห้องขาวด า, เพชฌฆาต, สปอร์รา,  ผู้บริสุทธิ์,  
ในตู้เย็น,   และเสียงแห่งความตาย   
 

ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการลํวงละเมิดทางเพศ ดังนี้  
 
เรื่อง กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง ของวินทร๑ เลียววาริณ  กลําวถึงชีวิตของหญิงพยาบาลคน

หนึ่งถูกพํอและพี่ชายขํมขืน จากข๎อความ   
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 สีหน๎าหลํอนขรึมขึ้น ‚ตอนนั้นราวยี่สิบปีมาแล๎ว สําหรับเด็กสาววัยสิบหกคนหนึ่ง มันแยํกวําการเป็น
อัมพาตเสียอีก...‛ น้ําเสียงเกดราบเรียบไร๎ความรู๎สึก ‚...คืนหน่ึงฉันกลับบ๎านหลังจากกลับมาจากการทํางาน   
ล๎างจานที่ร๎านอาหารเชํนทุกวัน ทางเดินเข๎าบ๎านเงียบสนิท แตํยังมีแสงไฟในบ๎าน คนที่บ๎านคงยังไมํนอน  
ตอนนั้นเลยเที่ยงคืนไปแล๎ว พํอกับพี่ชายของฉันกําลังนั่งกินเหล๎าด๎วยกัน กล่ินเหล๎าฟุ้ง เหมือนทุกคืน ฉัน
เดินผํานไปโดยที่คนท้ังสองไมํสนใจ ฉันไปอาบน้ําและเข๎านอน พํอเดินโผเผเข๎ามาหาฉันในห๎อง วางมือบน
ไหลํฉัน แล๎วทุกอยํางก็ดําเนินตํอไปโดยที่ฉันไมํเคยคาดฝันมากํอน...‛  
 เสียงนั้นขาดหายไปครูํหน่ึง หากแตํแววตาคูํนั้นคล๎ายไมํมีความรู๎สึกใดแฝงอยูํ ‚...ครึ่งชั่วโมงตํอมา เมื่อ
พํอเดินออกไป พ่ีชายฉันก็เดินตามเข๎ามาในห๎อง...‛ 
 สายลมกลางคืนโชยเข๎ามาจากนอกหน๎าตําง พัดลมเพดานยังหมุนเชื่องช๎าอยํางที่เคยเป็น มันหมุนเป็น
รอบที่เทําไรแล๎วหนอ? ถึงล๎านรอบหรือยัง? คนไข๎อัมพาตนิ่งเงียบ 
 (แล๎ว.. ยังไงตํอ? ) 
 ‚...ตั้งแตํวันน้ัน เหตุการณ๑ก็เกิดขึ้นซ้ําแล๎วซ้ําเลํา และเป็นอยํางนั้นอยูํปีกวํา จนวันนึงฉันทนไมํไหว...‛ 
หลํอนขบกราม ทันใดมือที่จับยอดชะเนียงก็ลืมตัวหักมันเสียงดังเปาะเมื่อยอดเชนียงอํอนหักจากกัน หลํอน
ยิ้มบางแกมเศร๎า ‚...ก็คงเหมือนเชือกฟางที่เปื่อย รับน้ําหนักไมํไหวอีกตํอไป  ฉันไปกระโดดน้ําฆําตัวตาย 
แตํก็เปล่ียนใจ ฉันใจไมํแข็งพอ...‛ 
                       (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 106 -107)  

        
ข๎อความข๎างต๎นแสดงให๎เห็นถึงการถูกลํวงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว เพราะคน

ขาดจริยธรรมกระทําในสิ่งที่ไมํถูกต๎องเหมาะสมทําให๎ผู๎ที่ถูกลํวงละเมิดทางเพศต๎องทนทุกข๑ทรมานทั้ง
ทางรํางกายและจิตใจอยูํเป็นเวลานานจนกระทั่งคิดฆําตัวตาย และทําให๎มีทัศนคติที่ไมํดีตํอการมีชีวิต
อยูํ จึงใช๎อํานาจหน๎าที่ของการเป็นพยาบาลเป็นโอกาสฆําคนไข๎ที่นอนป่วยเป็นอัมพาตเสียชีวิต 
 

เรื่อง ตุ๊กตา ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงเด็กสาวที่มีสติปัญญาอํอนกวําอายุจึงถูกผู๎ชาย
ลอํลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย ดังตัวอยําง 
 

ทําไมแมํตกลงพาฉันไปพบจิตแพทย๑ที่เป็นอาจารย๑มหาวิทยาลัย ทําไมแมํเชื่อวําเขาชํวยฉันได๎... 
 
 ...  ‚ครั้งนี้ไมํรู๎จริง ๆ วําไอ๎ระยํานี่เป็นใคร‛  ใครระยํา ทําไมป้าอุไรเสนอให๎ไปเมืองนอกเอาเด็กออก และ
ถือโอกาสเอามดลูกออกเสียด๎วย อะไรคือมดลูก ใชํลูกของมดไหม ทําไมต๎องเอาออก พวกเขาจะทําอะไร ฉัน
มาที่น่ีทําไม เมื่อไหรํพวกเขาจะเลิกเลํนแบบน้ีกับฉัน ฉันหุบขาได๎แล๎วยัง ทําไมจิตแพทย๑คนที่แมํพาฉันไปหา
ก็บอกให๎ฉันกางขา ทําไมฉันรู๎สึกหิว ฉันอยากกินขนมใชํไหม ทําไมแมํพาฉันมาที่นี่ ทําไมฉันงํวงนอน
เหลือเกิน เมื่อไหรํแมํจะพาฉันกลับบ๎านเสียที 
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ทําไมเครื่องบินเที่ยวกลับคนน๎อยลง พวกเขาไมํชอบเดินทางแล๎วหรือ ทําไมฉันงํวงนอนจังเลยทําไมฉันเพลีย 
มีเก๎าอี้กี่แถวในเครื่องบินลํานี้ พวกเขาจะมาหาฉันอีกไหม ฉันคิดถึงพวกเขาใชํไหม ทําไมฉันนึกถึงแตํ
ความรู๎สึกแบบนั้น พวกเขาจะเรียกให๎ฉันกางขาอีกไหม เหมือนคนขับรถ คนยาม หรือจิตแพทย๑คนนั้น พวก
นั้นหายไปไหนแล๎ว 
                      (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 208 - 209)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงเด็กสาวที่มีสติปัญญาอํอนกวําอายุ สมองไมํโตตามวัยและรํางกายจึงถูก
คนขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย และจิตแพทย๑ลํอลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ๑ด๎วยจนทําให๎เธอต๎องทําแท๎ง
ถึงสามครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่สามผู๎ชายที่ทําให๎เธอต้ังครรภ๑กลับเป็นจิตแพทย๑ผู๎รักษาเธอเอง  แสดงให๎
เห็นวําเพศชายมักเอาเปรียบผู๎หญิงในเรื่องการมีเพศสัมพันธ๑เมื่อโอกาสเอ้ืออํานาย สํงผลให๎เกิดปัญหา
อ่ืน ๆ ตามมา เชํน การต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ การทําแท๎ง เป็นต๎น เหตุการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นสะท๎อน
ให๎เห็นถึงจริยธรรมที่ตกตํ่าลง  
 

เรื่อง อนาคตของชาติ ของ จําลอง ฝั่งชลจิตร กลําวถึงขําวอาชญากรรมขํมขืนฆําเด็กอนุบาล 
จากตัวอยําง 
 

 โทรทัศน๑เสนอขําวส้ันหลังเที่ยง นักโทษเพิ่งออกจากคุกขํมขืนฆําเด็กอนุบาลอายุ  6 ขวบ ตํารวจจับได๎
หลังเกิดเหตุสองชั่วโมง ขณะเดนคุกกําลังสะลึมสะลือเพราะเมายา ฆาตกรสารภาพหมดเปลือกเข๎าคุก
เพราะคดีขํมขืนฆําเมื่อหกปีที่แล๎ว มอเตอร๑ไซค๑รับจ๎างกรูเข๎ามาดูโฉมฆาตกร 
                          (จําลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542: 17)  

 

 จากข๎อความกลําวถึงขําวที่นําเสนอผํานสื่อโทรทัศน๑ คนร๎ายขํมขืนฆํา และผู๎ตกเป็นเหยื่อใน
ครั้งนี้เป็นเพียงเด็กอนุบาลอายุเพียง 6 ขวบเทํานั้น  แตํก็ถูกตํารวจจับกุมตัวได๎หลังเกิดเหตุเพียงสอง
ชั่วโมง โดยคนร๎ายยังอยูํในอาการเมายา จากปัญหาเศรษฐกิจสํงผลให๎ผู๎คนในสังคมเกิดความ
เครํงเครียด บางคนเลือกแก๎ไขปัญหาในทางที่ผิดด๎วยการเสพยา จึงทําให๎ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
จนสามารถกํอเหตุการณ๑ร๎ายแรงขึ้นได๎ และผู๎ที่ตกเป็นเหยื่อยิ่งอายุน๎อยยิ่งสะท๎อนให๎เห็นวําจริยธรรม
เสื่อมลงมากยิ่งขึ้น เพราะเด็กเล็กยังบริสุทธิ์ไร๎เดียงสา ไมํสามารถดูแลชํวยเหลือตัวเองได๎  
  

เรื่อง แม่น้ า  ของ เสาวรี กลําวถึงหญิงโสเภณีคนหนึ่งถูกคนขับรถบรรทุกอ๎อยรุมขํมขืน  ดังน้ี 
  

 กล่ินอับ ๆ ของน้ําอ๎อยลอยคละคล๎ุงไปทั่วโรงงาน เขานับนิ้วตัวเองเลํน หลํอนเริ่มขยับตัวทําทางเบื่อ
หนํายกับการรอคอย เขาหยุดนับนิ้ว ถอนใจอยํางโลํงอกเมื่อหลํอนเริ่มออกเดิน หากหลํอนเดินออกไปไมํไกล
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จากป้อมยามเทําไหรํ คนขับรถบรรทุกส่ีห๎าคนก็เดินมาและดึงหลํอนไปเหมือนวําบ๎านเมืองไมํมีขื่อมีแป 
เหมือนหลํอนเป็นของสาธารณะ พวกนั้นกดหลํอนลงบนพื้นริมกําแพงซึ่งหํางจากป้อมยามของเขาเพียงหน่ึง
ร๎อยเมตร เขาไมํได๎ยินเสียงร๎องของหลํอน พวกนั้นคงอุดปากหลํอนไว๎ 
 ‚อยํายุํงนะ ไมํงั้นเจ็บ...‛ มีเสียงดังขึ้นข๎างหลังเขา 
 ‚เรื่องของพวกแก‛ เขาพูด คนขับรถบรรทุกหัวเราะเสียงดังกํอนจะเดินไปที่ริมกําแพง เขามองเห็น
ต๎นหญ๎าสีดําเอนราบลงกับพื้น แสงจันทร๑แรมอํอนแรง เขาก๎มหน๎าเริ่มที่จะหักนิ้วมือของตัวเองทีละนิ้วเสียง
ดัง ‚เป๊าะ เป๊าะ‛ 
 เขาเป็นยามของโรงงานน้ําตาลที่นี่ บัดนี้เขามีอายุห๎าสิบเอ็ดปี มีลูกและเมียอยูํที่บ๎าน พระจันทร๑สีส๎ม
ครึ่งเส้ียวหมํนมัว เขาเริ่มได๎ยินเสียงร๎องของหลํอน  พระจันทร๑ยังลอยอยูํที่เดิม เสียงร๎องนั้นถูกกลืนไปในใน
แสงอํอน ๆ ของดวงจันทร๑ เขาเอื้อมมือไปที่โทรศัพท๑ 
 ‚อยํา...อยูํเฉย ๆ จะดีกวํา‛ 
 เขาหดมือกลับ  เป๊าะ... เป๊าะ...เขาหักนิ้วมือสองนิ้วสุดท๎าย พระจันทร๑กําลังเปล่ียนเป็นสีส๎มปนดํา 
 รถบรรทุกอ๎อยดําทะมึนอยูํเบื้องหน๎า ไมํนานมันคํอย ๆ ทยอยกันห๎อตะบึงออกไป กล่ินอับ ๆ ข อง
น้ําอ๎อยยังคงลอยอบอวลอยูํทั่วไป เขายกหูโทรศัพท๑ มือสั่น 
 ‚มีเหตุร๎ายครับ...ผ๎ูหญิงถูกขํมขืน...โรงงานนํ้าตาลครับ...โรงงานนํ้าตาลริมแมํน้ํา‛  
                            (เสาวรี. 2543: 95 – 96)  

 

ผู๎หญิงคนหนึ่งถูกผู๎ชายขับรถบรรทุกอ๎อยหลายคนขํมขืนหน๎าโรงงานน้ําตาลและยามที่หน๎า
โรงงานไมํสามารถชํวยเธอไว๎ได๎ เหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให๎เห็นวําคนขาดจริยธรรมไมํมีความยับยั้ง
ชั่งใจในเรื่องกามารมณ๑ และเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย สํงผลให๎ผู๎ถูกขํมขืนเกิดปัญหาทางสภาพ
จิตใจ เป็นโรคร๎ายจากการมีเพศสัมพันธ๑ ถูกสังคมรังเกียจ จนเป็นเหตุทําให๎ตัดสินใจฆําตัวตาย สํวน
ยามรักษาความปลอดภัยไมํกล๎าให๎ความชํวยเหลือเพราะเกรงวําจะถูกทําร๎ายจึงปลํอยให๎เหตุการณ๑
ผํานไปแล๎วจึงโทรศัพท๑แจ๎งตํารวจ สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํประโยชน๑สํวนตนมากกวําผู๎ที่กําลัง
ได๎รับความเดือดร๎อน  
 
 เรื่อง ช่างทาสี ของ ปริทรรศ หุตางกูร กลําวถึงหญิงคนรับใช๎ที่ถูกเจ๎านายเศรษฐีขํมเหงรังแก 
ดังนี้ 
 

 ‚อยําคํะทําน อยํา‛ 
 เธอเดาไมํผิดตั้งแตํทํานแสร๎งเดินโวยวายเข๎ามา ทํานไลํลูกเมียไปช็อปปิ้งตํางประเทศเพราะอยํางนี้เอง 
เธอทั้งเกลียดขยะแขยงทํานเป็นอึ ขยะ บอกไมํถูก แตํทํานก็มีปัญญา มีอํานาจเงินทอง และทรงพลังหวําน
ล๎อมตํอรอง ทํานสัญญาจะไมํมีครั้ง 2-3 แตํให๎ตายเถอะ  นี่มันจะครั้งที่ 4 แล๎วเธอคิดรวบรวมกําลังผลักทําน
ออก 
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 ‚นี่แกคิดส๎ูหรือนังริน ได๎สิ‛ 
 ทํานเศรษฐีเปล่ียนวิธีการกะทันหันมากระชากเส้ือเล็กๆ จนกระดุม  4 เม็ดหลุดกระเด็น รินร๎อง ‚ว๎าย‛ 
และคิดจะเอาตีนถีบ แตํแข๎งขาก็หมดเรี่ยวแรงจะทําได๎จึงแคํเอามือยันหน๎าทํานที่ยื่นหมายคลึงเคล๎าปทุม
เธอ ทํานหัวเราะชอบใจ พร๎อมเอามือใหญํ ๆ อีกข๎างช๎อนรวบขาเธอลอยขึ้น กํอนพาล๎มลงบนพื้นดูราห๑ฟลอร๑ 
 ฟ้าแลบ แปล๏บ ๆ ฉายวาบชั่วครูํ จากบนโต๏ะชํางทาสีเห็นปฏิกิริยาทั้งคูํชัดเจน พวกเขาอยูํหํางแคํ 3-4 
เมตรใกล๎ ๆ ขอบหน๎าตําง และรู๎สึกแปลกใจไมํคาดนึกมากํอนใจเต๎นระทึกขึ้นมาอีก เมื่อแนํใจวําทํานเศรษฐี
กําลังปลํ้าขืนใจสาวใช๎ เขารู๎สึกกระอักกระอํวนเหมือนโดนชิงลอกลิขสิทธิ์ผ๎ูคิดกํอนหน๎านี้ เขาเห็นเธอกําลัง
โดนกําราบด๎วยพลังมหาศาล และในภาวะลอบมองเขารู๎สึกเธอเหมือนนกบินตกจากก๎อนเมฆ มาโดนสุนัข
กัดทึ้งปีกขนด๎วยชะตาร๎าย ขณะรํางเธอเริ่มกึ่งเปลือย เสื้อผ๎าหลุดลุํยสมองบัดซบของเขาเหมือนกรอกลับมา
ตีแผํเห็นความเถื่อนชั่วตัวเองผํานทํานเศรษฐีออกมาหมดเปลือก  
                                       (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 83 - 84) 

 
 เรื่องนี้กลําวถึงชํางทาสีที่ตั้งใจจะขํมขืนสาวใช๎ของชายเศรษฐีที่เข๎ามาเช็ดตัวให๎เขาเนื่องจากตก
บันไดขณะทาสีแตํเขาไมํสามารถขยับเขยื้อนตัวได๎ ชายเศรษฐีที่วางแผนให๎ลูกเมียของตนไปซื้อของ
ตํางประเทศเพื่อจะได๎มีโอกาสลํวงเกินสาวใช๎ก็เข๎ามาขืนใจเธอ  สาวใช๎ไมํเต็มใจและพยายามตํอสู๎ เมื่อ
ชายชํางทาสีเห็นสาวใช๎กําลังถูกชายเศรษฐีขํมขืนทําให๎เขาได๎เห็นภาพความเถื่อนชั่วของตัวเองผําน
ทํานเศรษฐีออกมา ชายเศรษฐีกล๎าขํมขืนสาวใช๎เพราะความเป็นเจ๎านาย และใช๎เงินเป็นอํานาจตํอรอง
เพื่อให๎สาวใช๎ยอมมีเพศสัมพันธ๑ด๎วย ดังนั้นสาวใช๎จึงถูกขืนใจเป็นครั้งที่สี่ แสดงให๎เห็นปัญหาการถูก
ลํวงละเมิดทางเพศจากผู๎ที่มีฐานะเป็นเจ๎านาย 
 

เรื่อง โลกในสายลม ของ อัญชัน เสนอภาพของหญิงสาวที่ถูกชายหลายคนขํมขืน ดังตัวอยําง 
 

 นับแตํอาห๑ลานีถูกพาตัวมาอยูํในหมูํบ๎านเชิงเขา หลํอนถูกนายผ๎ูนําหลํอนมาใช๎งานในไรํข๎าวโพด ในทุํง
เล้ียงฝูงวัว รวมทั้งสารพันงานครัวในเพิงที่พักจนเมื่อยํางเข๎าฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งผํานพ๎นมาปีท่ีแล๎ว เรือนรําง
ของหลํอนได๎ขยายความเป็นดรุณีแรกรุํน จนแนํนตึงผ่ึงผายเต็มทุกสํวนแขํงกับความสมบูรณ๑อวบงามของ
ฝักข๎าวโพดซึ่งกําลังโตวันโตคืนในไรํ  หลํอนเริ่มถูกนายของหลํอน รวมทั้งคนงานในไรํอีกหลายตํอหลายคน 
ใช๎งานกับเรือนรํางของหลํอน เหมือนฝูงหนูรุมเจาะแทะเมล็ดจากฝักข๎าวโพด ด๎วยความหิวโหยและอดอยาก 
ด๎วยวําในถิ่นฐานทุรกันดารเชํนนี้ อิสตรีเป็นเพศหายากและขาดแคลน ยิ่งกวําเหล๎าและเครื่องยังความ
สําราญทุกชนิด 
 ไมํกี่วันหลังจากนั้นหลํอนหลบหนีซุกซุนระหวํางกลางดึกสงัด ไปซํอนในไรํข๎าวโพดถึงสามวันเต็ม กลาง
ทะเลใบข๎าวโพดสํายใบเขียวไสวไปจรดขอบฟ้าที่ครอบหลํอนไว๎ทุกทิศ ครั้งนั้นหลํอนชํางไร๎เดียงสาเกินกวํา
จะรู๎วํา อาณาเขตทั้งหมดภายในไรํข๎าวโพด มันไมํได๎กว๎างไพศาลพอที่คุ๎มครองหลํอนได๎ หลํอนจึงถูกจับ
กลับมาได๎สําเร็จ คราวนี้ หลํอนถูกลงโทษด๎วยการลํามโซํขังไว๎ในโรงคอกม๎าที่หนาวเย็นและเหม็นสาบ 
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สกปรก แล๎วคนเหลํานั้นก็ผลัดกันทารุณกับรํางของหลํอนด๎วยวิธีเกําอยํางป่าเถื่อน จนกระทั่งหลํอนตั้งท๎อง
ขึ้นในอีกเดือนหน่ึงถัดมา หากคนพวกนั้นก็ยังเข๎าขืนใจหลํอนอีกไมํลดละ เมื่อครรภ๑เริ่มขยายขึ้นมือเท๎าของ
หลํอนจึงถูกปลดปลํอยจากโซํเป็นอิสระ เพราะไมํมีผ๎ูใดคิดวํา หลํอนอาจหาญพอที่จะกล๎าหลบหนีทั้งที่
ท๎องแกํ อีกทั้งภูมิประเทศที่ผ๎ูคนพากันมาบุกเบิกถิ่นฐานสร๎างเป็นนิคมในเขตนี้ ถูกล๎อมไว๎ทุกด๎านด๎วยเทือก
ภูเขาสูงลูกแล๎วลูกเลํา มีก็แตํความเปลําเปล่ียวและเสียงโหยหวนของลมยามค่ําคืนเทํานั้นที่ครอบคลุมอยูํ
รอบทิศ... 
               (อัญชัน. 254: 178 -179)  

 

 หญิงสาวถูกจับตัวมาใช๎งานในไรํ เมื่อโตขึ้นเธอถูกหัวหน๎าและคนงานในไรํขํมขืน จนกระทั่ง
ต้ังครรภ๑ แตํก็ถูกขืนใจอยูํอีกนับเป็นการกระทําที่โหดร๎าย ป่าเถื่อนและทารุณมาก  เธอจึงตัดสินใจฆํา
ตัวตาย หญิงสาวถูกขํมขืนเพราะอยํูในฐานะเป็นทาสรับใช๎  เพศหญิงเป็นเพศที่หายากในไรํที่เธอถูกจับ
ตัวมา ผู๎ชายหลายคนที่ขํมขืนตํางเป็นผู๎ที่ขาดจริยธรรม ไมํมีการยับยั้งชั่งใจ ไมํควบคุมตนเองในเรื่อง
กามารมณ๑ ซึ่งเป็นเหตุทําให๎ผู๎หญิงที่ถูกขํมขืนได๎รับความทุกข๑ทรมานทั้งทางรํางกายและจิตใจ จนทําให๎
ต๎องแก๎ไขปัญหาด๎วยการฆําตัวตาย  

 
3.2.1.3 การปล้นชิงทรัพย์ 
ประมวลกฎหมายอาญา (2523: 83 - 84) ‚มาตรา 339 ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้ก าลัง

ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้ก าลังประทุษร้าย เพื่อ 
(1) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 
(2) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 
(3) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 
(4) ปกปิดการกระท าความผิดน้ัน หรือ 
(5) ให้พ้นจากการจับกุม 
ผู้นั้นกระท าความผิดฐานชิงทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงสิบปี และ 

ปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท 
  ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืน รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกต้ังแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท 
  ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่
สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท  
  ถ้าการชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
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มาตรา 340 ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระท าความผิดด้วยกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป 
 ผู้นั้นกระท าความผิดฐานปล้นทรัพย์ ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่สิบปีถึงสิบห้าปีและปรับต้ังแต่     
สองหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท‛  
 

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมีสํวนทําให๎ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น การปล๎นชิงทรัพย๑สิน
เป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบํอยครั้ง เป็นความผิดทางอาญาผู๎กระทําผิดต๎องได๎รับโทษตาม
กฎหมาย 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการปล๎นชิงทรัพย๑  12 เรื่อง คือ หมากลางถนน, เแม่ยก,       
เหตุเกิดข้างถนน, อิทธิปาฏิหารย์, มีดด้ามงา, นายบังเอิญ, บนถนน, วรรณกรรม 48 ชั่วโมง,  
สุวรรณภูมิ, กรมอุตุนิยมวิทยา,  คนข้ามโลก และ ตามตาต้องใจ   
  

ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาการปล๎นชิงทรัพย๑ ดังนี้  
 

เรื่อง หมากลางถนน ของ ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงชายผู๎หนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต๑แล๎วถูกชาวบ๎านลักทรัพย๑ ดังความวํา 
 

 ผ๎ูโดยสารทุกคนในรถหลับไปหมดแล๎ว ยกเว๎นผม มองหน๎าคนขับ สมบุญยิ้มให๎ผม เขาเอํยขึ้นวํา     
‚ครั้งนึงผมเคยถูกรถชน...‛ ‚ผมยังจํามันได๎ดี กระบะของผมถูกสิบล๎อชนกระเด็นคว่ําอยูํที่ริมทาง สิบล๎อคัน
นั้นหายวับไปเลย...‛ เขาหัวเราะแผํว ๆ ‚...เพื่อนผมที่นั่งคูํมาด๎วยกันตายคาที่ สํวนผมเองบาดเจ็บขาหัก ผม
นอนนิ่งในความมืดอยูํนาน ผมเห็นแสงไฟของรถยนต๑หลายคันผํานไปผํานมา แตํไมํมีคันไหนหยุดจอดลง
เลย รู๎มั้ยตอนน้ันผมเพียงนึกสงสัยวําทําไมคนขับรถที่ผํานทางไมํลงมาชํวย ผมพยายามหาเหตุผลให๎วํา บาง
ทีคนเหลํานั้นไมํเห็นรถของผม บางทีคันตํอไปคงจะจอด บางทีคันท่ีขับผํานไปแล๎วคงหวนกลับมาชํวย‛ 
 ‚ในท่ีสุดผมก็เห็นชาวบ๎านสามส่ีคนมาชํวย ผมถอนหายใจอยํางโลํงอก ขยับปากจะพูดแตํก็ชะงักเมื่อ
เห็นชาวบ๎านหลายคนน้ันพากันปลดทรัพย๑สินบนรํางของเรา ผมนอนนิ่ง ๆ จนเมื่อทุกอยํางจบส้ินลงแล๎วจึง
ลืมตาขึ้นอีกครั้ง เชื่อมั้ยวําวันน้ันผมร๎องไห๎‛ 
           (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 289 – 290)  

 
 ชาวบ๎านมีฐานะยากจนจึงมาปลดทรัพย๑สินของคนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต๑ และไมํให๎
ความชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุท่ีกําลังรอความชํวยเหลืออยูํตลอดเวลา สร๎างความผิดหวังอยํางมาก
ให๎กับชายที่กําลังได๎รับบาดเจ็บซึ่งในตอนแรกเข๎าใจวําชาวบ๎านจะเข๎ามาชํวยเหลือ การกระทําของ
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ชาวบ๎านดังกลําวทําให๎ผู๎ที่ประสบอุบัติเหตุต๎องสูญเสียทรัพย๑สินและต๎องรอความชํวยเหลือจากผู๎อ่ืน
แทน ชาวบ๎านทําผิดกฎหมายในข๎อหาลักทรัพย๑ซึ่งเป็นคดีอาญา อาชญากรรมที่เกิดขึ้นสะท๎อนให๎เห็น
วําชาวบ๎านขาดจริยธรรมเลือกกระทําความผิดมากกวําที่จะเลือกทําความดีด๎วยการชํวยเหลือผู๎ประสบ
อุบัติเหต ุ
 
 เรื่อง แม่ยก ของ จิรภัทร อังศุมาลี  กลําวถึงชายที่แกล๎งทําเป็นขาพิการแตํมาลักแหวนเพชร
ของพระเอกลิเก ดังข๎อความตํอไปนี้ 
 

 ‚เขายังไมํตาย‛  ขอทานตะโกน ขณะก๎มหน๎าลงไปซุกหน๎าลิเกหนํุม 

 ‚ใครยิง‛ ตํารวจรํางอ๎วนเดินแหวกผ๎ูคนเข๎ามา 
 ‚จําเรียกรถพยาบาลกํอนเถอะ‛ ขอทานเงยหน๎าพูด วางรํางลิเกหนุํมลงกับพื้นแผํวเบา กํอนจะลุกขึ้นยืน 
แล๎วคํอย ๆ แหวกผู๎คนออกไป ตรงเก๎าอี้แถวถัดไป เขาเห็นสาวใหญํนั่งร๎องไห๎มือยังกําปืนวางพาดตักตัวเอง
... 
 
 ...หญิงสาวยังคงจ๎องมือลิเกหนุํมอยํางเล่ือนลอย เธอไมํรู๎ด๎วยซ้ํา วําแหวนเพชรสองวงเคยสวมอยูํตรง
นิ้วเรียวยาวตอนนี้หายไปเสียแล๎ว 
               (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 157,159)  

 

 ชายขอทานแสร๎งทําเป็นเข๎ามาชํวยดูอาการของพระเอกลิเกหลังจากถูกสาวใหญํยิง แตํกลับ
แอบถอดแหวนเพชรจากนิ้วมือของพระเอกลิเกไป ชายขอทานมีฐานะยากจน หาเงินเลี้ยงชีพด๎วยการ
แกล๎งทําเป็นคนขาพิการนั่งขอทานที่สถานทีขนสํงเพื่อหวังให๎ผู๎พบเห็นเกิดความสงสาร เห็นใจ สละเงิน
ชํวยเหลือ ชายพิการเห็นพระเอกลิเกต้ังแตํลงรถแท็กซี่ สังเกตวํามีทรัพย๑สินติดตัวมากมาย ดังนั้นเมื่อรู๎
วําพระเอกลิเกถูกยิง จึงใช๎โอกาสนี้เข๎าไปลักทรัพย๑โดยไมํมีใครรู๎ การกระทําของขอทานผิดกฎหมาย
ข๎อหาลักทรัพย๑ผู๎อ่ืน ทําให๎ผู๎ถูกลักทรัพย๑เสียทรัพย๑สิน  
 

เรื่อง เหตุเกิดข้างถนน ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงชายใสํสูทที่หมดตัวเพราะเลํนการ
พนันแล๎วมากระชากสร๎อยจากชายตกงานที่ยืนรอรถประจําทางอยํู ดังบทสนทนา  
 

 ‚สร๎อยคอเป็นสมบัติลํ้าคําที่สุดของผมในขณะนี้ คุณร๎อยเวรอาจไมํเข๎าใจวําคําของมันเทําเทียมชีวิต
ของผมทีเดียว ผมฝากความเป็นอยูํไว๎กับมัน ผมยอมไมํได๎หรอกที่ใครจะมาแยํงเอาไปงําย ๆผมยอมรับวํา
ชกเขาไปสามหมัด คุณร๎อยเวรจะจับผมข๎อหาทําร๎ายรํางกายก็ได๎นะครับ แตํอยํายัดข๎อหาอื่นให๎ผมเลย 
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 ‚แยํงสร๎อยกลับคืนมาได๎ผมก็วิ่งหนี ทําไมหรือครับ ผมกลัวเขาตามมาแยํงอีกนะสิ ผมต๎องหนีให๎หําง
จากเขาไว๎ คุณร๎อยเวรคิดดูเถิดครับ คนแตํงกายดีใสํสูทผูกไทอยํางเขา แตํคิดร๎ายตํอคนอื่นอยูํตลอดเวลา 
คนแบบน้ีอันตรายที่สุด 
 ‚คุณร๎อยเวรครับ ผมไมํเข๎าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวันน้ีเลย ทําไมถึงมีคนมารุมทําร๎ายผม ทําไมผมจึงถูกจับใสํ
กุญแจมือ ผมเป็นเจ๎าทุกข๑นะครับไมํใชํคนร๎าย 
 ‚ผมตกงานแทบไมํมีจะกินอยูํแล๎วยังมาโดนกระชากสร๎อย ผมถูกรุมซ๎อมหน๎าตาบวมปูด หัวโนและ   
ฟกช้ํา ดําเขียวไปท้ังตัว แทนท่ีตํารวจจะจับโจรและคนทําร๎ายผมกลับเป็นผมเองที่ตกเป็นผ๎ูต๎องหาถูกจับใสํ
กุญแจมือ 
 ‚ตอนนี้ผมตกเป็นผ๎ูต๎องหาอยํางแนํนอนแล๎วใชํไหมครับ มันนําขมขื่นกับตลกร๎ายแบบนี้นะคุณร๎อยเวร 
ผมกําลังจะถูกจับขังคุกเพราะกระชากสร๎อยของตัวเอง ทําไมครับคุณร๎อยเวร ทําไมโลกจึงได๎กลับตาลปัตร
อยํางนี้ ทําไมครับ...ทําไม...‛  
                                     (ประชาคม ลุนาชัย.  2545: 47– 48)  

 

 ผู๎ชายใสํสูทผูกไทเลํนการพนันจนหมดตัว จึงกํอเหตุชิงทรัพย๑ของผู๎อ่ืน ทําให๎ผู๎ถูกชิงทรัพย๑เสีย
ทรัพย๑ และเพราะอาชญากรกํอเหตุแตํงกายดี จึงทําให๎คนทั่วไปเข๎าใจวําเป็นเจ๎าทุกข๑มากกวําเป็นผู๎กํอ
เหตุ จึงทําให๎ชายท่ีถูกชิงทรัพย๑โดนคนรุมทําร๎าย เพราะตํางก็เข๎าใจวําเป็นอาชญากร แสดงให๎เห็นวําคน
สํวนใหญํตัดสินคนจากภายนอก และลักษณะของอาชญากรรูปแบบใหมํแตํงกายดี ใสํสูทผูกไทก็
สามารถเป็นโจรชิงทรัพย๑ได๎เมื่อเกิดปัญหาวิกฤตด๎านการเงิน  
 
 เรื่อง อิทธิปาฏิหารย์  กลําวถึงการปล๎นทรัพย๑ของโจร ดังนี้ 
 

 หลังสังหารจําฉายกับตํารวจสามนายคาร๎านเหล๎าในตลาดอําเภอ เขาก็ลํองหนหายเข๎ากลีบเมฆ คงหนี
ข๎ามแดนไปแล๎วนั่นแหลํะ ตํารวจและชาวบ๎านคาดคะเนตรงกันวําคนฉลาดอยํางกลํ่าไมํอยูํรอเงื้อมมือ
กฎหมายหรอก เขาเป็นอาชญากรไปแล๎วนี่ หากถูกจับได๎ก็มีโทษสถานหนักยิ่งกวําต๎มเหล๎าเถื่อนหลายเทํา 
 ป้าสายทองนําสงสารยิ่งนักในสายตาเพื่อนบ๎าน สูญเสียผัวคูํชีวิตไปหมาด ๆ แล๎วลูกชายก็มาซ้ําเติมให๎
อับอายขายหน๎า เขาสึกพระกับต๎นล่ันทม แล๎วแถมกํอกรรมทําเข็ญเด็ดชีวิตตํารวจในคราวเดียวกันถึงส่ีศพ 
นางซึมเศร๎าและหํางเหินการทําบุญสุนทาน เก็บตัวเงียบอยูํกับบ๎านหลังเล็กริมแมํน้ํา 
 กล่ําหายเงียบไปสองปีครั้นแล๎วชื่อเสียงของเขาก็ดังกระฉํอนไปท่ัวยําน วิชาโจรกล๎าแข็งขึ้นรวดเรว็อยาํง
ไมํนําเชื่อ ประเดิมด๎วยการปล๎นโรงสีข๎าวตํางอําเภอ แล๎วจัดการกับบ๎านคหบดีรายหนึ่งในตัวจังหวัด เงียบ
หายไปราวเดือนเศษก็โผลํเข๎าปล๎นและเผาบ๎านเมียจําฉายวายวอด 
                                          (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 55 - 56)  
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 เรื่องนี้กลําวถึงพระสงฆ๑สึกจากการเป็นพระ เพื่อมาแก๎แค๎นให๎พํอโดยการฆําตํารวจที่วิสามัญ
ฆาตกรรมพํอของตนเพราะความแค๎นสํวนตัว หลังจากฆําตํารวจแล๎วก็กลายไปเป็นโจรปล๎นฆําหลาย
คดี แสดงให๎เห็นวําพระสงฆ๑รูปนี้ยังไมํสามารถหลุดพ๎นจากโทสะ โมหะได๎ ไมํแตกตํางจากปุถุชนทั่วไป 
กํออาชญากรรมฆําผู๎อ่ืนเสียชีวิต นอกจากนี้ยังเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางตรงข๎ามกับที่ผํานมาด๎วยการ
เป็นโจรปล๎นฆํา สร๎างความเดือดร๎อนให๎ผู๎คนมากมาย ทําให๎ผู๎เป็นแมํเสียใจ ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมด๎วย
ความอึดอัดใจ ต๎องทนรับฟังคําวิพากษ๑ วิจารณ๑ ต๎องคอยตอบคําถามจากชาวบ๎านมากมาย 
 
 เรื่อง มีดด้ามงา   กลําวถึงโจรที่บุกเข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐี   ดังนี้ 
 

 ชํวงกลางฤดูร๎อน เมียและลูกสามคนของเขาเดินทางไปตํางจังหวัดหลายวัน กลับมาถึงตอนเช๎าพบวํา
บ๎านทั้งหลังเงียบเชียบ บีบแตรรถอยูํนาน แตํยามรักษาความปลอดภัยสองคนไมํมีใครวิ่งออกมาเปิดประตู
กําแพงเหมือนทุกครั้ง ลูกชายคนรองเปิดประตูรถก๎าวลงไปและเป็นคนแรกที่พบศพยามนอนจมกองเลือด
อยูํในป้อม 
 ยามอีกคนหายไป ในห๎องรับแขกคาวคล๎ุงด๎วยกล่ินเลือดศพสาวใช๎สองคนนอนแนํนิ่งอยูํคนละมุมห๎อง 
ตู๎กระจกทุกใบเปิดอ๎า ล้ินชักโต๏ะและข๎าวของถูกรื้อค๎นกระจุยกระจาย บนโซฟาเปื้อนเลือด รํางอวบอ๎วนของ
เศรษฐีวัยกลางคนนอนตาเหลือกค๎าง 

 ยามรักษาความปลอดภัยถูกของแข็งทุบหัว สาวใช๎สองคนและเศรษฐีเจ๎าของบ๎านเสียชีวิตด๎วย คมมีด 

                          (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 111 – 112)  
 

 โจรบุกเข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐีโดยฆํายามรักษาความปลอดภัย สาวใช๎และเศรษฐีเสียชีวิต 
เหตุการณ๑เกดิขึ้นในชํวงที่ภรรยาและลูกเดินทางไปตํางจังหวัด แสดงให๎เห็นความโหดเหี้ยมของโจรที่ฆํา
คนตายหลายศพเพื่อขโมยทรัพย๑สินเงินทอง  สาเหตุสําคัญที่คนเป็นโจรเพราะความยากจน จึงมักเลือก
เหยื่อที่มีฐานะร่ํารวย ฆําผู๎อ่ืนเสียชีวิตเพื่อให๎งํายตํอการลักทรัพย๑ และเพื่อปกปิดความผิด ทําให๎ผู๎อ่ืน
ได๎รับความเดือดร๎อน สูญเสียบุคคลในครอบครัว เสียทรัพย๑สิน และทําให๎บุคคลทั่วไปในสังคมต๎องใช๎
ชีวิตด๎วยความหวาดระแวง เกรงวําเหตุการณ๑ร๎ายอาจเกิดขึ้นกับตนเอง 
 

 เรื่อง  นายบังเอิญ  กลําวถึงโจรที่เข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐีรายหนึ่ง    ดังความวํา  
 

 เมื่อสามเดือนที่แล๎ว ผมรํวมกับเพื่อนอีกสองคนได๎บุกเข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐีรายใหญํประจําอําเภอ ผล
หรือหํะ...นอกจากจะไมํได๎ทรัพย๑สมบัติสักแดงเดียวแล๎ว ผมยังต๎องสูญเสียเพื่อนรํวมทีมไปอีกหนึ่ง แตํผมก็
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ฆําเจ๎าทรัพย๑ตายไปหนึ่งด๎วยเชํนกัน แล๎วผมกับเพื่อนที่เหลือรอดอีกหนึ่งก็ถูกรวบได๎ในที่สุด เจ๎าทรัพย๑ที่วํา
นั้นจะเป็นใครไปเลํา ถ๎าไมํใชํแมํของบุญเกิด  
                                          (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑.  2545: 44 - 45)  

 

 โจรกลุํมหนึ่งเข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐีซึ่งเป็นบ๎านเพื่อนของเขาเองในวัยเด็ก โดยฆําเจ๎าทรัพย๑
เสียชีวิตไปหนึ่งคนซึ่งเป็นแมํของเพื่อนเขานั่นเอง แตํสุดท๎ายกลุํมโจรดังกลําวก็ถูกตํารวจจับกุมตัวได๎ 
เนื่องจากผู๎กํอเหตุมีฐานะยากจน จึงเลือกเป็นโจรเพราะเห็นวําได๎เงินเป็นจํานวนมากมาโดยงํายและ
รวดเร็ว เลือกเข๎าปล๎นบ๎านเศรษฐีรายใหญํ ทําให๎เจ๎าของทรัพย๑เสียชีวิต และผู๎เป็นญาติต๎องทุกข๑ใจที่
ต๎องสูญเสียบุคคลในครอบครัว  กลุํมผู๎กํอเหตุบางคนเสียชีวิตด๎วยเชํนกัน สํวนผู๎รอดชีวิตต๎องได๎รับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนด  
 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนแสดงให๎เห็น
ปัญหาเรื่องการเกิดอาชญากรรมเป็นจํานวน 43 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได๎แกํ การฆําคนตายมี
จํานวน 24 เรื่อง  สาเหตุสําคัญของการฆําผู๎อ่ืนคือ ฆําเพื่อชิงทรัพย๑สินซึ่งสอดคล๎องกับสภาพสังคมชํวง
วิกฤตเศรษฐกิจ ผู๎คนในสังคมกําลังเผชิญกับปัญหาด๎านการเงิน  ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การ        
ลํวงละเมิดทางเพศมีจํานวน 16 เรื่อง โดยผู๎ถูกลํวงละเมิดมักเป็นเพศหญิง  สํวนผู๎ที่ลํวงละเมิดคือ 
นายจ๎าง คนในครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ และปัญหาที่พบน๎อยที่สุดคือ การปล๎นชิงทรัพย๑ มีจํานวน 12 
เรื่อง  โดยพบวําอาชญากรผู๎กํอเหตุมักเป็นผู๎ที่มีฐานะยากจน หรือมีปัญหาด๎านการเงิน 

 
3.2.2 ปัญหาเรื่องการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง    

 การทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวง หมายถึงการใช๎อํานาจหน๎าที่ที่มีอยูํเพื่อให๎ได๎มาซึ่งตําแหนํง 
ชื่อเสียง เงินทอง และสิทธิประโยชน๑บางอยําง การทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวงเป็นปัญหาที่พบได๎ทุกยุคทุก
สมัยในสังคมไทย เป็นการกระทําเพื่อหาผลประโยชน๑สํวนตนจากตําแหนํงหน๎าที่การงานหรือเครื่องมือ
ของราชการ โดยมีการทุจริตหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ดําเนินการอยํางชัดเจนและมีความซับซ๎อนเพื่อ
ป้องกันการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีลักษณะที่แยบยลมากขึ้นเรียกกันวํา ทุจริตเชิงนโยบาย 
คือการออกกฎระเบียบ หรือกําหนดนโยบายที่เอ้ือตํอผลประโยชน๑ของตัวเองหรือพวกพ๎อง  เนื่องจาก
การทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวงได๎เพิ่มมากขึ้นทําให๎รัฐบาลจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ หรือที่เรียกวํา ป.ป.ป.เพื่อหาทางป้องกันและ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องการทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวงเป็นจํานวน  7 เรื่อง ได๎แกํ วงจรชีวิต, 
หมอใหญ่, ผู้ครองเรือน,  เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด , เพียงชั่วเงียบหลับ, แม่ยก          
และค าสารภาพ 
 
  3.2.2.1 การทุจริต 

           ทุจริต หมายถึง ความประพฤติชั่ว ถ๎าเป็นความประพฤติชั่วทางกายเรียกวํา กายทุจริต 
ถ๎าเป็นความประพฤติชั่วทางวาจาเรียกวํา วจีทุจริต ถ๎าเป็นความประพฤติชั่วทางใจเรียก มโนทุจริต 
เชํนทุจริตในการสอบ คดโกง ฉ๎อโกง ทุจริตตํอหน๎าที่  ไมํซื่อตรง เป็นต๎น  

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการทุจริต 4  เรื่อง คือ วงจรชีวิต, หมอใหญ่, ผู้ครองเรือน  
และเรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด 

 
ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการทุจริต ดังนี้  

 
 เรื่อง วงจรชีวิต ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงการรับสินบนของเจ๎าหน๎าที่เทศกิจ            
ดังตัวอยําง 
 

 ‚เห็นใจอิฉันบ๎างนะทําน‛ 
 สมใจแกล๎งทําเสียงอํอนน๎อม และใช๎สรรพนามเรียกชายในชุดสีกากีวําทําน ด๎วยหวังให๎ผ๎ูฟังรู๎สึก
ใหญํโต มีศักดิ์ศรี จนทําให๎ไพศาล เจ๎าหน๎าที่เทศกิจหนุํมเปล่ียนทําทีไปจากเดิมบ๎าง แตํก็ยังไมํวายมีหาง
เสียงขํมขูํอยูํดี  
 ‚แมํค๎าตั้งรถเข็นขายของตรงนี้ไมํได๎ มันเกะกะกีดขวางทางเดิน ทางเท๎าแถวนี้ก็แคบ ผ๎ูคนเดินไปมาก็
มาก‛ 
 ‚ก็คนมันมากนะสิ ! ฉันเลยต๎องมาขายแถวนี้ จะให๎ไปขายให๎ผีข๎างในโน๎นได๎อยํางไรไมํมีใครสักคนฉันก็
แยํส‛ิ 
 สมใจอดไมํได๎ที่จะตํอปากตํอคํา ทําให๎ไพศาลแย๎งด๎วยเหตุผล 
 ‚ผมก็แยํเหมือนกัน ถ๎าปลํอยให๎แบบน้ี เกิดมีใครเขียนฟ้องหนังสือพิมพ๑ หัวหน๎าต๎องเลํนงานผม ทั้งเรื่อง
ทิ้งเศษอาหาร ทําให๎น้ําเนําและทางเท๎าสกปรก ร๎านค๎ากีดขวางทางสัญจรในเขตทางสาธารณะตั้งหลาย
กระทงแนํะ‛ 
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 ‚พวกที่เขียนคงไมํใชํคนแถวนี้ เพราะฉันเห็นใครตํอใครทานอาหารที่นี่กันทั้งนั้น ไมํร๎านฉันก็ร๎าน
ก๐วยเตี๋ยวไอ๎ชู ข๎าวขาหมูแมํกิมไล๎ ข๎าวมันไกํไอ๎อ๎วน เต๎าสํวนนังสอน..‛ 
 ‚เออพอแล๎ว ก็ไมํรู๎ลํะ เขาไมํจับคนกิน เขาจับแตํคนขาย บ๎านเมืองเรามันก็อยํางนี้แหลํะ ดูอยํางกะหรี่สิ 
กี่ที กี่ทีก็จับแตํอีตัวแกํๆ ที่โกมันสํงให๎ ถ๎าเอาจริงจับคนเที่ยวบ๎างคงสนุก‛  
 ‚เรื่องอะไร จับคนกินฉันก็แยํ แล๎วจะขายใคร เอายังงี้ก็แล๎วกัน ทํานทําเป็นไมํเห็นวําฉันขายนะวันนี้ ลูก
ฉันมันโตแล๎วและขอเงินใช๎ทุกวัน เอาไว๎วันหน๎าบอกกันกํอนเหมือนท่ีเขาบอกโกเวลาจะไปจับกะหร่ี ฉันจะได๎
ย๎ายหนีให๎ ถ๎าจะให๎ดีเลือกเอาวันเสาร๑อาทิตย๑นะ ฉันจะหลบไปข๎างในหรือหยุดขายเลยก็ได๎ แตํวันนี้ฉันขอ
เถอะ เอาอยํางนี้ก็แล๎วกัน ทํานกินข๎าวราดแกงไกํ ไขํพะโล๎กํอน ฉันตักแตํเนื้อๆ ให๎ รับรองไมํมีหนํอไม๎ กิน
เสร็จแล๎วฉันจะตักแกงส๎มใสํถุงไปฝากแฟนที่บ๎าน หรือจะเอาปลาทอดไปด๎วยก็ได๎ แล๎วนี่ ! คําดูแลร๎าน ฉัน
ใสํซองไว๎ให๎ตามที่ตกลงกันวําจํายเป็นรายเดือน‛ 
 ‚แนํใจวําตามที่ตกลงกัน‛ 
 น้ําเสียงของไพศาลตอนนี้อํอนลงจากตอนแรกมาก 
 ‚รับรองฉันไมํเบี้ยวหรอก ทํานมีบุญคุณตํอฉันขอให๎พระให๎เจ๎าคุ๎มครองร่ํารวยเงินทองนะคะ‛ 
 ไพศาลยิ้มและคิดในใจวําถึงตอนนี้เขายังไมํรวยแตํในกระเป๋าเงินก็มีเงินที่เพิ่งเก็บได๎จากแมํค๎ารถเข็น 
คงเป็นเพราะพระเจ๎าแท๎ๆ ที่ให๎โอกาสไพศาลเชํนนี้ 
           (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2541: 150-152)  

 

 เหตุการณ๑นี้กลําวถึงเจ๎าหน๎าที่เทศกิจกําลังปฏิบัติหน๎าที่โดยการบอกให๎แมํค๎าที่ขายของบนทาง
เท๎าเลิกขายเพราะผิดกฎระเบียบข๎อบังคับของกฎหมายทําให๎กีดขวางทางเดินและกํอให๎เกิดความ
สกปรก แตํเมื่อแมํค๎ายื่นข๎อเสนอให๎เจ๎าหน๎าที่ เจ๎าหน๎าที่ยอมรับข๎อเสนอของแมํค๎า ละเว๎นการปฏิบัติ
หน๎าที่  แสดงให๎เห็นการทุจริตในการทํางานโดยการรับสินบนจากผู๎กระทําความผิด โดยเจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐจะเรียกเก็บเงินเพื่อให๎โอกาสหรืออํานวยความสะดวกให๎บุคคลละเมิดกฎเกณฑ๑บางอยําง เนื่องจาก
เจ๎าหน๎าที่เทศกิจไมํได๎มีฐานะการเงินร่ํารวย และมีลูกชายที่กําลังป่วยอยูํจึงเป็นสาเหตุที่ทําให๎เขารับเงิน
สินบนจากแมํค๎า ละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่ที่ต๎องให๎แมํค๎าปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว๎เพื่อไมํให๎เกิด
ความเดือดร๎อนตํอผู๎อ่ืน ดังนั้นผลกระทบที่ตามมาคือเกิดการกีดขวางทางเดิน เกิดความสกปรก เสีย
ภาพลักษณ๑ของการเป็นเจ๎าหน๎าที่รัฐ ทําให๎แมํค๎าเคยชินตํอการละเมิดกฎระเบียบ และเป็นแบบอยํางที่
ไมํดีตํอผู๎อื่น 
 

เรื่อง หมอใหญ ่ของ เสาวรี กลําวถึงการทุจริตตํอหน๎าที่ของแพทย๑ จากข๎อความ 
  

ความจริงแล๎ว เขามีหน๎าที่เพียงดูแลงานของโอพีดีนอกเวลาเทํานั้น ซึ่งไมํใชํคนไข๎หนัก คนไข๎หนัก
และฉุกเฉินจะถูกสํงตรวจที่ห๎องแพทย๑เวรอีอาร๑ และแพทย๑ที่นั่นจะมีหน๎าที่ดูแลรับรายงานผ๎ูป่วยตามตึกตําง 
ๆ ไมํเกี่ยวกับเวรพิเศษของเขาเลยแม๎แตํน๎อย คําตอบแทนคนละสํวนกัน แตํวํ าเขารับอยูํเวรของอีอาร๑ด๎วย 
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เทํากับวําในเวลาเดียวกัน เขาได๎เงินเป็น 2 เทํา แตํก็ใชํวําจะมากสักเทําไหรํ จะแปลกอะไรหนักหนา เขาคิด 
ในเมื่อเขายังเป็นที่ต๎องการของทางราชการ แพทย๑มีคํามากสําหรับผ๎ูเจ็บป่วย 

มันเป็นโอกาสและเป็นเรื่องเล็ก ๆ น๎อย ๆ ท่ีจะตุกติกกับรัฐบาล เขาไมํได๎รู๎สึกอะไรมากไปกวําเรื่อง
ของกําไร และความมีคุณคําของอาชีพที่ผ๎ูคนยกยํอง ‚เป็นหมอ อยํางไรก็ต๎องมีคําเสมอ‛ 

บางวันเขารู๎สึกอํอนล๎าและไมํมั่นใจ เขาแกํเกินไปหรือวําเขาไร๎หรือสูญเสียความสามารถที่คนเป็น
หมอจะพึงมีไป เมื่อรับควบดูทั้งสองแผนก แนํนอนวําคนไข๎ของหนํวยบริการนอกเวลาอาจจะต๎องนั่งรอนาน
สักหนํอย ถ๎ามีงานที่ห๎องฉุกเฉิน ซึ่งเขาเองก็รู๎สึกเงอะงะเต็มที เขาชิงชังเจ๎าความชราภาพของเขาเสีย
เหลือเกิน วิวัฒนาการสมัยใหมํ เครื่องไม๎เครื่องมือหลายอยํางที่เขาไมํคุ๎นชิน ไหนจะต๎องรับรายงานคนไข๎
จากตึกตําง ๆ อีก เขาหงุดหงิดเมื่อไมํสามารถทําอะไรให๎มันดีกวําที่ควรจะเป็น  

                          (เสาวรี. 2542: 62- 63)  
 

แพทย๑คนหนึ่งที่รับทํางานเกินหน๎าที่เพื่อผลตอบแทนที่จะได๎รับมากขึ้นโดยทํางานทั้งโอพีดีนอก
เวลาและงานที่ห๎องฉุกเฉิน เมื่อมีงานที่ห๎องฉุกเฉินคนไข๎ที่โอพีดีนอกเวลาจะต๎องรอแพทย๑นาน การที่
แพทย๑ผู๎นี้ทุจริตตํอหน๎าที่โดยรับอยูํเวรสองที่พร๎อมกันเพราะต๎องการเงินคําตอบแทนที่จะได๎รับมาก
ยิ่งขึ้น  สํงผลให๎ผู๎ป่วยที่มารักษาได๎รับความเดือดร๎อนเพราะต๎องรอนานหากแพทย๑ต๎องไปรักษาผู๎ป่วยที่
ห๎องฉุกเฉิน แสดงให๎เห็นถึงการทุจริตตํอหน๎าที่เพื่อผลประโยชน๑สํวนตัวโดยไมํสนใจความเดือดร๎อนของ
ผู๎อื่น  
  

เรื่อง เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงหัวหน๎าพรรคการเมือง
รับสินบนและการทุจริตในการเลือกต้ังสภาผู๎แทนราษฎร เชํนข๎อความ  

 
เช็คเงินสดบนโต๏ะเป็นเพียงสํวนหนึ่งของเงินบริจาคอยํางตํอเนื่องให๎พรรค หลังการเลือกตั้งครั้งนี้

ทายาทของนายห๎างจะกลายเป็นรัฐมนตรีชํวยวําการสาธารณสุข สามสิบล๎านบาทไมํแพงสําหรับการซื้อ
ฐานการเมืองที่ยกมือได๎หน่ึงคน และเป็นคนในตระกูลของนายห๎างเอง 

                                             (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 325)  
 

 นายห๎างนําเช็คเงินสดจํานวนสามสิบล๎านบาทมามอบให๎นายพลที่ดํารงตําแหนํงหัวหน๎าพรรค
การเมืองเพื่อหวังวําหลังการเลือกต้ังลูกชายของตนจะได๎ตําแหนํงรัฐมนตรีชํวยวําการสาธารณสุขเพื่อ
ผลประโยชน๑ตํอการทําธุรกิจการขายสินค๎าประเภทยาอันตราย แสดงให๎เห็นการรับสินบนของหัวหน๎า
พรรคการเมืองแทนที่จะเลือกผู๎ที่มีความสามารถดํารงตําแหนํงรัฐมนตรี และการติดสินบนของเจ๎าของ
ธุรกิจเพื่อให๎ได๎มาซึ่งตําแหนํงรัฐมนตรีที่จะเอ้ือตํอการทําธุรกิจสํวนตัวโดยไมํได๎มีความต้ังใจที่จะเข๎ามา
บริหารบ๎านเมืองอยํางแท๎จริง  
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เรื่องนี้ยังสะท๎อนให๎เห็นปัญหาจริยธรรมเรื่องการทุจริตในทางการเมือง การซื้อสิทธิ์ การขาย
เสียงที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและยังคงเป็นปัญหาอยูํในปัจจุบัน ดังจะเห็นได๎จากการที่กํานันเป็น
หัวคะแนนให๎กับนายพลหัวหน๎าพรรคการเมือง มีหน๎าที่รับเงินโอนแล๎วนํามาแจกจํายให๎กับชาวบ๎าน
เพื่อซื้อคะแนนเสียงเลือกต้ัง เป็นเวลานานกวําย่ีสิบปีแล๎ว จากข๎อความ 
 

 กํานันเป็นหัวหน๎าชาวบ๎าน เป็นหัวคะแนน เป็นคนค๎าขาย เป็นทุกส่ิงในจังหวัดนี้ ที่สําคัญที่สุดคือเป็น
คนที่ทําให๎เขาได๎รับเลือกตั้งด๎วยคะแนนสูงติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศมานานกวํายี่สิบปี 
 ‚บํายนี้จะมีเงินโอนเข๎าบัญชีคุณอีกงวด สามสิบล๎าน‛ 
 ‚คนละสองร๎อยบาท...‛ กํานันคํานวณ ‚...ก็แสนห๎าหมื่นคน‛... 
 ... ธนบัตรกองโตวางบนโต๏ะขนาดใหญํกลางห๎อง หน๎าตํางทั้งหมดเปิดกว๎าง บ๎านของเขาไมํเคยมี
เหล็กดัดและกุญแจ เด็กของเขากําลังแบํงเงินออกเป็นกอง ๆ รัดด๎วยเส๎นยางออกเป็นมัด มัดละสอ งร๎อย
บาท เมื่อมัดแล๎วก็โยนใสํกลํองกระดาษลูกฟูก กวําจะครบสามสิบล๎านบาทเด็กของเขาคงต๎องใช๎เวลาหลาย
สัปดาห๑ บางครั้งเขานึกอยากให๎กระทรวงการคลังออกธนบัตรใบละ 200 บาท ‚มันจะทําให๎งานพวกมึง
สะดวกกวํากันเยอะเลย‛ เขาเคยหัวเราะกับเด็กของเขา 
                                  (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 329, 331 )  
 

การทุจริตของนักการเมืองและนักธุรกิจเกิดจากความโลภ ความไมํรู๎จักพอ หวังความร่ํารวย
มากยิ่งขึ้น  สํวนชาวบ๎านยอมขายเสียงก็เพราะต๎องการเงินโดยไมํสนใจวําผู๎ที่มาซื้อเสียงนั้นไมํใชํคนดี
ไมํเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของราษฎร ดังนั้นการทุจริตดังกลําวจึงทําให๎ได๎คนไมํดีเข๎ามารับตําแหนํง
หน๎าที่สําคัญในการบริหารประเทศซึ่งมีจุดประสงค๑หลักคือเข๎ามาแสวงหาผลประโยชน๑ จึงทําให๎
ประเทศชาติไมํเจริญพัฒนาอยํางที่ควรจะเป็น  

  
3.2.2.2 การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง  หมายถึง การที่พนักงานเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเก็บเงินจากราษฎรแล๎วไมํสํง

หลวงหรือเบียดบังเงินหลวง   
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการฉ๎อราษฎร๑บังหลวง 3  เรื่อง คือ เพียงชั่วเงียบหลับ, แม่ยก 
และค าสารภาพ 
 

ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการฉ๎อราษฎร๑บังหลวง ดังนี้  
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เรื่อง เพียงชั่วเงียบหลับ ของ รัตนชัย มานะบุตร แสดงการทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวง โกงเงิน
ภาษี ดังตัวอยําง 

 
‚ทํานข๎าหลวงใหญํพระยามนตรีสุริยวงศ๑ให๎เรามาทวงเงินภาษีแรํท่ีทํานยังติดค๎างรัฐบาลกลางอยู‛ํ 

ตั้งใจจะไลํคนทั้งสามไปให๎พ๎น แตํเมื่อได๎ยินคําวําพระยามนตรีสุริยวงศ๑เทํานั้น เสียงของตัวเอง
อ๐อยลง ‚ทํานข๎าหลวงใหญํคงได๎อํานในใบบอกที่ข๎าพเจ๎ารายงานไปยังรัฐบาลกลางแล๎ววํา บ๎านเมืองของเรา
รํวงโรยลง แรํดีบุกตกราคา พวกจีนยี่หิน ปู้เถ๎าก๐ง และพวกโฮํเซํงได๎วิวาทยกพวกตีกันไมํเว๎นวําง เหมืองแรํ
ดีบุกยิ่งทํายิ่งขาดทุน ได๎แรํไมํพอกับคําเงินเดือนลูกจ๎าง จีนนายเหมืองเลิกเหมืองเสียหลายตําบล ......บ๎าน
ของเราก็ถูกริบเป็นของหลวง ทรัพย๑สมบัติที่เหลือเพียงน๎อยนิด บุตรหลานก็ทะเลาะวิวาทแยํงมรดกกัน
วุํนวาย...‛  

ตอนทํานเป็นเจ๎าพนักงานภาษีทํานเผอเรอ ใช๎จํายทรัพย๑สุรํุยสุรําย เอาภาษีผลประโยชน๑ที่ได๎ไปใช๎
สํวนตัวจนเงินภาษีติดค๎างมาก.....ผลของการที่ทํานใช๎จํายเงินหลวงคราวนั้น บุตรหลานทํานจึงอยูํกันไมํ
สงบสุข.... วําไงลํะภาษีที่ทํานตกค๎างหลวงอยูํ?‛  

เสียงที่พูดเป็นเสียงของทํานพระยามนตรีสุริยวงศ๑เอง แม๎จะไมํเห็นตัวทํานก็ตาม เขาจําเสียงก๎อง
กังวานเชํนน้ีได๎เมื่อครั้งที่ตัวเองถูกนําตัวไปเรํงภาษีที่กรุงเทพมหานครครั้งนั้น 

                                               (รัตนชัย มานะบุตร. 2545: 177)  
 

เรื่องนี้กลําวถึงตัวละครเคยทุจริต ฉ๎อราษฎร๑บังหลวงขณะดํารงตําแหนํงเป็นเจ๎าพนักงานภาษี 

ได๎นําเงินภาษีไปใช๎จํายสํวนตัว จึงต๎องมารับผลกรรมคือ บ๎านถูกยึดเป็นของหลวง และต๎องมาทํางานใช๎
แรงงานเพื่อใช๎หนี้คืนให๎กับหลวง  เพราะการเป็นเจ๎าพนักงานภาษีต๎องดูแลรับผิดชอบเงินภาษีซึ่งมีเป็น
จํานวนมาก จึงกํอให๎เกิดกิเลสทําให๎เกิดการทุจริต ฉ๎อราษฎร๑บังหลวงขึ้น เงินภาษีดังกลําวมีไว๎เพื่อใช๎ใน
การพัฒนาประเทศชาติ  ดังนั้นการนําเงินภาษีไปใช๎จํายในเรื่องสํวนตัวจึงถือวําผู๎นั้นสร๎างความ
เดือดร๎อนให๎กับประเทศชาติ  
 

เรื่อง ค าสารภาพ ของ ปริทรรศ หุตางกูร กลําวถึงคําสารภาพผิดของนักการเมืองที่เคยทุจริต
ฉ๎อราษฎร๑บังหลวง ดังข๎อความ  

 
‚เจ๎าหนุํมนี้นับวํากล๎ามากที่กระทําการสารภาพตํอหน๎าธารกํานัลเชํนนี้ เจ๎ากล๎ามาก ความกล๎า

ของเจ๎ามันเหมือนไฟแผดเผาหัวใจข๎านัก  หลาย ๆ ครั้งที่ข๎าอยากมีหัวใจเชํนนี้บ๎าง แตํก็เปลํา ข๎าเองก็เคยทํา
ผิดไว๎มากมาย แตํก็ไมํเคยยอมรับอะไรเลย ข๎าปลํอยให๎เวลาจัดการของมันเอง ครั้งแล๎วครั้งเลํา เอาความดี
จากโครงการใหมํ ๆ เพื่อโป๊ะความไมํชอบมาพากล บางทีก็แสร๎งโยกย๎ายคนเพื่อบิดเบือน ข๎าจะชํานาญเรื่อง
พวกนี้มาก และภายใต๎อํานาจอันมากมายของข๎า ข๎าขอสารภาพวํา ข๎าไมํมีความรู๎เหมาะสมกับอํานาจนั้น
เลย บางทีบทความ ส่ือ ทั้งในและนอกท๎วงติงข๎า ดําข๎า เตือนอยํางหวังดีแตํข๎าก็ไมํอยากจะเข๎าใจ แม๎เลขาฯ 
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หรือข๎าราชการประจํากระทรวงจะตีความให๎ ข๎าก็ยังชอบแตํเรื่องพื้น ๆ อยํางเรื่องการตั้งงบประมาณหรือ
ขยายโครงการ โอ......ข๎ามันโงํจริง ๆ ข๎าไมํรู๎อะไรมากกวํานี้ เมื่อกี้เจ๎าพูดระบบอาวุโสจะลํมสลาย ทําไมข๎า
คิดเรื่องแบบนี้ไมํออกบ๎าง   ไอ๎บ๎า ไอ๎บัดซบ นี่ข๎าเป็น ส.ส. มากี่สมัย ทําไมถึงหมกมุํนอยูํได๎กับไอ๎พวก
หัวคะแนน เสื้อพรรค ท่ีทําการพรรค       ลูกพรรค วิสัยทัศน๑ข๎าตํอทศวรรษใหมํนี่มันไมํมีอะไรเลย ลูกเอ๐ย.... 
ข๎าขอโทษ ข๎าขอโทษที่ทําให๎พวกเจ๎าและสถาบันแหํงนี้มืดมน ข๎าขอโทษ เพราะแม๎แตํส่ิงที่ข๎ากําลังเสวนาใน
วันน้ีก็เป็นไปเพื่อความโก๎เก๐ ข๎าโม๎มามาก     ลูกเอ๐ย...ให๎อภัยตํอความผิดพลาด        ด๎วยฮือ....‛ 

                                 (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 134 – 135) 
 

 เมื่อนักศึกษาคนหนึ่งยืนขึ้นกลําวยอมรับความผิดของตนเอง จึงทําให๎นักการเมืองรู๎สึกละอาย
แกํใจจึงสารภาพความผิดของตนตํอหน๎าสาธารณชนวําเคยใช๎ตําแหนํง อํานาจหน๎าที่แสวงหา
ผลประโยชน๑เพื่อตนเองด๎วยการทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวงแล๎วปกปิดความผิดด๎วยการสร๎างโครงการ
ใหมํขึ้นมา บางครัง้สั่งโยกย๎ายคน นอกจากน้ียังยอมรับวําตนไมํได๎มีความรู๎ ความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนํงและอํานาจหน๎าที่ นักการเมืองผู๎นี้ทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวงเพราะเกิดกิเลส ความอยากได๎ 
อยากมี อยากร่ํารวย จึงใช๎อํานาจหน๎าที่ไปในทางที่ผิด ทําให๎ประเทศชาติเสียผลประโยชน๑ 
 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนสะท๎อนให๎
เห็นปัญหาเรื่องการทุจริต ฉ๎อราษฎร๑บังหลวงเป็นจํานวน 7 เรื่อง โดยพบปัญหาเรื่องการทุจริต 4 เรื่อง
คือการรับสินบนของเจ๎าหน๎าที่รัฐเพื่อเอ้ืออํานวยให๎กับผู๎ติดสินบน การทุจริตในการประกอบอาชีพเพื่อ
ผลประโยชน๑ที่จะได๎รับ การรับสินบนของหัวหน๎าพรรคการเมือง การทุจริตในการเลือกต้ังสภา
ผู๎แทนราษฎร การซื้อสิทธิ์ของนักการเมือง และการขายเสียงของชาวบ๎าน  สํวนปัญหาเรื่ องการ        
ฉ๎อราษฎร๑บังหลวงมีจํานวน 3 เรื่อง คือการใช๎ตําแหนํงอํานาจหน๎าที่นําเงินภาษีของประชาชนไปใช๎ใน
เรื่องสํวนตัว สํงผลเสียหายตํอประเทศชาติ 
 
 

3.3 ปัญหาเร่ืองการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม 
 คํานิยม หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมสํวนใหญํยึดถือเป็นแนวทางเลือกปฏิบัติหรือไมํปฏิบัติ มีการ
ถํายทอดสืบตํอกันมาและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การสร๎างคํานิยมที่ดีที่ควรปฏิบัติจะทําให๎สังคม
อยูํรํวมกันด๎วยความสงบสุข สํวนคํานิยมที่ไมํดี ไมํเหมาะสมจะทําให๎มนุษย๑แสดพฤติกรรมที่ทําให๎
สังคมเกิดความวุํนวาย อานนท๑ อาภาภิรม (2546: 17) แบํงประเภทของคํานิยมไว๎ 2 ประเภท คือ  
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 1. คํานิยมที่ดี หมายถึง คํานิยมที่เป็นคุณธรรม คํานิยมด๎านนี้เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนและ
ปลูกฝังแกํอนุชนของชาติให๎มากที่สุด เชํน ความซื่อสัตย๑ ความมีระเบียบวินัย ความอุตสาหะพากเพียร 
การร๎ูจักคุณคําของเวลาและการประหยัด เป็นต๎น 
 2. คํานิยมที่ไมํดี หมายถึง คํานิยมที่มีนัยตรงกันข๎ามกับคํานิยมที่ดี คํานิยมด๎านนี้ควรเว๎น
เด็ดขาด ไมํควรประพฤติ เชํน ความเห็นแกํเงิน การเชื่อถือโชคลาง ความหลงอํานาจ การขาดระเบียบ
วินัย การไมํตรงตํอเวลา การนิยมพีธีการและการทําบุญเกินกําลัง  การขาดความอดทน ความชอบ
บริโภคมากกวําชอบผลิต ความชอบการพนัน เป็นต๎น 
 ปัจจุบันสังคมไทยมีคํานิยมเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือ การที่ผู๎คนหันมายึดวัตถุนิยมทําให๎
พฤติกรรมอันดีงามของสังคมเปลี่ยนไป วัตถุนิยมดังกลําวมีเพื่อต๎องการโอ๎อวด เพื่อแสดงความยิ่งใหญํ
และความมีอํานาจของตนในสังคม การให๎คุณคําแกํสิง่ที่เป็นรูปธรรมมากกวําสิ่งที่เป็นนามธรรม 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน 
124 เรื่อง ปรากฏปัญหาเรื่องการมีคํานิยมเรื่องวัตถุนิยม 5 ลักษณะ คือ การขายบริการทางเพศ       
การนิยมความร่ํารวย การบริโภคนิยม การบริโภคสินค๎าฟุ่มเฟือย  และการบริโภคความหรูหราราคา
แพง ในเรื่องสั้นจํานวน 29 เรื่อง ได๎แกํ เรื่องของผมกับพ่อ, ละครจริงในห้องขาวด า,  เช็งเม้ง,          
ในตู้เย็น,  อลิสาแห่งดินแดนพิศวง,  โรแมนติกตาย,  ผู้เฒ่าแก่ร้องไห้, สุธรรมสองศตวรรษ,   
ค าอธิษฐาน,   เหนือดวงตาที่ปิดสนิท,  หมาฝรั่ง,  หมอคุณธรรม,   เพลิงรัก ลานแค้น,       
แม่มดบนตึก,  พระเจ้ากับมนุษย์,  ท่านอีหม่าม,   โต๊ะชุมพุก, ห้วงเหวแห่งโลก,   โลกสีเงิน,  
ที่นี่ – ที่โน่น, สุวรรณภูมิ, ชู้,   โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ,  อสรพิษ, มหกรรมแห่งชีวิต, 
เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, นายบังเอิญ,  พฤศจิกายน และเสียงเพรียกจากซอยร้าง  

 
3.3.1 ปัญหาเรื่องการขายบริการทางเพศ 

การขายบริการทางเพศ หมายถึงการค๎าประเวณีทั้งชายและหญิง และรวมถึงการขายบริการ
แกํเพศเดียวกัน บุคคลที่จัดการควบคุมและติดตํอประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการขายบริการทางเพศ ถ๎า
เป็นผู๎ชายมักเรียกวํา แมงดา และถ๎าเป็นผู๎หญิงมักเรียกวํา มามําซัง หรือ แมํเล๎า  ปัจจุบันธุรกิจ
ค๎าประเวณีในประเทศไทยเป็นธุรกิจแอบแฝง สาเหตุสําคัญที่ทําให๎คนเลือกประกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศคือ ความต๎องการเงิน และเห็นวําทําได๎งําย ได๎คําตอบแทนเร็ว 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาการขายบริการทางเพศเป็นจํานวน 12    เรื่องได๎แกํ ชู้,   
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โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ,    เรื่องของผมกับพ่อ, ละครจริงในห้องขาวด า, อลิสาแห่ง-
ดินแดนพิศวง, อสรพิษ,   มหกรรมแห่งชีวิต, เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, นายบังเอิญ,  
พฤศจิกายน, เสียงเพรียกจากซอยร้าง และแม่มดบนตึก 

 
ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาเรื่องการขายบริการทางเพศ ดังนี้ 
 
เรื่อง ชู้ ของ วินทร๑ เลียววาริน เสนอปัญหาการขายบริการทางเพศที่สะท๎อนให๎เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องศีลธรรม จากตัวอยํางดังนี้  
 
        วันศุกร์ : หน๎าที่  

 ราตรี / ความสลัว / ความพิศวาส / วันท่ีสาม / ความตํอเนื่อง / ความสัมพันธ๑ / การตักตวง / ความสุข / 
เรือนรําง / ความหนุํม / ความสาว / ความเป็นไป / ธรรมชาติ / การสุกงอม / ความไมํฝืน / การคว่ํา / การ
หงาย / การตะแคง / การโน๎ม / การพลิก / การเกลือกกลิ้ง / การขยับ / การขยัก / การรุก / การเคล่ือน / การ
ไหว / การยัก / การยั้ง / ความระรัว / ความระริก /  ความระเริง / ความระเลียด /  ความระรวย /  
 เราสองคน / การนอนหงาย / การกํายกอด / ความเอมอิ่ม / เราสองคน / ความเงียบ / ผ๎าปูที่นอน / 
ความยับยํน / เราสองคน / ความครุํนคิด / ความในใจ / ผม / การจมดิ่ง / ความรู๎สึกผิด / ?  / กฎเกณฑ๑ / 
ศีลธรรม / นาฬิกา /  23.05 น. / เสียงเคาะประตู / ผม / การมองผํานชํอง / การเปิดประตู / เขา / สามีของ
หลํอน /  
 ความตะลึง / ความงุนงง / เราสามคน / การมองหน๎ากัน / สามีของหลํอน / การเอํย / คําส่ังของเขา /  
การกลับบ๎าน / หลํอน / การยอมรับ / การหวีผม / หลํอน / ผม / การสบตา / พวกเขา / การเดินออกไป / 
ประตูที่เปิดคา /  
 ผม / การยืน / คนเดียว / เงารํางที่ประตู / เขา / การปรากตัวอีกครั้ง / การยื่นให๎ / ซองสีน้ําตาล / ผม / 
การเอื้อมรับ / เรา / การมองหน๎า / การสบตา / การจากไป / ประตู / การปิดลง 
 ผม / การเปิดซอง / ธนบัตร / ราคา / คําบริการ / มืออาชีพ / เขา / ชายชราคนหนึ่ง / ลูกค๎าของผม / 
หน๎าที่ของผม / ความสุขของภรรยา / ผม / การหลับตา / การนอนหงาย / เตียง / หน๎าที่ / มืออาชีพ / งาน
ของผม / การบริการ / ความใครํ / รูปแบบของความสุข / คนสมัยใหมํ / งานชินนี้ / การจบลง / ? / หน๎าที่ / 
การไร๎ความรู๎สึก / ?  
 ผม / ระเบียง / เส๎นขอบฟ้า / ควันดํา / กรุงเทพฯ / การไมํมีแสงดาว / การไมํมีสายลม/ การหลับตา / 
การครุํนคิด / ผม / หลํอน  
                                   (วินทร๑ เลียววาริน. 2542: 12 - 13)  

  
เรื่องนี้กลําวถึงชายชราคนหนึ่งไมํสามารถให๎ความสุขทางกามารมณ๑กับภรรยาสาวได๎จึงซื้อ

บริการจากชายหนุํมคนหนึ่งให๎มานอนกับภรรยาตัวเอง  แสดงให๎เห็นวําการขายบริการทางเพศไมํใชํ
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เฉพาะเพศหญิงเทํานั้น ผู๎ชายก็เป็นฝ่ายขายบริการให๎กับผู๎หญิงเชํนกัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ทําได๎งําย 
ไมํต๎องใช๎เงินลงทุน ได๎คําตอบแทนสูง และใช๎เวลาไมํนาน  การที่ภรรยามีเพศสัมพันธ๑กับชายอ่ืนที่ไมํใชํ
สามีตนเองถือวําผิดกฎเกณฑ๑ทางสังคมและโดยทั่วไปแล๎วผู๎เป็นสามีมักจะไมํสามารถยอมรับกับเรื่องนี้
ได๎ แตํในเรื่องนี้สามีกับเป็นผู๎ซื้อบริการจากชายหนุํมเพื่อทําให๎ภรรยาตนเองมีความสุข แสดงให๎เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชํน การติดโรคทางเพศสัมพันธ๑ 
การนอกใจสามีจนเกิดความสัมพันธ๑อยํางจริงจังกับชายขายบริการ ความหึงหวงของสามีจนทําให๎เกิด
ปัญหาอาชญากรรมตามมา เป็นต๎น  
 

เรื่อง อลิสาแห่งดินแดนพิศวง  ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงเด็กสาวคนหนึ่งที่ขาย
บริการทางเพศในชํวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จากที่กลําววํา  

 
 อลิสาจึงเติบโตเป็นสาวในขณะที่เศรษฐกิจหดตัว เธอไมํได๎ไปกวดวิชาที่สยามสแควร๑หรือไปเรียน
ภาษาอังกฤษ ท่ีตํางประเทศ เสื้อผ๎า ของใช๎  เครื่องแตํงตัวไมํมี เพื่อนฝูงหายไป พํอแมํหันหน๎าเข๎าวัดไปขาย
ธูปและดอกไม๎ ปลํอยให๎อลิสาลอยลํองไปมาเหมือนฟองสบูํ เธอจึงต๎องดิ้นรนหาเงินใช๎เอง อลิสาเลยต๎อง
ขายตัวเพราะเธอไมํรู๎จะเอาอะไรในตัวมาขาย เธอไมํมีความรู๎อื่นไมํเคยรู๎มากํอนไมํเข๎าใจวําจะทํางานอะไร
เธอไมํเคยอํานขําวบ๎านเมือง หรือขําวเศรษฐกิจ วิธีทํามาหากินบนแผํนดินไทยหรือเทคโนโลยีชาวบ๎าน 
 อลิสาอํานแตํขําวเทปม๎วนใหมํ ละครเรื่องใหมํ แฟชั่นใหมํ ดาราใหมํ นักร๎องใหมํเทํานั้น หลายเดือนกํอ
นอลิสาลองไปสมัครงานประเภทนี้เหมือนกัน แตํต๎องยอมแพ๎  แม๎วําจะสวยส๎ูเขาได๎! เพราะมีผ๎ูสมัครแบบ
เธออีกเป็นพัน เป็นหมื่น เป็นแสน อยํางนักร๎องนั้นเดิมทีมีแคํลิฟกับออย ตอนนี้มีจิ๊ปกับจอย กับเจมส๑กับแจ๎ 
แก๏งค๑โฟร๑กลายเป็นแก๏งค๑ไนน๑ เพราะมีถึงเก๎าคน เพลงประสานเสียงอยํางเดือนร๎อยดาวกลายเป็นเดือนห๎า
ร๎อยดาวแม๎แตํแดนเซอร๑หรือหางเครื่องลูกทุํง จากสิบนางรํากลายเป็นยี่สิบ สามสิบ ห๎าสิบ เรียกวําล๎นเวที
เลยทีเดียว คอนเสิร๑ตหลายรายการมีจํานวนผ๎ูแสดง ผ๎ูร๎อง ผ๎ูรํา ผ๎ูทําเสียง ผ๎ูทําแสดง รวมแล๎วมีจํานวน
มากกวําผ๎ูเข๎าชมอยูํบํอย ๆ 
 อลิสา หมุนตัวไปมาหน๎ากระจกบานเล็ก เธอมองไมํเห็น ภาพสาวรุํนสดใสสวยงามอีกแล๎ว เพราะภาพ
เด็กสาวที่เคยอยูํบนฟองสบํูลอยลํองไปมานั้น ได๎แตกสลายหายไปแล๎ว... 
                                                                                             (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2541: 213 – 215) 

 
 กํอนที่สังคมจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อลิสาและครอบครัวของเธอใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือย 
นิยมสินค๎าแบรนด๑เนม จากสภาพแวดล๎อมสังคมที่เธออยูํและการเลี้ยงดูของครอบครัวทําให๎อลิสาไมํ
สนใจเรียนหนังสือเพราะเห็นวําไมํจําเป็นจึงทําให๎ไมํมีความรู๎ที่จะนําไปใช๎ในการประกอบอาชีพ เธอจึง
ต๎องขายตัวเพื่อแลกกับเงิน แสดงให๎เห็นวําในชํวงที่สังคมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําให๎ผู๎คนตํางด้ินรนเพื่อ
ความอยูํรอด การขายบริการทางเพศจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคนเลือกเพราะทําได๎งําย รวดเร็ว และ
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ได๎คําตอบแทนสูง ซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชํน การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ๑ การ
ต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ การทําแท๎ง เป็นต๎น  
 

เรื่อง มหกรรมแห่งชีวิต ของ ประชาคม ลุนาชัย แสดงให๎เห็นปัญหาการขายบริการทางเพศ
ที่มาจากการค๎ามนุษย๑ จากตัวอยําง 

 
นางเป็นเพียงชีวิตกระจ๎อยรํอย ถูกขายขาดไปมีชีวิตอยูํใต๎ชายคาคนอื่น นางยังจําหญิงกลางคน

แววตาดุร๎ายได๎ดี หลํอนมักทําหน๎าถมึงทึงเพื่อขูํให๎นางและเด็กสาวคนอื่น ๆ ใต๎อาณัติเกรงกลัว และสอนให๎
นางเรียกหลํอนวําแมํ ทั้ง ๆ ที่หลํอนไมํได๎อุ๎มท๎องและคลอดนางออกมา หลํอนเลี้ยงดูนางตอนโตแล๎วและทํา
ทุกอยํางเพื่อเรํงให๎วัยสาวของนางเบํงบานเร็วกวําที่ควรเป็น พอนางอายุยี่สิบสามปี หลํอนก็จับนางแตํงตัว
ใหมํ ติดเบอร๑ที่หน๎าอกแล๎วพาไปน่ังอยูํใต๎ไฟสีในตู๎โชว๑รอคนซื้อ... 

 
...อิสรภาพแหํงโลกกว๎างเป็นของนางเมื่ออายุยํางเข๎าปีที่ห๎าสิบ ออกจากคอกขังในปีที่โรคระบาด

แพรํสํูเมืองซึ่งกําลังยํอยยับลงด๎วยฝ่าเท๎าของความตาย พาชีวิตกระจ๎อยรํอยซึ่งมีโรคร๎ายเกาะอยูไํปอาศยัซกุ
หัวนอนในห๎องเชําสกปรก ตํอส๎ูกับความเจ็บปวดที่ตํางจากเดิมในโลกซึ่งคํอย ๆ มืดลง 

                                                                         (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 175, 177-178) 
 

เรื่องนี้กลําวถึงชีวิตของหญิงโสเภณีคนหนึ่ง ถูกพํอแมํขายให๎แมํเล๎าตอนเธออายุสิบสอง ถูก
กักขัง ถูกบังคับให๎ขายบริการทางเพศให๎กับผู๎ชายมากมาย จนถึงอายุห๎าสิบปีเธอจึงเป็นอิสระ แตํก็เป็น
โรคร๎ายและดวงตาบอด ต๎นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาจากความยากจน จึงทําให๎พํอแมํตัดสินใจขาย
ชีวิตเธอเพื่อแลกกับเงิน เธอจึงต๎องทนทุกข๑ทรมานทั้งทางรํางกายและจิตใจอยูํเป็นเวลานานหลายสิบปี 
แสดงให๎เห็นปัญหาการขายบริการทางเพศที่มาจากการค๎ามนุษย๑ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา
อีกมากมาย  

 
เรื่อง เสียงเพรียกจากซอยร้าง ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงการขายบริการทางเพศในรูปแบบ

ใหมํ คือสวนอาหาร ร๎านคาราโอเกะ ดังข๎อความ  
 

 แตํข๎าพเจา๎ก็หัวเราะไมํออก แม๎จะคิดใหเ๎ป็นเรื่องตลกเพ๎อเจ๎อเพราะคําพูดของแมชํม๎อยจริงจังเหลือเกิน 
สภาพการณ๑ที่เห็นอยูตํํอหน๎าก็เปน็ ‘เรื่องจริง’  
 ‚...เพราะนโยบายในยุคนั้นไมตํ๎องการให๎มซีํองโสเภณีอีกตํอไป ตาํรวจเลยทาํการกวาดลา๎งใหญํ‛ แมํ
ชม๎อยเผยความจริง 
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 ในคําอธิบายตํอมา- ซํองโสเภณีประเภทพรางไฟเขียว ๆ แดงๆ ไวห๎น๎าบ๎าน มีนวลนางนัง่สลอนอยูํในตู๎ 
มีห๎องซอยแบํงอยูํข๎างใน ตาํงถูกปราบปรามไปจนหมด ในตอนแรกผู๎ประกอบกิจการกต็ํางคิดวํา คงจะเป็น
คําส่ังจากเบื้องบนอยูํชัว่เวลาหน่ึงแล๎วกจ็ะคํอย ๆ คลายความเขม๎ข๎นลงไป เหมือนกับท่ีเคยเป็นมา แตํทําไป
ทํามากิจการรูปแบบน้ีก็ต๎องสูญหายไปโดยส้ินเชงิ 
 ‚ตํารวจเอาจรงิขนาดนั้นเลยเหรอ‛ ข๎าพเจ๎าถามแทรกขึ้น 
 ‚เอาจริงกับผีอะไรเลํา‛ แมํชม๎อยพูดเสียงขึ้นจมกู ‚เขาหากินกับเรือ่งพวกนี้อยูํแล๎ว ไมํมีธุรกิจ
ค๎าประเวณีเขาก็ขาดรายได๎หลักไปนํะซิ‛ 
 ‚แล๎วทําไมตาํรวจถงึได๎มาทุบหมอ๎ข๎าวตัวเองลํะ‛ ข๎าพเจา๎ถามตอํ 
 ไมํมีการทุบหม๎อขา๎วตัวเอง...มีแตํเลํห๑ร๎ายอุบายโฉดแบบใหม-ํ แมํชม๎อยฟื้นความหลังตํอไป, เจ๎าหน๎าที่
บ๎านเมืองสบโอกาสเพิม่พูนรายรบัอยํางแยบยล ยกคําส่ังอันตื้นเขนิ ‘ห๎ามมีซํองโสเภณีในพื้นท่ี’ ขึ้นมาอ๎าง 
เพื่อบีบบังคับให๎ซํองโสเภณีที่ ‘ราคาถกู’ และ ‘คํอนข๎างเปิดเผย’ สูญสลายไป แตํก็เปิดซํองให๎กับธุรกิจแบบ
มิดเมม๎แฝงเข๎ามาในรูปของรา๎นคาราโอเกะ สวนอาหาร หรือกลายเป็นบ๎านอันเร๎นลับ มีหญิงสาวซํอนอยูํใน
มุมมืดไมกํี่คน ไมํมีห๎องหับไว๎บริการ ตกลงราคากันแล๎วต๎องไปเชาํโรงแรมในละแวกนั้นอีกทอดหนึ่ง ซึ่งก็อยูํ
ภายใตก๎ารกํากับดูแลของ ‘ผ๎ูคุ๎มครอง’ อีกเชํนกัน  
                    (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 164 -165)  

 
เรื่องนี้กลําวถึงซํองโสเภณีในลักษณะประเภทพรางไฟเขียวแดงไว๎หน๎าบ๎าน มีหญิงสาวนั่งอยูํ

ในต๎ู มีห๎องซอยแบํงอยูํข๎างในถูกปราบปรามไปจนหมด แตํเกิดซํองโสเภณีในรูปธุรกิจแบบแอบแฝง
ขึ้นมาแทน แสดงให๎เห็นปัญหาการขายบริการทางเพศที่มาในรูปแบบใหมํ เชํน สวนอาหาร              
ร๎านคาราโอเกะ เป็นต๎น และตํารวจขาดระเบียบวินัย นอกจากไมํปฏิบัติตามหน๎าที่แล๎วยังมีสํวนรํวมใน
ผลประโยชน๑จากการขายบริการ ซํองโสเภณีสามารถสร๎างรายได๎เป็นจํานวนมาก ดังนั้นจึงยังคงมีอยูํใน
สังคม เพียงแตํมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของซํองเป็นรูปแบบใหมํเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม สํงผลให๎
เกิดปัญหาสงัคมด๎านอ่ืนๆ ตามมา ดังเชํนการทุจริตของเจ๎าหน๎าที่ตํารวจ  
   

เรื่อง แม่มดบนตึก ของ ปริทรรศ หุตางกูร เสนอปัญหาการขายบริการทางเพศโดยใช๎ร๎าน
เสริมสวยเป็นที่ขายบริการ ดังนี้  
 

 มํวนสายคํามาอยูํได๎ครึ่งปี พักห๎องเดียวกันหมด ทั้งพี่สาวและเหลําเพื่อนของพี่ รวมเธอด๎วยก็ 5 คน 
กลํุมของพี่สาวมีสิทธิ์ตื่นสาย แตํต๎องแตํงสวยให๎เสร็จกํอนเที่ยงเพื่อลงปฏิบัติงานในร๎านเสริมสวยชั้นลําง 
หน๎าร๎านกรุกระจกติดฟิล๑มกรองแสงทึบ ราวจะขับโลกทั้งโลกให๎เหลือแคํสนธยาราตรี พวกเธอทํางานรับแขก
ถึงเที่ยงคืน ตํอจากนั้นใครจะรับจ๏อบพิเศษอยํางไร ก็สุดจะคาดเดา 
 จากละครทีวีที่เคยสัมผัสโชกโชน เชํน ดาวพระศุกร๑,อีลํายอง,ดาวเรือง,บุษยา มํวนสายคําดูแป๊บเดียวก็
รู๎วําพี่คือนางบาปไมํใชํนางเอก กิจกรรมเสริมสวยเป็นแคํอาชีพบังหน๎าให๎พวกเธอได๎พาหนุํม ๆ ขึ้นห๎องแคบ 
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ๆ บนชั้นสองที่ซอยแบํงด๎วยฝาไม๎อัด ฝาห๎องทาสีเขียวขุํน นํามวนท๎องเมื่อนึกเห็นเสลดหรือขี้มูกลงคอ แตํ
เธอก็ต๎องจําทนทําหน๎าที่ปัดกวาดซึ่งพี่สาวฝากงานป้าใหญํไว๎ 
 วันหนึ่งมํวนสายคํารู๎สึกเบื่อจึงรําพึงกับกระจก 
 ‚ยะก๐านงานอยูํฉะนี้จะได๎จะได ข๎าเจ๎าก็สิบแปดแล๎วหุํนก็บํได๎ แตกตํางกันเด๏ะ ทําไมจะยะก๐านงาน
อยํางปี้สายพิณบํได๎ จะได๎จ๎วยเก็บเงินไว ๆ‛ 
 รําพึงอยูํนานวันก็เริ่มกล๎า เธอระบายความในใจฝ่าดวงใจขี้อายกํอนจะโดนพี่สาวตบแก๎มแดงเป็น
เปลือกล้ินจี่ทั้ง ๆ ที่เห็นชอบด๎วยกับความคิดน๎อง จากนั้นทั้งสองก็กอดคอกันร๎องไห๎โดยมีอีแตงขาว             
อีชื่นชบา และอีส๎มหวานแดง  เพื่อนรํวมห๎องยืนมองระคนตื้นตันใจแท๎ 
                                                                                                       (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 91 – 92) 

 
เรื่องนี้กลําวถึงปัญหาการขายบริการทางเพศในรูปแบบที่เปิดเป็นร๎านเสริมสวยเป็นฉากบัง

หน๎า แตํเบื้องหลังคือมีหญิงสาวขายบริการทางเพศ ใช๎ร๎านเสริมสวยเป็นที่ทํางานขายบริการและใช๎เป็น
ที่พักอาศัย มํวนสายคําเป็นเด็กสาวมาจากภาคเหนือทํางานทําความสะอาดร๎านเสริมสวย กําลัง
ตัดสินใจจะทําอาชีพนี้เหมือนพี่สาวของเธอ เพราะเห็นวํางานทําความสะอาดได๎เงินน๎อย เธอต๎องการ
เก็บเงินให๎ได๎มาก ๆ แตํก็เกิดความขัดแย๎งภายในใจเพราะได๎รับการอบรมสั่งสอนจากผู๎ปกครองให๎เป็น
คนรักนวลสงวนตัว จึงเกิดความละอายใจเมื่อถึงเวลาที่เธอต๎องทํางานขายบริการ  แสดงให๎เห็นวําเงินมี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจ และเป็นแรงจูงใจหลักในการเลือกประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ยิ่งเห็น
แบบอยํางจากบุคคลใกล๎ชิดก็ยิ่งทําให๎เกิดความมั่นใจวําสามารถสร๎างรายได๎เป็นจํานวนมาก โดยไมํ
คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา เชํน เกิดความรู๎สึกด๎านลบกับตัวเอง สร๎างความเสียใจให๎กับ
ผู๎ปกครอง เสี่ยงตํอการติดโรคร๎ายทางเพศสัมพันธ๑ การต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ เป็นต๎น  
 

3.3.2 การนิยมความร่ ารวย และความมีชื่อเสียงเกียรติยศ 
 การนิยมความร่ํารวย หมายถึง การชื่นชอบคนที่มีฐานะร่ํารวย การให๎ความสําคัญกับเรื่องเงิน 
วัตถุสิ่งของมากกวําจิตใจ การเห็นวําเงินสามารถทําให๎มีอํานาจ ทําให๎ชีวิตมีความสุข สะดวกสบาย 
การได๎มาของชื่อเสียงเกียรติยศ บางครั้งมีพื้นฐานมาจากการเสียสละ เมตตาปรานี ซึ่งได๎รับการยอมรับ
นับถือจากผู๎คน แตํหากเป็นการได๎มาด๎วยการแกํงแยํงที่ผิดมโนธรรม จอมปลอม ซับซ๎อนพิสดาร  ยํอม
ทําใหเ๎สื่อมเสีย 
 
 จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการนิยมความร่ํารวยและความมีชื่อเสียงเกียรติยศ  11  เรื่อง   
ได๎แกํ โลกสีเงิน, แม่มดบนตึก, ผู้เฒ่าแก่ร้องไห้,   เหนือดวงตาที่ปิดสนิท, เพลิงรัก ลานแค้น, 

หมอคุณธรรม, ท่านอีหม่าม,  โรแมนติกตาย,  อาณาจักรมายา,  สุวรรณภูม ิและโต๊ะชุมพุก 
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 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการนิยมความร่ํารวยและความมีชื่อเสียงเกียรติยศ  ดังนี้ 
 

เรื่อง โลกสีเงิน ของ อัญชัน เสนอความคิดของคนที่เห็นวํา เงินเป็นสิ่งเดียวท่ีสามารถทําให๎
เกิดความสุขได๎ จากข๎อความ 
 

 เมื่อเธอวางกฎขึ้นมาใช๎แล๎ววํา เงินคือส่ิงเดียวเทํานั้นที่เป็นบํอเกิดของความสุข ขั้นตอนตํอไปก็คือ 
จะต๎องทดลองให๎แนํใจด๎วยวํากฎท่ีเธอเชื่ออยูํนี่ศักดิ์สิทธิ์แคํไหน งานอดิเรกในยามวํางที่เธอชอบทําอยูํเสมอ
ก็คือ การมองหาคนมาทดสอบ ซึ่งสํวนใหญํเธอจะเจาะจงแตํคนที่มีฐานะคนละชั้นกับเธอ เธอมีความสุข
อยํางบอกไมํถูก ในขณะที่เธอสาธยายความร่ํารวยของเธอให๎ผ๎ูใดผ๎ูหนึ่งฟัง และระหวํางนั้นก็จับปฏิกิริยา
ของคนผ๎ูนั้นไปด๎วย ภาคทดลองของเธอได๎ผลมาตลอด เพราะไมํวําเธอจะนํามาใช๎ทดสอบกับผ๎ูใดเธอก็เห็น
ผลทันตาวํา หลังจากที่ได๎ฟังคําโอ๎อวดของเธอเพียงไมํกี่ประโยค ใบหน๎าที่ยิ้มแย๎มแจํมใสของคนเหลํานั้นก็
เปล่ียนไป แตํละคนกลับออกไปด๎วยใบหน๎าที่แห๎งเหี่ยว และแววตาที่หมองหมํนลงไปกวําเกํา เพราะถูก
อํานาจแหํงคําพูดเธอ สะกิดให๎เกิดความรู๎สึกแปลบปลาบขึ้นมาได๎วํา ความจนชํางเป็นเรื่องร๎ายกาจนัก ทํา
ให๎ชีวิตตนเองต่ําต๎อยด๎อยคําถึงเพียงนี้ ถ๎านําไปเปรียบเทียบกับชีวิตของผ๎ูที่ 
ร่ํารวยเชํนเธอ... 
 
 ...คุณโฉมสามารถเข๎าใจเรื่องใหญํ ๆ รอบตัวได๎หมด  ตามประสาคนเฉลียวฉลาด และมีไหวพริบแหลม
คม แตํศรีเป็นส่ิงที่เธอไมํเข๎าใจและซ้ํายังทําใจให๎เข๎าใจไมํได๎แม๎จนในนาทีนี้ เพราะดู ๆ แล๎ววันหนึ่ง ๆ  ศรี
ออกจะมีความสุขเสียยิ่งกวําเธอด๎วยซ้ํา ถ๎านับกันด๎วยจํานวนครั้งของรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะวําใครจะมี
ได๎มากกวําใคร ถ๎าศรีคือตัวอยํางของคนจน ๆ ผ๎ูมีความสุขได๎โดยไมํต๎องพึ่งเงินแลกความสุขนั่นก็คือการตบ
หน๎าท๎าทายเธอโดยตรงวํา เงินไมํใชํทุกสิ่งทุกอยํางดังที่เธอเชื่อ 
                                                                                                                (อัญชัน. 2545: 235, 241) 

 
 เรื่องนี้กลําวถึงคุณโฉมตัวละครที่เคยมีฐานะยากจนมากํอนจึงมีความเชื่อวํา เงินเป็นสิ่งเดียวที่
สามารถทําให๎คนมีความสุขได๎ หากผู๎ใดที่มีฐานะยากจนจะต๎องมีแตํความทุกข๑ ดังนั้นเมื่อคุณโฉมมี
ฐานะร่ํารวยมาก เธอจึงมักจะทดลองความเชื่อของเธออยูํเสมอโดยการพูดถึงความร่ํารวยของเธอให๎คน
ที่มีฐานะด๎อยฟัง แล๎วคอยสังเกตปฏิกิริยาทําทางของผู๎ฟังเพื่อหวังวําจะได๎เห็นภาพความหมองเศร๎า 
เนื่องจากคุณโฉมต๎องผจญกับความยากจนมากํอน จึงทําให๎มีทัศนคติความเชื่อที่ผิด ดังนั้นคุณโฉมจึง
ไมํสามารถมีความสุขอยํางแท๎จริงในชีวิตได๎แม๎วําจะมีฐานะร่ํารวยมากก็ตาม 
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เรื่อง แม่มดบนตึก ของปริทรรศ หุตางกูร  ผู๎เขียนแสดงภาพชีวิตที่ถูกบีบบังคับให๎ตกอยูํใน
โลกทุนนิยม เชํนข๎อความ 
 

 บนดินแดนที่อิงแอบไอหมอกขุนเขาทางเหนืออันแสนไกลในตําบลชื่อวํา ‚จันทน๑กะพ๎อ‛  เหมือนชื่อ
งานเพลงรุํนครู เธอไมํรู๎จักแวนโก๏ะและปิกัสโซ มิพักต๎องพูดถึงโจเซฟเบย๑หรือแอนดี้     วาฮอลล๑ ผ๎ูนํา
ศิลปะเขยําวัฒนธรรมทั้งโลกนี้ แตํสําหรับไกํทอดเคนตั๊กกี้, เฟร๎นช๑ฟราย, คํายแกรมมี่และอาร๑เอสเอ็นเตอร๑
เทน เธอจะไมํตกสมัยเด็ดขาด 
 เธอชื่อมํวนสายคํา เด็กสาววัยเจริญพันธุ๑คนลําที่มองเห็นอีเอื้อง อีก๎อย เพื่อนรํวมโตมาด๎วยกันพากัน
หายไปสํูผับแสงสีในเมือง ในท๎องถิ่นหํวย ๆ ตําบลหํวย ๆ ที่ใครนึกอยากจะทําอะไรก็ทํา  ให๎พ๎นจากความ
แร๎นแค๎นไปวัน ๆ สําหรับผ๎ูมีอิทธิพล กฎหมายคือกฎหมา ข๎าราชการมองตนเป็นข๎าราชกู แม๎เป็นเพียง
หญิงสาว  ขี้อายแตํเธอก็อยากสํารอกให๎กับบรรยากาศบ๎า ๆ ที่กดดันอยูํรายรอบ มันคํอย ๆกลายเป็น
ความคับแค๎นอันจํานนตํอฉากลวงใหญํโตของประเทศนี้ การศึกษาส๎นตีนไมํเคยสร๎างสํานึกอะไรมากกวํา
เงินคือสวรรค๑ของชีวิต และก็จริงถ๎าจะได๎มันมาเร็ว ๆ  
                     (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 89 - 91) 

 
 มํวนสายคําเด็กสาวคนหนึ่งที่ไมํพอใจสังคมที่เธออยูํ โดยมีความคิดวําเงินทําให๎มีความสุข 
ผู๎เขียนสื่อให๎เห็นมนุษย๑ที่อยูํภายใต๎กิเลสราคะ โลกีย๑ และอํานาจเงิน สิ่งตําง ๆ เหลํานี้คือศัตรูที่มองไมํ
เห็น คํานิยมของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การมีคํานิยมที่เห็นวําเงินเป็นสิ่งเดียวที่
สามารถทําให๎เกิดความสุขได๎ เป็นคํานิยมที่ไมํดีเพราะทําให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ขึ้น เชํน ปัญหา
อาชญากรรม การทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวง เป็นต๎น  
 

เรื่อง ผู้เฒ่าแก่ร้องไห้  ของ จิรภัทร อังศุมาลี  เรื่องนี้แสดงให๎เห็นคํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับ
เรื่องเงิน คนในสังคมให๎ความสําคัญกับเงินมากเพราะทําให๎สะดวกสบาย จากบทสนทนา 
 

 หน่ันถอนหายใจอีกครั้ง 
 ‚มีไรเหรอ‛ 
 ‚เรื่องในบ๎าน‛ 
 เฒําจวงเงียบ 
 ‚เค๎าเตือนแล๎วอยํามีเมียเด็ก‛  หน่ันโพลํงออกมา 
 ‚แล๎วมันเสียหายตรงไหนลํะ‛ 
 ‚ตรงมันไมํรู๎จักพอไง‛ น้ําเสียงหน่ันส่ันพรํา 
 ‚มีไรกับเมีย‛ 
 ‚ไมํมีไรหรอก‛ หน่ันลดน้ําเสียงลง ‚เห็นวํามีเส่ียจากในเมืองมาชอบ‛ 
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 ‚ไมํจริงมั้ง‛ 
 ‚ไมํรู๎ซิ‛  หน่ันสํายหัว  ‚ไมํคํอยสนใจเทําไหรํ  เมื่อคืนลูกสาวบอกวําแมํจะไปอยูํในเมือง‛ 
 ‚ทําไมไมํพูดกันให๎รู๎เรื่อง‛ 
 ‚ไมํคํอยได๎เจอกัน‛  หนั่นก๎มหน๎า ‚เห็นออกไปทํางานในโรงแรมตั้งแตํเช๎า กวําจะกลับก็ดึกดื่น ไมํรู๎จะ
พูดไรกัน เหมือนไมํมีไรพูดกันอยํางนั้นแหลํะ‛ 
 ‚อายุตํางกันมากเหรอ‛ 
 ‚สิบกวําปี‛ 
 ‚ลูกสาวโตยัง‛ 
 ‚ทํางานในโรงแรมเหมือนแมํมันน่ันแหลํะ‛ 
 ‚ก็โตแล๎ว‛ 
                                       (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2545: 69 – 70) 

 

 เรื่องนี้กลําวถึงชายชราคนหนึ่งรู๎สึกเศร๎าใจเมื่อรู๎วําภรรยาสาวจะย๎ายไปอยูํในเมืองหลังจากที่มี
เสี่ยในเมืองมาชอบพอ  สาเหตุเกิดจากคํานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันผู๎หญิงสํวนใหญํนิยมชมชอบผู๎
ที่มีฐานะร่ํารวยเพราะสามารถทําให๎ชีวิตได๎รับความสะดวกสบาย แสดงให๎เห็นวําเงินมีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตคํู ผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาคือ การหยําร๎าง และอาจทําให๎ลูกกลายเป็นเด็กมี
ปัญหา  
 

เรื่อง เหนือดวงตาที่ปิดสนิท ประชาคม ลุนาชัย  เสนอภาพการใช๎ชีวิตที่หมกมุํนอยูํแตํเรื่อง
การแสวงหาเงินและชื่อเสียงเกียรติยศ จากตัวอยําง  

 
ผมเคยรํวมทางกับเขามานาน รํวมในทุกข๑สุข รํวมเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ห๎าสิบเจ็ดปีกับ

อีกแปดเดือนยาวนานพอสําหรับความผูกพันลึกซึ้ง ยาวนานในความเป็นจริงสําหรับชีวิตลูกผ๎ูชายคนหนึ่ง 
แตํแสนส้ันอยํางนําใจหายในความรู๎สึกของเขา  

ระหวํางที่ใช๎วันคืนชื่นสุขด๎วยกัน เราฝันถึงเส๎นทางทอดยาวไปสํูอนาคตซึ่งปูลาดด๎วยทรัพย๑สินเงิน
ทอง ข๎าทาสบริวารเกียรติยศชื่อเสียง ทุกส่ิงทุกอยํางมีให๎เสพสนองเทําที่สติปัญญาของนักธุรกิจคนหนึ่งพึง
ขวนขวายหามาได๎  

เราไมํเคยนึกถึงปลายสุดของสายทาง ระเริงไปกับความหอมหวานของชีวิตราวกับยํางเท๎าไปบน
พรมกลีบกุหลาบ เพริดฝันและกระหยิ่มยิ้มยํอง บนโลกที่เรายืนอยูํนี้ ความสําเร็จแหํงชีวิตมีไว๎ให๎เก็บเกี่ยว
อยํางไร๎ขีดจํากัด 

บัดนี้เราเดินทางผํานจุดสุดท๎ายมาแล๎ว รวดเร็วเกินคาดคิด  
เขานอนนิ่ง ตาปิดสนิท มองไมํเห็นสายตาอาลัยของลูกเมียและญาติ 

                                                                                                   (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 142 - 143) 
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เรื่องนี้กลําวถึงนักธุรกิจคนหนึ่งที่ลุํมหลงอยูํกับเรื่องความร่ํารวย  ชื่อเสียงเกียรติยศ โดยไมํเคย

คิดวําในวันหนึ่งเมื่อเสียชีวิต ทุกอยํางก็ไมํมีคําสําหรับเขา ผู๎เขียนแสดงให๎เห็นการดําเนินชีวิตของ      
นักธุรกิจคนหนึ่ง ที่ยึดติดอยูํกับเงิน ชื่อเสียงเกียรติยศ จึงใช๎ชีวิตหมกมุํนอยูํแตํเรื่องการขวนขวาย การ
แสวงหาทรัพย๑สิน เพื่อให๎ตนเองได๎เสพสุข จนมองข๎ามสํวนอ่ืน ๆ ที่สําคัญหรือมีคุณคําตํอชีวิตมนุษย๑ 
เชํน การมีสติ ความไมํประมาทในการใช๎ชีวิต การทําบุญทําทาน การละกิเลสเพื่อให๎ชีวิตเกิดความสุขที่
แท๎จริง  เป็นต๎น หลังจากที่เขาถูกฆําตาย จึงเป็นเพียงดวงวิญญาณที่ทําได๎แคํนําเสนอเรื่องราวชีวิตของ
เขาเพื่อให๎คนที่ยังมีชีวิตอยูํได๎มีโอกาสใช๎ชีวิตอยํางมีคุณคํา   
 

เรื่อง เพลิงรัก  ลานแค้น ของ ปริทรรศ หุตางกูร สะท๎อนให๎เห็นวํา เงินและชื่อเสียงทําให๎คน
ยอมละทิ้งเกียรติและศักด์ิศรี  และยอมให๎ผู๎อื่นละเมิดสิทธิของตน จากข๎อความ 

 
ใชํครับ เรารู๎คุณโกรธเพราะอาจเลํนแรงไป แตํนี่คือโลกของการครีเอท ผมหมายถึงการ

สร๎างสรรค๑นะครับ ถึงอยํางไรทางเราก็มีเงินปลอบขวัญทํานทั้งสี่คนคนละสองแสนบาท นอกจากนี้อาการ
ตกใจของแตํละทํานจะต๎องโดํงดังทั่วประเทศ‛ 

‚ไมํเอา ฉันไมํต๎องการ ไมํวําเงินหรือจะยัดความเป็นดาราให๎ จะมาอ๎างครีเอทอะไรของแกก็เชิญ 
ฉันไมํสนใจ เลํนเอาความตาย ความตกใจผ๎ูอื่นมาล๎อเลํนเพื่อซื้อขายมันเกินไป ฉันจะฟ้องให๎หมดทุก
ข๎อหา หลอกลวงละเมิดสิทธิผ๎ูอื่น ทําร๎ายรํางกาย ขํมขูํ กรรโชกทรัพย๑พวกแกทุกคนจะต๎องเข๎าคุก‛ 

พูดจบก็ยกตีนสํงทําลายสะพานแหํงการประนีประนอมส้ินเชิง หนุํมตี๋หน๎าซีดลง สาวทอมฝืนยิ้ม
แห๎ง ฮิปปี้ศิลปินอัดบุหรี่หนัก ๆ ก๎มหน๎า ขณะผมสะอึกกับคําวํา เงิน 2 แสน สติแทบกลับมาสมบูรณ๑เมื่อ
ลองพิจารณาคําความคุ๎ม เงินมันมากจริง ๆ เมื่อเทียบกับความเลวร๎ายที่อาจจะเรียกได๎วําเกิดขึ้นชั่ว
ประเดี๋ยวประด๐าว สําหรับผมไอ๎เงินก๎อนยักษ๑นี่ต๎องเก็บกันเป็นปี ๆ ทั้งยังนึกตํอ ถ๎าได๎มาจะใช๎จําย
อะไรบ๎าง แตํ...ครั้นกลับมานึกภาพที่ตัวเองตกใจฉ่ีราด ชํางอุบาทว๑ลบหลํูเพศชายนัก และราวคุณลุงจะ
ทราบความนัยของผมคือไมํเอํย ‚ใชํ ๆ‛ เสริมอยํางเคยแกรีบกระเถิบประชิดและกลําว 

‚นี่หลานชาย คนเราต๎องมีเกียรติ ศักดิ์ศรี จะมาย่ํายีสนุกพิเรนแล๎วเอาเงินฟาดไมํได๎นะ ศีลธรรม
มันเลวเพราะมนุษย๑ถูกซื้อขายนี่แหละหลาน หลานชายกับฉันต๎องรํวมกันไมํยอม‛ 

คุณลุงพูดถูก คําพูดของทํานราวเทน้ํามันลงกองไฟจนลุกโพลง ผมเอํอล๎นด๎วยหน๎าที่พลเมืองดี
ต๎องพิทักษ๑พยุงสังคม ผมตอบ ‚แนํนอนครับคุณลุง‛ แล๎วเราจับมือกัน ... 

 
...  ‚ผมเสียใจนะคุณทําน ถ๎าเป็นแบบนี้คงต๎องเจอกันในศาล เชิญทํานไปฟ้องตํารวจ แตํสําหรับ

คุณชายทํานน้ีผมมีความยินดีที่จะบอกวํา เขาคือดาราดวงเดํนของเราอยําตัดอนาคตเขาสิครับ‛ 
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คุณลุงเส้ือสีสดหันมองผมสีหน๎างง ๆ การทรงตัวของแกเริ่มซวนเซเหมือนถูกชก ผมไมํอยากคิด
เลยวําแกรู๎สึกอยํางไร แตํถ๎าคุณลุงจะลํวงรู๎ความนึกคิดผมก็อยากบอกวํา ‘ดําผมเถอะครับ กลําวโทษผม 
ถ๎าทําให๎ลุงสบายใจ’. 

‚ไอ๎พวกระยํา รวมทั้งแกไอ๎สับปสับ ไอ๎คนไร๎เกียรติแกมันโดนหลอก โดนซื้อ ไอ๎หํวยเอ๏ย เชอะ‛ 
          (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 40 – 41, 48) 

 
เรื่องนี้กลําวถึงบริษัทโฆษณาบ๎านได๎จําลองสถานการณ๑การปล๎นขึ้นกลางห๎าง โดยกันดารา

จําเป็นที่ไมํรู๎เรื่องสี่คน แล๎วแอบบันทึกภาพที่แสดงความตกใจ ความต่ืนเต๎น และความกลัวเก็บไว๎เพื่อ
นํามาใช๎ในการโฆษณาขายบ๎าน คุณลุงและชายหนุํม สองคนในดาราจําเป็นโกรธมากและจะเอาเรื่อง
กับบริษัท แตํเมื่อทางบริษัทแจ๎งวําจะให๎เงินเป็นคําตอบแทนคนละสองแสนบาทและมอบความเป็น
ดารา ความมีชื่อเสียงให๎ ชายหนุํมจึงเปลี่ยนใจ ในขณะที่คุณลุงยังยืนยันจะเอาเรื่องให๎ถึงที่สุด การที่
ชายหนุํมเปลี่ยนใจและยินยอมทําตามข๎อเสนอของบริษัทเพราะเขาเห็นวําเงินที่ทางบริษัทมอบให๎นั้น
เป็นจํานวนมากสําหรับเขา และคิดถึงผลประโยชน๑ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อภาพเผยแพรํออกไป
กลายเป็นดารา และคิดวําที่คุณลุงไมํยอมรับข๎อเสนอนั่นเป็นเพราะคุณลุงเป็นเจ๎าของกิจการมีฐานะ
ร่ํารวยอยูํแล๎วจึงไมํสนใจซึ่งตํางจากเขาที่ไมํใชํคนมีเงิน แสดงให๎เห็นวําเงินมีอิทธิพลตํอชีวิตมนุษย๑ 
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนให๎ยอมละทิ้งเกียรติ ศักด์ิศรี และยอมให๎ผู๎อื่นละเมิดสิทธิของตน  
 

เรื่อง ท่านอีหม่าม ของ รัตนชัย มานะบุตร สะท๎อนให๎เห็นคํานิยมการยกยํองผู๎มีเงิน มีชื่อเสียง
เกียรติยศ แม๎วําจะเป็นผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับอาชญากร ดังนี้ 
 

 เป็นที่ทราบโดยทั่วไปวํา สันยกผ๎ูนี้ไมํเคยทําละหมาดและไมํถือศีลอดเลยตั้งแตํไหนแตํไรแล๎ว 
นอกเหนือจากนี้ใคร ๆ ก็รู๎วําที่บ๎านของเขายังมีกลํุมคนนอกศาสนาชอบมาตั้งวงกินเหล๎าสูบกัญชาและเลํน
การพนันอีกด๎วย ผ๎ูคนเอือมระอาตํอพฤติกรรมของเขา ... 
 
 ... วันท่ีศพของสันยกถูกหามเข๎ามัสยิด เขาถูกคูํอริตีท๎ายทอยนอนตายอยูํริมทาง 
 นับเป็นครั้งแรกของเขาที่ได๎เข๎ามัสยิดโดยไมํได๎ตั้งใจ แตํนั่นก็เป็นเพียงรํางกายที่ไร๎วิญญาณ เท๎าของเขา
หาได๎เหยียบแตะพื้นมัสยิดไมํ 
 อาสาสมัครที่คอยจัดการศพเสมือนไมํมีญาติเยี่ยงสันยกนี้ ทําทุกอยํางไปอยํางลวก ๆ เรํงรีบเหมือน
จัดการกับซากสัตว๑ที่เนําเฟะ ฝังกลบให๎เสร็จเสียไว ๆ จะได๎พ๎นหูพ๎นตา ... 
 
 ... น๎องชายของเทศมนตรีผ๎ูนี้ใคร ๆ ก็ทราบวํามีพฤติกรรมแตกตํางจากพี่ชายราวดํากับขาว และเมื่อ
เทียบกับสันยกที่เพิ่งตายไปเมื่อไมํนานมานี้ ก็ไมํตํางกันเลยในแงํที่วําไมํเคยรู๎จักคําวําละหมาด ไมํเคยรู๎จัก
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มัสยิด ซ้ํายังมีพฤติกรรมเป็นภัยตํอสังคมอยํางร๎ายแรง เคยต๎องโทษคดีฆํ าคนตายมาครั้งหนึ่ง และครั้ง
สุดท๎ายต๎องโทษคดีค๎ายาเสพย๑ติด ติดคุกไมํนาน ส๎ูคดีหลุดพ๎นมาได๎ทั้งสองครั้งสองครา 
 มาวันน้ี จิตที่เคยมุํงมั่นไมํหวั่นตํอปัญหาอุปสรรคของทํานอีหมํามดูเหมือนคํอย ๆ ผุกรํอนลง ทํานรู๎สึก
เหมือนกําลังถูกศัตรูที่มองไมํเห็นตัวเลํนงานอยูํ และตัวทํานเองกําลังจะพํายแพ๎ตํอมัน 
 การอาบน้ําศพ หํอศพ ในวันนี้เป็นไปอยํางพิถีพิถัน ผ๎ูคนหล่ังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อทําละหมาด
ให๎แกํศพ แขกเหรื่อแหํขบวนสํงศพไปยังกุโบร๑อยํางสมเกียรติ 
 นี่คือศพน๎องชายของทํานเทศมนตรีผู๎มีบารมี มีชื่อเสียงและเกียรติยศ 
 หลุมศพของเขาถูกจัดให๎ฝังไว๎ในเขตกําแพงรั้วกุโบร๑โดยไมํมีคําคัดค๎านจากกรรมการมัสยิดคนใด 

 มีผู๎เชียวชาญคอยผลัดเปล่ียนมาอํานคําภีร๑อัลกุรอานเหนือหลุมศพ เพื่ออุทิศสํวนกุศลแกํเขา ขณะเฝ้ากุ
โบร๑ตลอดเวลาจะครบเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ัน มีผู๎คอยจัดการสํงอาหารคาวหวานไมํขาดระยะ 
 นี่คือศพน๎องชายของทํานเทศมนตรีผู๎มีบารมี มีชื่อเสียงและเกียรติยศ! 
                                                                         (รัตนชัย มานะบุตร. 2545: 127, 130,134 - 135) 

 
 เรื่องนี้แสดงให๎เห็นถึงความแตกตํางของการจัดงานศพระหวํางศพของชาวบ๎านชายคนหนึ่งคือ 
“สันยก” ซึ่งในชํวงที่เขายังมีชีวิตอยูํมีพฤติกรรมลุํมหลงในอบายมุขได๎แกํ ด่ืมเหล๎า สูบกัญชา และเลํน
การพนัน ไมํสนใจเข๎ารํวมพิธีกรรมทางศาสนา งานศพของเขาจึงถูกทําอยํางลวก ๆ เรํงรีบเหมือน
จัดการกับซากสัตว๑ที่เนําเฟะ ศพของเขาถูกกําหนดให๎ฝังนอกรั้วกําแพงกุโบร๑ ในพื้นที่ดินที่เลวติดกับนา
ร๎าง สํวนศพของน๎องชายของทํานเทศมนตรีซึ่งในระหวํางที่มีชีวิตอยูํก็มีพฤติกรรมที่เป็นภัยร๎ายแรงตํอ
สังคมยิ่งกวําสันยก แตํงานศพของเขาถูกจัดขึ้นอยํางพิถีพิถัน ผู๎คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อทํา
ละหมาดให๎แกํศพ แขกเหรื่อแหํขบวนสํงศพไปยังกุโบร๑อยํางสมเกียรติ แสดงให๎เห็นวําผู๎คนตํางให๎
ความสําคัญ ให๎ความยกยํอง กับผู๎มีบารมี มีชื่อเสียงและเกียรติยศอยํางเชํนทํานเทศมนตรีแม๎วําจะมี
น๎องชายเป็นอาชญากร แตํผู๎คนกลับจงใจมองข๎ามสิ่งนี้ไป นับเป็นคํานิยมที่ไมํดี เพราะอาชญากรเป็นผู๎
ที่สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับผู๎อ่ืนและสังคมสํวนรวม ไมํควรได๎รับการยกยํองแม๎วําจะมีญาติพี่น๎องเป็น
คนดี มีชื่อเสียงก็ตาม ถือเป็นแบบอยํางที่ไมํดีตํอบุคคลทั่วไปในสังคม  
 

3.3.3 การบริโภคนิยม 
 การบริโภคนิยม คือความต๎องการเกินจากความจําเป็นในชีวิตและเกินกวําฐานะรายได๎        
ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู๎คนในสังคมไทย เสมือนหนึ่งเป็นปัจจัยที่ห๎า ถ๎าใครไมํใช๎ก็ถือวําตกยุค      
ไมํทันสมัย  
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 จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการบริโภคนิยม  5  เรื่อง   ได๎แกํ สุธรรมสองศตวรรษ,        
ห้วงเหวแห่งโลก,   หมาฝรั่ง,    เช็งเม้ง และที่น่ี – ที่โน่น 
 

ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาการบริโภคนิยม ดังนี้  
  

เรื่อง สุธรรมสองศตวรรษ ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคม จากข๎อความ   
 

 ทุกวันน้ีคนเราเชื่อข๎อมูลสําเร็จรูป เด็กรุํนใหมํในสังคมถูกสร๎างขึ้นมาเหมือนส่ิงของชิ้นหนึ่ง ไมํตํางอะไร
กับผลผลิตจากโรงงานข๎ามชาติ เกิดมาเพื่อบริโภคและเป็นตลาดระบายสินค๎าของชาติมหาอํานาจ เด็กๆ ใน
ประเทศเราเป็นเหมือนกลไกเล็กๆ ที่ถูกคนอื่นควบคุมความคิด และการเคล่ือนไหวด๎วยรีโมทคอนโทรล เรา
จะหวังอะไรได๎อีกเลําเตอร๑ เราสองคนเป็นไทยแท๎ๆ พํอแมํยังตั้งชื่อให๎เป็นฝรั่ง ดีที่เรามีวิญญาณเป็นไทยและ
มีความรักในศิลปะ ทําให๎เรามองได๎ไกลกวําคนอื่น เราไมํมองเพียงเปลือกผิวของวัตถุ แตํวิเคราะห๑ลึกลงไป
ด๎วยจินตนาการ 
                             (ประชาคม ลุนาชัย. 2545: 33)  

 
จากข๎อความข๎างต๎น ตัวละครวิพากษ๑วิจารณ๑สังคมวําผู๎คนเชื่อข๎อมูลสําเร็จรูป เด็กรุํนใหมํไมํมี

ความคิดเป็นของตนเองจึงมักถูกผู๎อ่ืนควบคุม ตัวละครสองคนมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแตํยังรักในความ
เป็นไทย รักศิลปะ ไมํนิยมวัตถุดังที่ปรากฏในสังคมปัจจุบันจึงแตกตํางจากคนอ่ืนที่ถูกคํานิยมตํางชาติ
ครอบงําทางความคิด ทําให๎ตกเป็นทาสทางความคิด สนองการบริโภคนิยม กระทบตํอศิลปะของไทย 
 

 เรื่อง ห้วงเหวแห่งโลก ของ อัญชัน กลําวถึงอํานาจใหมํที่เกิดจากการทําให๎คนหลงใหลใน
วัตถุนิยม ดังความวํา  
 

 มีคนคาดวําหลังจากสงครามนี้หมดลง จะมีมหาอํานาจใหมํ ขึ้นมาเป็นผ๎ูครองโลกแทนนาซี และชาตินี้
คงจะมาในรูปฉลาดแยบยลกวํา ไมํต๎องเอาอาวุธไปบังคับขูํขํมใคร ให๎เสียทั้งกําลัง ทั้งเงิน ซ้ํายังอาจถูกคน
ทั้งโลกรุมตํอต๎านเหมือนนาซี ฉะนั้นการลําทาสวิธีใหมํซึ่งจะให๎ผลที่สุดก็คือ ผลิตวัตถุนําสมัยในรู ปของ
สินค๎าทุนนิยม มาเผยแพรํลํอกิเลสคนชาติตํางๆ  ลงทุนเพียงเทํานี้เอง ไมํช๎าก็จะมีคนแยํงกันเป็นทาสจน
หมดโลก โดยไมํต๎องบีบบังคับ  นี่จะเป็นวิธีที่ประเทศมหาอํานาจรุํนใหมํ นํามาใช๎ลํอคนให๎ตกเป็นทาส ซ้ําจะ
เป็นทาสยุคใหมํที่หนักยิ่งกวําทาสยุคเกําซึ่งถูกลํามแคํมือเท๎าหลายเทํา  เพราะครั้งนี้จิตใจ คํานิยม ความคิด
อํานของเขา จะถูกผูกลํามไว๎แทน ยากนักที่จะปลดออก เพราะลํามคนไว๎ด๎วยกิเลสของตัวเอง มักหนักแนํน
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ยิ่งกวําลํามเขาด๎วยโซํตรวนหลายเทํานัก แตํนั่นแหลํะ ตบมือข๎างเดียวมันไมํดัง ต๎องโทษคนที่ไปยอมเป็น
ทาสความโก๎เก๐ให๎จูงจมูกด๎วย และตํอจากนั้นมหาอํานาจรุํนใหมํ ก็จะเริ่มขบวนการสูบเงินจากผู๎ตกเป็นทาส
จนชาตินั้น ชาตินี้ คํอยๆ ลํมจมล๎มละลายกันทั้งโลก ไมํเชื่อก็คอยดูกันตํอไปสิวํา คําทํานายจากตํารา
ประวัติศาสตร๑ที่ฉันสอนอยูํ มันจะแมํนยําหรือเปลํา 

              (อัญชัน. 2545: 50 - 51)    
 
 เรื่องนี้กลําวถึงคําทํานายวําจะมีมหาอํานาจใหมํเกิดขึ้นในรูปแบบที่ฉลาดแยบยลกวํา ไมํได๎ใช๎
อาวุธแตํเป็นการใช๎สินค๎าในรูปของทุนนิยมแล๎วเผยแพรํเพื่อให๎คนเกิดกิเลส จนคนทั้งโลกตกเป็นทาส  
ทาสในยุคใหมํนี้ถูกลํามทั้งทางจิตใจ คํานิยม และความคิด ยากที่จะปลดออกได๎ เพราะการถูกลําม
ด๎วยกิเลสของตัวเองนั้นแนํนหนายิ่งกวําโซํตรวนเพราะความหลงใหลไปกับวัตถุนิยม  คํานิยมในเรื่อง
วัตถุนิยม มีต๎นเหตุเกิดจากกิเลสของคน ความอยากได๎ อยากมี ทําให๎ต๎องขวนขวาย แสวงหาเพื่อให๎
ได๎มาครอบครองด๎วยวิธีการตําง ๆ จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ต ามมา เชํน 
อาชญากรรม  การทุจริตฉ๎อราษฎร๑บังหลวง ความเห็นแกํตัว เป็นต๎น  
 

เรื่อง หมาฝรั่ง ของ ประชาคม ลุนาชัย  เรื่องนี้เปรียบเทียบให๎เห็นถึงคนไทยต๎อนรับกระแส
เทคโนโลยีและสังคมบริโภคนิยมจนกระทั่งยอมตกเป็นทาสสนองการบริโภคจากชาติตะวันตก ดัง
ข๎อความตํอไปนี ้
 

 หลังอานมีโซํและปลอกคอประดับเกียรติ มีแข๎งขาและรองเท๎ามันปลาบของเจ๎านายไว๎คลุกเคล๎า      
คลอเคลีย ขนสีน้ําตาลตลอดรํางเป็นมันวาว อวดความพํวงพีตํอสายตาคนยากจนในบ๎านสังกะสีข๎างทาง
ดํวน ขอบตาของผ๎ูคนเหลํานั้นดูจะร๎อนผําวด๎วยความริษยาในชีวิตความเป็นอยูํอันสุขสมบูรณ๑ของหมาซึ่งมี
เจ๎าของเป็นฝรั่ง 
 หลังอิ่มเอมกับอาหารมื้อค่ําเลิศรสจากมือหญิงแมํบ๎าน หนุํมผมทองลํามหลังอานไว๎กับต๎นเสา สวม
ตะกร๎อครอบปากมันไว๎ หลังอานทิ้งตัวนอนตะแคงดิ้นเรํา ๆ สองขาหน๎าตะกุยอากาศ เจ๎านายโน๎มหน๎าต่ําลง
มา หลังอานซุกหัวเข๎าใต๎หวํางขาสํงเสียงครางหงิง ๆ หนุํมผมทองยิ้มน๎อย ๆ พลางยื่นมืออบอุํนลูบไล๎หลังรูป
ขวานของมัน 
 มันไมํได๎ขัดขืนตะกร๎อที่สวมครอบปาก ในความรู๎สึกของหลังอาน นี่เป็นของประดับเกียรติอีกชิ้นหนึ่ง 
มันไมํเคยเห็นหมาตัวอื่นได๎รับ ตะกร๎ออาจเป็นมงกุฎแหํงหมา เป็นเกียรติและความไว๎วางใจสูงสุดสืบตํอ
จากปลอกคอและโซํ หลังอานไมํหงุดหงิดและแสดงอาการเกเรแม๎วําคืนนี้มันจะถูกลํามไว๎ 
                   (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 181 – 183) 
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 เรื่องนี้ใช๎หมาหลังอานมีตะกร๎อครอบปาก ปลอกคอ และโซํเหล็ก เป็นสัญลักษณ๑แทนคนไทยที่
ยอมถูกฝรั่งพันธนาการ ยอมตกเป็นทาสสนองการบริโภค เป็นทาสความคิดต๎องเดินตามฝรั่ง  สะท๎อน
ให๎เห็นถึงคํานิยมของคนรุํนใหมํที่กําลังลุํมหลงมัวเมาในสังคมบริโภคนิยม รสนิยมของคนที่เห็นวํา
ความเป็นฝรั่งเป็นความทันสมัย เป็นแฟชั่น นับเป็นคํานิยมที่กระทบตํอความเป็นไทย ตํอสินค๎าไทย 
และเศรษฐกิจโดยรวม  
  

เรื่อง เช็งเม้ง ของวินทร๑ เลียววาริณ สะท๎อนให๎เห็นตัวละครติดอยูํในสังคมวัตถุนิยมจนขาด
ความสัมพันธ๑ทางจิตใจกับบุคคลในครอบครัว ดังตัวอยําง 
 

 ผมรู๎วําตนเองไมํใชํคนเหยาะแหยะ ผมรู๎จักหาความสบายตํางหาก 
 ไมํใชํเพราะความสบายนี่หรือที่ทําให๎มีงาน เกิดสินค๎าใหมํ ๆ ออกมา มองไปรอบตัว เต็นท๑ ผ๎าเย็น พัด
ลม เครื่องดื่ม ฯลฯ เหลํานี้คือส่ิงตอบสนองความสบายทั้งนั้น 
 อากาศยิ่งร๎อน ยิ่งหมายถึงโอกาส ขนาดตลาดคนตายใหญํกวําที่ผมคิด 
 ...หากทํา SWOT Analysis ของตลาดนี้ หลุมศพทั้งหมดนี้ไมํต่ํากวําสองพันหลุม แตํละหลุมใช๎เทียน
อยํางน๎อยส่ีแทํง มีสุสานในเมืองไทยทั้งหมดกี่ร๎อยสุสาน ดูเหมือนจะมีแตํตลาดลําง ไมํมีตลาดบน ใน
การตลาด ส่ิงที่เป็นปัญหาก็คือตลาดเดิมมีคูํแขํงมากแล๎ว แตํไมํได๎หมายความวําเราจะเข๎ามาขอสํวนแบํง
ไมํได๎ด๎วยการสร๎างความแตกตํางและภาพลวงตา ทุกอยํางที่น่ีสามารถปรับปรุงได๎ทั้งสิ้น เหลือบดูรถบรรทุก
เต็นท๑ กิจการนี้ครอบคลุมไปทั่ว ตั้งแตํงานแตํงงาน  งานขึ้นบ๎านใหมํ ไปจนถึงการกํอม็อบ รถคันนั้นนําจะ
บรรทุกเต็นท๑ได๎สักห๎าหกหลัง คําลงทุนเต็นท๑ คําขนสํง คําอินเวนทอรีส๑ เขานําจะได๎กําไรมากกวํานี้ถ๎า
สามารถปรับปรุงสินค๎าให๎กะทัดรัดกวํานี้ แบบพับเก็บใสํกระเป๋าได๎ เป็นการลดคําเชําสถานท่ีสต็อกสินค๎าลง 
กําไรของเขาก็นําจะเพิ่มขึ้นอีก 10-20% เป็นอยํางน๎อย 
 ไลํมาถึงพวกป้ายหินอํอนทั้งหลาย ทั้งหมดที่เห็นในสุสานน้ีล๎วนออกแบบต่ํากวํามาตรฐาน ฮวงซุ๎ยพวก
นี้ไมํได๎ออกแบบโดยสถาปนิกแนํนอน ถ๎าเพียงสามารถออกแบบให๎ดูทันสมัยขึ้น เราสามารถตั้งราคาให๎
สูงขึ้นได๎อยํางน๎อย 10 – 30% จากคูํแขํงซึ่งเป็นเสือนอนกิน  ลดต๎นทุนด๎วยการสร๎างแบบระบบสําเร็จรูป มี
ลายตําง ๆ ให๎เลือก เจาะเฉพาะกลํุมคนมีเงิน คนเราตายชีวิตละครั้งเดียวเทํานั้น... 
                                             (วินทร๑ เลียววาริณ.  2542: 255)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงตัวละครมางานเช็งเม๎ง คือการมาเซํนไหว๎เพื่อรําลึกถึงบรรพบุรุษเป็นประเพณี
ของชาวจีน แตํตัวละครเอกติดอยูํในสังคมวัตถุนิยมจนขาดความสัมพันธ๑ทางจิตใจกับบุคคลภายใน
ครอบครัวเพราะคิดถึงแตํการตลาด คิดแตํผลประโยชน๑ กําไร การเพิ่มคุณคําสินค๎า จึงมองสิ่งรอบ ๆ ตัว
เป็นการตลาดหมด เชํน การทําเต็นท๑ให๎กะทัดรัดกวํานี้เพื่อลดคําเชําสถานที่สต็อกสินค๎าลงจะทําให๎ได๎
กําไรมากขึ้น การออกแบบป้ายหินอํอนที่สุสานให๎ดูทันสมัยแล๎วต้ังราคาให๎สูงขึ้นเจาะตลาดเฉพาะกลุํม
คนมีเงิน เป็นต๎น สาเหตุที่ตัวละครติดอยูํในสังคมวัตถุนิยมเพราะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคม
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เกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม การรับวัฒนธรรมมาจากตํางประเทศ ทําให๎เกิดคํานิยมเรื่องวัตถุ
นิยม นิยมความร่ํารวย การมีทรัพย๑สินเงินทองมาก ๆ  เงินทําให๎เกิดความสุขสบายในชีวิต ดังนั้นเมื่อตัว
ละครดํารงชีวิตอยูํในสังคมที่มีคํานิยมเหลํานี้ จึงทําให๎เขาคิดหาแตํวิธีการที่จะทําให๎เกิดผลประโยชน๑ 
ผลกําไรจากการค๎าขายสินค๎า สํงผลเสียตํอความสัมพันธ๑ ความผูกพันที่พึงมีให๎กันภายในครอบครัว  
 

3.3.4 การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย 
การบริโภคสินค๎าฟุ่มเฟือย หมายถึง การซื้อสินค๎าในปริมาณที่มากเกินความจําเป็น หรือซื้อ

สินค๎าที่ไมํมีความจําเป็นต๎องใช๎ เชํน ซื้อเพราะความชอบสํวนตัว ซื้อเก็บสะสม หรือซื้อเพื่อแสดงฐานะ
ของผู๎ซื้อ เป็นต๎น และไมํได๎ใช๎ประโยชน๑จากของที่ซื้อ 

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการบริโภคสินค๎าฟุ่มเฟือย  5  เรื่อง ได๎แกํ เรื่องของผมกับพ่อ, 

อลิสาแห่งดินแดนพิศวง,  โลกสีเงิน, ค าอธิษฐาน และเรื่องในตู้เย็น 
 

เรื่อง เรื่องของผมกับพ่อ ของ วินทร๑ เลียววาริน แสดงให๎เห็นการใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือย
เพื่อความสุขสํวนตัว จากข๎อความ  
 

 พํอผมตายเมื่ออายุได๎แปดสิบสองปี ตอนนั้นผมอายุยํางยี่สิบเจ็ด เพิ่งกลับจากประเทศอเมริกาโดย
ไมํได๎ปริญญามาเลยสักใบอยํางที่พํอคาดหวัง พํอทิ้งมรดกให๎ทายาทหนุํมฟ้อคนเดียวคือผม ไมํมากไมํน๎อย 
1,320  ล๎านบาท หลังจากพํอตาย ผมก็อยูํคนเดียวในโลกกว๎าง แตํไมํเคยรู๎สึกเหงา แม๎วําผมจะไมํมีญาติพี่
น๎องแท๎ ๆ เลยสักคน (แตํมีพวกที่ขอมาเป็นญาติมากมายวันละหลายคน) ความจริงแล๎ว ไมํเคยนึกวําตลอด
ชีวิตพํอผมจะเก็บเงินได๎มากขนาดนี้ ผมใช๎มันอยํางสนุกสุดเหวี่ยงเทําที่คนหนุํมโสดรสนิยมแพงคนหนึ่งจะ
กระทําได ๎
 พํอผมที่ตายไปหลายปีแล๎วคงเหงาหรือไมํก็รู๎สึกอึดอัดที่เห็นสภาพผมในตอนนี้เต็มทน จึงตัดสินใจมา
เยี่ยมผมในวันที่ผมขับรถสปอร๑ตเฟอรารีคันแดงที่ความเร็ว 150 กม.บนทางหลวง มุํงหน๎าไปยังสนามกอล๑ฟ
แหํงหนึ่งที่เขาใหญํ ... 
 
 ... นั่นเป็นครั้งสุดท๎ายที่ผมพบพํอ เมื่อตอนที่ผมเข๎าใจในคําวําภาพลวงตาของพํอ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย๑ที่พํอท้ิงเป็นมรดกให๎ผมก็ถูกการปรับอัตราคําเงินแลกเปล่ียนพลิกกิจการจากหน๎ามือเป็นหลังมือ 
ผมมองภาพประชาชนที่แหํกันไปถอนเงินด๎วยความไมํเชื่อในสายตา บริษัทที่พํอผมเพียรสร๎างมานานหลาย
สิบปีแทบจะล๎มลงในวันเดียว โอกาสที่จะรื้อฟื้นสถานะบริษัทขึ้นมาใหมํสําหรับคนหนุํมไมํเอาถํานคนหนึ่ง
เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ ผมไมํรู๎วําจะทําอยํางไรตํอไป                                                                                            
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                                      (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 119, 129) 

 
 เรื่องนี้กลําวถึงพฤติกรรมของตัวละครท่ีเรียนไมํสําเร็จ   ไมํเคยทํางาน และได๎เงินมรดกมา
โดยงําย จึงทําให๎ไมํเห็นคําของเงิน ใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเรื่องเที่ยว เรื่องผู๎หญิง และเรื่อง
การพนัน รวมทั้งซื้อสินค๎าราคาแพงเกินความจําเป็น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นจึงทําให๎เขาเกิดปัญหา
ด๎านการเงิน และเพราะไมํมีความรู๎จึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ เหตุที่ตัวละครเป็นคนใช๎
จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือยคือ การถูกปลูกฝังเลี้ยงดูของผู๎ปกครอง การเกิดมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย
มากทําให๎มีความคิดที่วําไมํจําเป็นต๎องเรียนหนังสือหรือทํางานก็สามารถใช๎ชีวิตอยูํได๎ด๎วยความสุข
สบาย การได๎รับมรดกมาอยํางงํายดายทําให๎ใช๎จํายเงินอยํางไมํรู๎คุณคํา ดังนั้นเมื่อต๎องเผชิญกับวิกฤต
เศรษฐกิจจึงทําให๎ไมํสามารถจัดการ แก๎ไขกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได๎  
 

เรื่อง อลิสาแห่งดินแดนพิศวง  ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส เสนอภาพการบริโภคของใช๎
ฟุ่มเฟือย ดังตัวอยําง 

 
ในจํานวนบ๎านหลังใหญํท้ังหลายนั้น เป็นบ๎านของอลิสาหนึ่งหลังใหญํโตมีห๎องมากมาย บางห๎อง

เปิดเพดานโลํงทะลุสองชั้น ให๎มีที่วํางพอแขวนโคมไฟแก๎วเจียระไนพวงใหญํที่แมํอุตสําห๑แบกมาไกลจาก
ตุรกี เพราะแมํอ๎างวําเครื่องแก๎วเจียระไนของตุรกีดูสวยและดูคล๎ายของออสเตรเลียแตํราคาถูกกวํากันครึ่ง
ตํอครึ่ง ราคาถูกของแมํนั้น อลิสารู๎ดีวําเป็นเลขห๎าหกตัวอยูํดี 

นอกจากโคมไฟระย๎าในห๎องโถงแล๎ว ยังมีโคมไฟระย๎าที่ห๎องรับแขก และห๎องรับประทานอาหารที่
รับรองแขกได๎ถึงสามสิบคน ขนาดห๎องจึงใหญํมาก จนเวลาที่พํอแมํและอลิสาทานอาหารเช๎ากันสามคนต๎อง
หนีไปทานในห๎องเตรียมอาหารแทน แมํเลยบํนใหญํวําไมํได๎ทําเหมือนในละครโทรทัศน๑ ... 

 
... ปีท่ีเธอรอคอยเป็นนางสาวเจ๎าของบัตรวิเศษนั้น เป็นปีเดียวกับที่บ๎านเมืองเกิดภัยพิบัติ ตลาด

หลักทรัพย๑มีวันจันทร๑สีดําซ้ําซาก พํอแมํมีปัญหาทางการเงิน บัตรทองไมํมีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐบาลส่ังปิด
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย๑ของพํอ พํออุตสําห๑ทําแซนวิชขายแตํไมํมีใครซื้อ เพราะทุกคนในบริษัทพํอ ตํางทํา
แซนวิชขายเหมือนกัน แมํไมํต๎องออกไปเจรจาเรื่องที่ดินเพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย๑ลํมสลาย แมํเ คยเอา
โฉนดไปเรํขายที่ตลาดนัดคนเคยรวย แมํถึงกับยอมขายลดครึ่งราคา แตํยังส๎ูคนอื่นไมํได๎ เขาขายกันหนึ่ง
โฉนดแถมรถยนต๑โฟร๑วิว และตั้งรถวีไอพีฟรีหนึ่งปี เครื่องเลํนตําง ๆ ของอลิสาที่เคยมี ไมํถูกขายก็ถูกเลํนจน
พังคามือ ของตกแตํงบ๎านไมํถูกยึดคืนเหมือนรถยนต๑ แมํก็แลกหรือจํานํา 

             (อลิสาแหํงดินแดนพิศวง. 2541: 208 – 209, 213)  
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เรื่องนี้เสนอภาพครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย ใช๎เงินซื้อสินค๎าที่มีราคาแพงเพื่อประดับตกแตํงบ๎าน
ให๎สวยงาม โดยไมํได๎ใช๎ประโยชน๑จากสินค๎าอยํางแท๎จริง เป็นการซื้อสินค๎าเพื่อแสดงฐานะทางสังคม  
เมื่อสังคมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให๎ครอบครัวเกิดความลําบาก เมื่อขาดรายได๎จึงต๎องขายทรัพย๑สิน  
และอลิสาต๎องไปขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับเงินมาใช๎ในการดํารงชีวิต สาเหตุสําคัญเกิดจากพํอแมํ
ของอลิสาเกิดความประมาท เมื่อหาเงินมาได๎โดยงํายและเป็นจํานวนมากทําให๎ใช๎จํายอยํางฟุ่ม เฟือย
เกินความจําเป็น อลิสาเติบโตขึ้นมาในครอบครัว และสภาพสังคมที่เต็มไปด๎วยการบริโภคนิยม จึงทํา
ให๎เธอมีคํานิยมเหมือนคนทั่วไป เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให๎ครอบครัวต๎องพบกับความ
ลําบาก และอลิสาต๎องเลือกขายบริการทางเพศซึ่งเป็นอาชีพที่กํอให๎เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา 

 
เรื่อง โลกสีเงิน ของ อัญชัน  เสนอภาพของคนที่มีฐานะร่ํารวยใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือย เพื่อ

แสดงถึงฐานะของตนเองในสังคม จากตัวอยําง  
 

ถ๎าใครขับรถผํานคฤหาสน๑หลังนี้ ที่ปลูกอยูํในเนื้อที่รํวมสามไรํแถบพุทธมณฑลไปแล๎ว ทุกคนคง
อดทนหันไปมอง จนเหลียวหลังพร๎อมกับอดริษยาผ๎ูเป็นเจ๎าของอยูํในใจไมํได๎ ทุกอยํางภายในรั้วเหล็กดัด 
อวดถึงฐานะของผ๎ูเป็นเจ๎าของอยํางไมํเกรงใจสายตาคนเดินดินทั่วไป ไมํวําจะดูที่ตัวตึกหรูทรวดทรงยุโรป
แถบเมดิเตอร๑เรเนียน ดูที่อํางน้ําพุขนาดมโหฬารหน๎าตึก ดูที่สนามหญ๎าเขียวจัดผืนมหึมาที่ตัดเรียบเป็น
ระเบียบ และที่พํุมกุหลาบพันธุ๑นอกซึ่งปลูกรอบตัวตึก ล๎วนกําลังแขํงกันผลิดอกแดงเข๎มสลับเหลืองครีม สํง
กล่ินหอมโชยเป็นระยะไกล บํงบอกถึงการบํารุงรักษาอยํางดีเยี่ยมแตํมุมสําคัญที่ทําให๎คนผ๎ูมองจาก
ภายนอกเข๎ามาเห็น แทบจะเกิดอาการดําวดิ้นขึ้นมา เพราะคั่งแค๎นตํอความด๎อยโชควาสนาของตัวเองนักก็
คือ บริเวณมุมตึกที่กํอสร๎างเป็นโรงรถขนาดใหญํ กินเนื้อที่เทํากับทาวน๑เฮาส๑สองหลังติดกัน เผยให๎เห็นรถ
เก๐งยี่ห๎อแพงลิบ รวมทั้งรถสปอร๑ตรุํนใหมํเอี่ยมราคาเหยียบหลายล๎าน ที่จอดเดํนเป็นสงําอยูํหลายคันภายใน
โรงรถ สมบัติอันอัครฐานเหลํานี้มองปราดเดียว ทุกคนก็สามารถคํานวนตัวเลขของเงินในธนาคารของผ๎ูเป็น
เจ๎าของได๎ เพราะเพียงคําใช๎จํายสําหรับจ๎างบริวารมาดูแลรักษา และปรนนิบัติผ๎ูเป็นเจ๎าบ๎านในหน๎าที่ตําง ๆ 
แคํสํวนนี้สํวนเดียวก็คงจะหมดไปเป็นจํานวนเงินนับมูลคําไมํได๎วําสักเทําไหรํ 

                                                                                                (อัญชัน. 2542: 211 – 212) 

 
เรื่องนี้นําเสนอภาพของคนที่มีฐานะร่ํารวย ด๎วยการปลูกสร๎างบ๎านอยํางใหญํโต ซื้อรถยนต๑ที่มี

ราคาแพงเป็นจํานวนหลายคัน เพื่อแสดงถึงฐานะในสังคม  อวดความยิ่งใหญํของผู๎เป็นเจ๎าของ เพื่อ
สร๎างความภูมิใจให๎กับตนเอง โดยไมํได๎คํานึงถึงประโยชน๑ใช๎สอยอยํางแท๎จริง สาเหตุที่ผู๎เป็นเจ๎าของ
บ๎านใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือยเพราะเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ต๎องผจญกับ
ความลําบาก ทําให๎เกลียดความจน เมื่อวันหน่ึงชีวิตประสบความสําเร็จในการงานจนมีฐานะร่ํารวย จึง
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ใช๎เป็นโอกาสแสดงให๎ผู๎คนในสังคมได๎เห็นถึงฐานะความร่ํารวยของตนเอง  จนทําให๎มีความเชื่อที่ผิดวํา
เงินคือสิ่งเดียวที่ทําให๎เกิดความสุขในชีวิตได๎   
 

เรื่อง ค าอธิษฐาน ของ ประชาคม ลุนาชัย สะท๎อนให๎เห็นการใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือย 
เพื่อแสดงถึงฐานะ ความยิ่งใหญํ จากตัวอยําง 

 
ชีวิตรื่นรมย๑ของเขาดําเนินตํอไป สะสมทรัพย๑สินและแสวงหาความสุข ครอบครองในส่ิงซึ่งจะหนุน

ชํวยให๎เขาเพิ่มพูนความยิ่งใหญํ เขาชอบทองคํา-ห๎องน้ํา โถส๎วม เตียงนอน โต๏ะอาหาร เครื่องครัว ล๎วนทํา
ด๎วยทองคํา ยามนั่งถํายทุกข๑หรือขณะรับประทานอาหาร สีเหลืองอรํามรอบกายของเขาแวววาวประหนึ่ง
มนุษย๑ทองคํา 

เขาหลงใหลรถยนต๑ ค๎าและเก็บสะสมไว๎เป็นจํานวนมาก ศิลปกรรมแหํงยุคสมัยเหลํานี้พาเขาไป
ปรากฏกายตามที่ตําง ๆ  เมื่อเปิดประตูรถยนต๑คันหรูรุํนใหมํจากยุโรปก๎าวลงไป เขารู๎สึกถึงความงามสงําของ
ตน สายตาหลายคูํที่จ๎องมองเขามีทั้งความชื่นชมและริษยาแฝงอยูํ 
                                                                                           (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 129 - 130) 

 
เรื่องนี้แสดงให๎เห็นพฤติกรรม และความรู๎สึกของนักธุรกิจคนหนึ่ง ที่ใช๎เงินอยํางฟุ่มเฟือยเพื่อ

เพิ่มพูนความยิ่งใหญํ เพื่อความรู๎สึกภาคภูมิใจที่ได๎เป็นผู๎ครอบครอง ซื้อรถยนต๑ราคาแพงเพื่อเก็บสะสม 
ไมํได๎คํานึงถึงประโยชน๑จากการใช๎งานอยํางแท๎จริง สาเหตุเกิดจากกิเลส  ความอยากได๎ อยาก
ครอบครอง จึงต๎องใช๎เงินมากมายเพื่อซื้อมาสนองกิเลสตัวเอง และเพราะความเป็นนักธุรกิจสามารถ
หาเงินมาได๎มากยิ่งทําให๎เกิดความโลภ ความไมํรู๎จักพอ จึงทําให๎ชีวิตหมกมุํนอยูํแตํเรื่องการแสวงหา
ความสุขจากความร่ํารวย  
  

เรื่อง ในตู้เย็น ของ จําลอง ฝั่งชลจิต  แสดงให๎เห็นเรื่องการใช๎จํายเงินเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกิน
ความจําเป็น จากข๎อความ 
 

 ตู๎เย็นขนาดหกคิวสีเขียวอมฟ้าสูงเสมอปลายคางสํงเสียงหึ่ง ๆ หลํอนเปิดเบา ๆ หลอดไฟสวํางทันที ไอ
เย็นแผํซํานจากชํองน้ําแข็งพร๎อมสํงกลิ่นเหม็นอับ หลํอนดึงถาดใต๎ชํองน้ําแข็ง ลูกชิ้นปลาชนิดกลมและรักบี้
ที่ซื้อมาอยํางละสองขีดเมื่อวันอาทิตย๑ยังเหลืออยูํเจ็ดแปดลูก หลํอนหยิบถุงลูกชิ้นที่น้ําแข็งจับเกล็ดมาดม
และดูวันหมดอายุ กํอนยัดลงถังเป็นขยะ ในถุง นํองไกํซื้อพร๎อมกันตามลงไปอีก สามนํอง หมูเนื้อแดงชิ้น
ขนาดข๎อมือในถุง สไลซ๑รสเผ็ดสามแผํนไส๎กรอกไกํและไส๎กรอกหมูรมควันเดือนท่ีแล๎วยังไมํหมด...พรํุงนี้ต๎อง
ซื้อของใหมํมาใสํ ร้ือออกเสียคืนนี้คงดี ถ๎าขืนปลํอยไว๎ก็เนําเหม็นติดตู๎ หลํอนนึกพลางถอนหายใจ... 
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...ชั้นเล็ก ๆ  อีกสองชั้นบนชั้นใสํขวดน้ํา ชั้นในเก็บขวดแยม ตราเซนต๑ดาลฟูร๑จากฝรั่ งเศส เป็น
แยมผลไม๎สี่ชนิดผสมน้ําองุํนขวดกลมขนาดมือกํารอบ ยาวหน่ึงคืบ เนื้อแยมยังเหลือคํอนขวด ลูกสาวเป็น
ผ๎ูซื้อมาใสํไว๎ปีกวํา ๆ เธอเปิดรับประทานไปครั้งสองครั้งชํวงสัปดาห๑แรก เธอชอบขวดกับฝาที่มีลวดลาย
สวยงามนําเก็บเป็นของสะสม บนฝาระบุวันหมดอายุ ๕/๒/๒๐๐๐ หลํอนวางรอวันหมดอายุที่เดิม ข๎าง
แยมฝรั่งมีแยมสับปะรดของไทยวางเทียบอยูํ เนื้อแยมเหลือครึ่งขวด บนฝาเป็นที่วางแอ๏ปเปิ้ลแดงที่กําลัง
เนําเป๊ปซี่กับโค๏กอยํางละกระป๋อง ชั้นนอกเก็บโยเกิร๑ตผสมสตรอว๑เบอร๑รี่สองถ๎วย หมดอายุตั้งแตํวัน
อังคาร นมเปร้ียวสามกลํองกับขวดน้ําหอมในกลํองกระดาษ ชั้นลํางสุดมีน้ําใสํขวดพลาสติกสองขวด นม
สดพรํองไขมันกลํองลิตร น้ําส๎มแท๎กลํองใหญํ และเบียร๑สิงห๑ขวดเล็ก 

‚อะไรนักก็ไมํรู๎ ดูสิ น่ีขนาดยังดูไมํหมดเลย‛ 
                        (จําลอง ฝ่ังชลจิต. 2542: 66 - 68)  

 
 ครอบครัวนี้ซื้ออาหารมาแชํไว๎ในต๎ูเย็นมากมาย วางใจวําต๎ูเย็นสามารถถนอมอาหารได๎นาน 
แตํมีอาหารหลายชนิดที่หมดอายุแล๎ว จึงต๎องทิ้ง แสดงให๎เห็นวําใช๎จํายเงินเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกิน
ความจําเป็น อาหารหลายอยํางต๎องทิ้งเพราะเนําเสีย นอกจากนี้ยังแสดงให๎เห็นถึงความนิยมของ
ตํางประเทศที่มีราคาแพง ซื้ออาหารเพราะภาชนะที่บรรจุมีลวดลายสวยงามทําให๎สิ้นเปลืองโดยไมํ
จําเป็น ต๎นเหตุของการใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือยมาจากคํานิยมในสังคม ฐานะการเงินในครอบครัว 
และการอบรมเลี้ยงดู สํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎จํายเงิน ทําให๎สิ้นเปลืองเงินโดยไร๎ประโยชน๑  
 

3.3.5 การบริโภคความหรูหราราคาแพง 
การบริโภคความหรูหราราคาแพง หมายถึง การเลือกซื้อสินค๎าที่มีชื่อเสียง ราคาแพง และเป็น

ที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการบริโภคความหรูหราราคาแพง  3  เรื่อง   ได๎แกํ อลิสาแห่ง-
ดินแดนพิศวง, ละครจริงในห้องขาวด า และพระเจ้ากับมนุษย์ ดังนี้  

 
 อลิสาแห่งดินแดนพิศวง ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงความนิยมในวัตถุสิ่งของ ดังนี้ 

 
อลิสาเบื่อโรงเรียนเหลือเกินเพราะมีแตํนักเรียนหญิง แม๎จะมีทอมบ๎างแตํก็ไมํใชํของจริง โรงเรียน  

อลิสาบังคับให๎ทุกคนใสํชุดขาวน้ําเงินเหมือนกันหมด และยังห๎ามแตํงหน๎า ห๎ามไว๎ผมยาว ห๎ามดัดผม ห๎าม
เขียนคิ้ว ห๎ามทาปาก จนอลิสาและเพื่อนไมํสวยเทํากันหมด อลิสาและเพื่อนเลยต๎องอวดยกทรงทั้งที่ไมํมีให๎
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ยก  แหวนเพชร จี้หูอัญมณี นาฬิกาเทกฮอยเอ๐อร๑ ปากกามองบั้ง โทรศัพท๑โนเกี้ย กระเป๋าวิตต๏อง รองเท๎า
เฟอรากาโมํ รวมทั้งวิทยุติดตามตัว ท่ีพํอให๎อลิสาไว๎สําหรับโทรตามตัว 
                       (อลิสาแหํงดินแดนพิศวง.  2541: 210 - 211)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงกลุํมเด็กนักเรียนหญิงที่มีความนิยมในวัตถุสิ่งของที่มีราคาแพงและมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปโดยไมํได๎คํานึงถึงประโยชน๑ใช๎สอย แสดงให๎เห็นคํานิยมเรื่องวัตถุนิยมของคน
ในสังคมเพื่อแสดงถึงฐานะและรสนิยมของผู๎เป็นเจ๎าของ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การรับคํานิยมจากตํางประเทศ การเลี้ยงดูของครอบครัว ขาดแบบอยํางและการ อมรมที่ดีจาก
ผู๎ปกครอง สํงผลให๎มีพฤติกรรมใช๎จํายเงินอยํางไมํรู๎คุณคํา  
 

เรื่อง ละครจริงในห้องขาวด า ของ วินทร๑ เลียววาริณ  สะท๎อนให๎เห็นกลุํมวัยรุํนที่นิยมสินค๎า
แบรนด๑เนม  ดังนี้  
 

 รํางของชายสองหญิงหนึ่งชุลมุนกันบนเตียงกลมเป็นตัวละครของคืนตํอมา นาฬิกาชี้ที่ เวลาสามทุํม
พอดีเมื่อพวกเขานั่งรถสปอร๑ตคันสีแดงปลาบเข๎ามา เปิดวิทยุในรถจนดังออกมานอกรถ ละครกินเวลานาน
ถึงเที่ยงคืน เขามองสามรํางนั้นผํานผนังกระจกหัวเราะหึ ๆ ในคอ ไมํบํอยนักที่เขาจะได๎ชมละครหมูํแบบนี้ 
ทําทางของพวกเขาดูเหมือนจะไมํรู๎จักเหน็ดเหนื่อย เมื่อละครจบทํอนแรกกํอนส่ีทุํมเล็กน๎อย พวกเขาส่ัง
เครื่องดื่มเข๎าไปในห๎อง ตอนน้ันเองที่เขาเพิ่งสังเกตวําทั้งสามยังเป็นวัยรุํนนักศึกษา เขารู๎สึกแปลกใจอยูํบ๎าง 
เนื่องจากโดยปรกติชํวงสอบจะมีนักศึกษามาที่นี่น๎อยลงกวําเดิม เขาปิดเครื่องอัดเทปเมื่อพวกเขาเริ่มคุย
เรื่องจิปาถะ เขาได๎ยินพวกเขาคุยกันเรื่องเส้ือผ๎าชุดละห๎าหมื่นบาทที่ไปขุดมาจากฮํองกง นาฬิกาฮอยเออร๑
เรือนละสองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน ฯลฯ  พวกเขาคุยอยูํกวํายี่สิบนาทีกํอนที่เริ่มเลํนละครทํอนสองตํอ เขา
สังเกตหญิงสาวในเงามืดคนนั้น นึกถึงตัวเองในวัยเดียวกันนั้นซึ่งยังไมํรู๎เดียงสานักในเรื่องเพศ ‚โลกมัน
เปล่ียนไป‛ เพื่อนเขาคนหน่ึงเคยวําไว๎ 
                                                                                             (วินทร๑  เลียววาริณ. 2542: 166 –167) 
 

 เรื่องนี้กลําวถึงวัยรุํนที่นิยมสินค๎าที่มีชื่อเสียง ราคาแพง เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป โดยไมํได๎
คํานึงถึงประโยชน๑จากการใช๎สินค๎าอยํางแท๎จริง คุยโอ๎อวดด๎วยความภูมิใจที่มีไว๎ครอบครอง และเพื่อ
แสดงให๎เห็นวําอยูํในสังคมระดับเดียวกัน  สาเหตุเกิดจากการอยูํในครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย ขาดการ
ถูกปลูกฝังและการอบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณคําของเงิน การอยูํในสังคมที่มีคํานิยมวัตถุนิยม จึงทําให๎มี
พฤติกรรมใช๎จํายเงินเกินความจําเป็น 
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เรื่อง พระเจ้ากับมนุษย์ ของ ปริทรรศ หุตางกูร  แสดงให๎เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิยม
สินค๎าที่มีชื่อเสียงและการใช๎จํายเงินเกินความจําเป็น  ดังความวํา 

 
เมื่อวัยหนุํม.. เขาสอบเอ็นติดคณะเศรษฐศาสตร๑มหาวิทยาลัยดัง จบออกมาก็เริ่มจริงจังกับงานใน

ตําแหนํงเล็ก ๆ ของบริษัทขายรถ กํอนย๎ายเข๎าบริษัทเงินทุนชื่อดัง  จากนั้นโชคชะตาก็เข๎าข๎าง ด๎วยความมุ
พยายามไตํ ประสบการณ๑ถึงขั้นเซียนเงิน  เขามีสํวนวางแผนสินเชื่อการเก็งกําไร เลํนห๎ุนตามกุนซือ เลือกคบ
ปิศาจการเงิน ทั้งหมดคํอย ๆ แปรความมั่งคั่ง ความมั่นใจมาสํูเขาจนมีสโลแกนเฉพาะวํา ‘เงินและเงินคือ
อํานาจ’  

ครั้นชํานาญมากก็สนุกกับการหาเงิน ซึมซับระบายเงินเอาชนะคูํแขํง ดูเหมือนไมํมีอะไรมาหยุด
ความร่ํารวยกับตําแหนํงที่สูงเพิ่ม จากโตโยต๎า เป็นจากัวร๑ บีเอ็ม จบลงที่เบนซ๑ตาตั๊กแตน จากทาวน๑เฮ๎าส๑
เป็นบ๎านแฝด คอนโดฯ จบลงที่บ๎านเดี่ยวรํวม 10 ล๎าน  เขาพบรักลูกเจ๎าสัวและสัญญาจะแตํงงานกัน พร๎อม
กันก็หมุนเงินคลํองแคลํวสร๎างกิจการธนสมบัติ กระทั่งฟองสบูํสวยพริ้งแหํงประเทศแตกดังโพละ  

ดังที่รู๎อยูํ ธุรกิจส้ินสภาพคลํอง บริษัทเงินทุนล๎มระเนระนาด เขาถูกออกจากงานโดยมีเงินเดือน
ลํวงหน๎า 7 เดือนซึ่งจะพอยาไส๎อะไร จากผํอนบ๎านเดือนละ 40,000 มีสํงแคํเดือนละ 1,000 จนมีโทรศัพท๑มา
ตาม 

‚คุณคะ คําผํอนบ๎านไมํครบคํะ‛ 
  ‚พี่ตกงานนะน๎อง มีให๎แคํเดือนละ 1,000 ขืนจํายเทําเดิมพี่จะกินอะไร‛ 
 ‚แตํคุณทําอยํางนี้ไมํได๎นะคะ เรามีสัญญากัน‛ 
 ‚จะให๎ทํายังไง คนตกงานน่ีคุณ‛ 

‚งั้นเราจะยึดบ๎านและฟ้อง‛ 
‚เชิญยึด เชิญฟ้อง‛ 
แล๎วสํวนคนรักก็มาหนีงานแตํงไปอีก กิจการเทคโอเวอร๑ 

        (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 110 - 111) 

 
 เนื่องจากตัวละครอยูํในสังคมวัตถุนิยม จึงทําให๎ลุํมหลงอยูํกับเรื่องการแสวงหาเงิน ความ
ร่ํารวย เลือกซื้อที่อยูํอาศัย และสินค๎าที่มีราคาแพงมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
ตัวละครถูกให๎ออกจากงาน ไมํมีรายได๎ จึงทําให๎เดือดร๎อนเรื่องการเงินและมีหนี้สินมากมาย  
 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนแสดงให๎เห็น
ปัญหาเรื่องการมีคํานิยมเรื่องวัตถุนิยมเป็นจํานวน 29 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได๎แกํ   การขาย
บริการทางเพศเป็นจํานวน 12 เรื่อง พบวําสาเหตุที่ทําให๎มาขายบริการทางเพศคือต๎องการเงิน สัมพันธ๑
กับสภาพสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู๎คนตํางดิ้นรนเพื่อความอยูํรอด การขายบริการทางเพศเป็นวิธีการ
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ที่งําย รวดเร็ว และได๎เงินเป็นจํานวนมาก และผู๎เขียนสะท๎อนให๎เห็นการขายบริการทางเพศในรูปแบบ
ใหมํที่แอบแฝงมาในเชิงธุรกิจตําง ๆ  เชํน สวนอาหาร    ร๎านคาราโอเกะ  ร๎านเสริมสวย      เป็นต๎น 
ปัญหาที่พบรองลงมาได๎แกํ การนิยมความร่ํารวยและความมีชื่อเสียงมีจํานวน 11 เรื่อง การบริโภค
นิยมมีจํานวน 5 เรื่อง การบริโภคสินค๎าฟุ่มเฟือยมีจํานวน 5 เรื่อง และปัญหาที่พบน๎อยที่สุดคือการ
บริโภคความหรูหราราคาแพงมีจํานวน 3 เรื่อง สะท๎อนให๎เห็นคํานิยมของสังคมปัจจุบัน คือคนให๎
ความสําคัญกับเรื่องเงิน ความร่ํารวย และความมีชื่อเสียง มากกวําความสัมพันธ๑ทางด๎านจิตใจ
โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว สํวนการเลือกบริโภคสินค๎ามักเลือกที่ยี่ห๎อ ความมีชื่อเสียง เป็นที่นิยม
ของคนทั่วไป มากกวําการเลือกบริโภคโดยคํานึงถึงประโยชน๑จากการใช๎สอย และการเลือกซื้อสินค๎า
ราคาแพงเพราะต๎องการแสดงฐานะของตนในสังคม 

 
 

3.4 ปัญหาเร่ืองการขาดระเบียบวินัย 
 ระเบียบวินัยเป็นจริยธรรมสําคัญที่ชํวยพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ ชํวยรักษาความสงบเรียบร๎อย
ของสังคม และชํวยพัฒนาประเทศให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า  การขาดระเบียบวินัย  และระเบียบ
ข๎อบังคับจะทําให๎ตนเองและผู๎อื่นได๎รับความเดือดร๎อน  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  ปรากฏ
ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย 6 ลักษณะ   คือ การทําผิดวินัยในอาชีพ การค๎าท่ีผิดกฎหมาย  การ
ผิดวินัยของนักเรียน นักศึกษา การผิดกฎจราจร การผิดวินัยสงฆ๑ และการลําสัตว๑ป่าสงวน ปรากฏใน
เรื่องสั้นจํานวน 28 เรื่อง ได๎แกํ เรื่องของผมกับพ่อ, กามสุขัลลิกานุโยค,  ตุ๊กตา,  เช็งเม้ง,       
หมากลางถนน,  อนาคตของชาติ,    ที่ร้านน้ าชา,   วงจรชีวิต,   อิทธิปาฏิหาริย์,   ผู้แพ้,  
เพลงคลื่น,  เสียงเพรียกจากซอยร้าง,  เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา,  บริสุทธิ์,  ฆาตกร,  
แม่น้ า,  ภาพลวง,  กรมอุตุนิยมวิทยา,  วิปริต,  แม่ยก,   ใบหน้าและดวงตา,  ละครคนเมือง,   
บู-ญอ-ตา,   ท่านอีหม่าม,  นายบังเอิญ,   พฤศจิกายน,   เรื่องเล่า สายน้ าและความตาย     
และบุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน  
 

3.4.1 การท าผิดวินัยในอาชีพ 
ในแตํละอาชีพจําเป็นต๎องมีกฎระเบียบข๎อบังคับหรือจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติซึ่งชํวยควบคุมพฤติกรรมของผู๎ประกอบอาชีพให๎ทําตามบทบาทหน๎าที่เพื่อผลประโยชน๑
ตํอตนเอง ผู๎ประกอบการ และสังคม สังคมปัจจุบันจําเป็นอยํางยิ่งที่ทุกสายอาชีพจะต๎องมีจริยธรรม
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หรือจรรยาบรรณของตนเป็นข๎อบังคับภายในจิตใจ นอกเหนือไปจากกฎหมายซึ่งบังคับเพียงผิวเผิน
ภายนอก  

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการทําผิดวินัยในอาชีพ 15  เรื่อง ได๎แกํ   ค าให้การ,  
อิทธิปาฏิหาริย์, แม่น้ า,  บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน ,   เรื่องของผมกับพ่อ,       
วงจรชีวิต ,  เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา ,  ฆาตกร , กรมอุตุนิยมวิทยา , มีดด้ามงา ,      
เพรียกจากซอยร้าง,  เพลงคลื่น, พฤศจิกายน, ตุ๊กตา และบริสุทธิ์  

 
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาการทําผิดวินัยในอาชีพ ดังนี้  
 
 เรื่อง ค าให้การ ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงนักบัญชีธนาคารที่ทําผิดกฎหมายด๎วยการโกง
เงินจากลูกค๎า ดังข๎อความตํอไปนี้  
  

 ผมพบเพื่อนใหมํหลายคนในคุก มากกวําครึ่งต๎องคดีฉ๎อฉล สมพงษ๑เป็นนักบัญชีที่เชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร๑ เขาโกงเงินธนาคารโดยการป้อนข๎อมูลให๎คอมพิวเตอร๑ตัดเศษสตางค๑ของบัญชีลูกค๎าทุกคนเข๎า
บัญชีของเขา เพียงคนละไมํกี่สิบสตางค๑ตํอเดือนโดยไมํมีใครสังเกตเห็น เขาสามารถยักยอกเงินธนาคารมา
ได๎เกือบยี่สิบล๎านบาทกํอนถูกจับได๎   
        (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 28)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงนักบัญชีธนาคารคนหนึ่งที่โกงเงินลูกค๎าโดยการตัดเศษสตางค๑ของลูกค๎าเข๎า
บัญชีตัวเอง แสดงให๎เห็นถึงการทําผิดกฎหมายโดยการใช๎ตําแหนํงหน๎าที่การงาน ความรู๎ และ
ความสามารถเพื่อผลประโยชน๑ของตนเอง  สาเหตุเกิดจากตัวละครทํางานอยูํกับเงินเป็นจํานวนมากจึง
ทําให๎เกิดกิเลส ความอยากได๎ เงินจึงเป็นแรงจูงใจในการทําผิดครั้งนี้ ทําให๎ธนาคารดังกลําวเสีย
ชื่อเสียง และความนําเชื่อถือ ลูกค๎าสูญเสียเงิน และตัวละครต๎องถูกให๎ออกจากงาน และต๎องถูก
ดําเนินคดีตามที่กฎหมายกําหนด  
 

เรื่อง อิทธิปาฏิหาริย์ กลําวถึงอาชีพตํารวจที่ทําผิดวินัยโดยใช๎อํานาจหน๎าที่ในทางมิชอบ ดังนี้ 
  

 ตํารวจพาเฒําทูนไปไมํถึงโรงพัก กระบะคันน้ันแลํนหํางจุดจับกุมมาได๎ไมํไกลเสียงปืนก็ดังขึ้น 
 เป็นวิสามัญฆาตกรรม....จําฉายกับตํารวจที่ไปด๎วยกันอ๎างวํา เฒําทูนแยํงปืนจากเอวตํารวจแล๎ว
กระโดดลงรถหนีเข๎าป่า พอถูกไลํตามจับกุมแกก็ยิงตํอสู๎ จําเป็นอยูํเองที่ตํารวจจะต๎องป้องกันตัว 
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 ป้าสายทองรับศพผัวกลับมา นางไมํได๎ร๎องไห๎หรือตีโพยตีพาย นั่งเงียบอยูํทํามกลางเสียงซุบซิบของ
เพื่อนบ๎าน พวกเขาพูดกันวําเฒําทูนไมํนําทําเชํนนั้นเลย กะอีแคํเหล๎าเถื่อนยี่สิบสามสิบแกลลอน หากเรื่อง
ถึงโรงศาลแกจะได๎รับโทษสถานเบา ถ๎ามีเงินเสียคําปรับก็อาจไมํต๎องติดคุกให๎หัวโตแม๎แตํเดือนเดียว 
 ป้าสายทองรู๎ดี ผัวนางไมํเคยจับปืน- เฒําทูนยิงปืนไมํเป็นถึงแม๎แกดูเจ๎าเลํห๑แสนกลอยูํบ๎างในบางครั้ง 
แตํออกจะขี้ขลาดในเรื่องชกตํอยหรือตีรันฟันแทง แกเป็นคนชอบสนุกมาแตํไหนแตํไร ไมํยอมละทิ้งอาชีพ
เดิมโดยงํายก็เพราะอยากเมารํวมกับเพื่อนบ๎านในงานร่ืนเริง  

                           (ประชาคม ลุนาชัย. 2541: 53  - 55)  

 

 เมื่อตํารวจจับเฒําทูนนักต๎มเหล๎าเถื่อนได๎จึงวิสามัญฆาตกรรมเฒําทูนเป็นการแก๎แค๎น เพราะ
โกรธแค๎นที่ถูกเฒําทูนหลอกจนจับกุมเฒําทูนไมํได๎ สะท๎อนให๎เห็นวําตํารวจทําผิดวินัยร๎ายแรงเพราะใช๎
ตําแหนํงหน๎าที่และอํานาจที่ตนมี ฆําคนตายเพราะความแค๎นสํวนตัว ตํารวจเป็นผู๎รักษากฎหมาย ทุก
คนจึงเชื่อตามคําที่ตํารวจให๎การ ทําให๎ไมํมีใครรู๎วําเป็นผู๎กระทําความผิด และไมํถูกลงโทษตาม
กฎหมาย  เหตุการณ๑นี้ทําให๎ภรรยาของเฒําทูนมีความรู๎สึกด๎านลบตํอตํารวจเพราะความที่รู๎จักสามีของ
ตนเองดี จึงรู๎วําเฒําทูนถูกตํารวจฆําตาย  
 

 เรื่อง บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน  ของ เรวัตร๑  พันธุ๑พิพัฒน๑ กลําวถึง           
บุรุษไปรษณีย๑ที่ทําผิดกฎข๎อบังคับในอาชีพของตน เชํนตัวอยําง  
 

 ในที่สุดบุรุษไปรษณีย๑ก็ได๎ฉวยโอกาสจากหน๎าที่การงานอยํางวายร๎าย นั่นคือเขาได๎ริบจดหมายที่   
หญิงสาวนํามาทิ้งตู๎เอาไว๎เสียพร๎อมๆ กันกับท่ีปริศนาลึกลับของเธอได๎ถูกเปิดออก เขาอํานจดหมายฉบับน้ัน
อยํางขบขันระคนสมเพช เอ๎อเฮอะ ชํางตลกบริสุทธิ์เสียเต็มประดา หาคูํกันทางหน๎าหนังสือพิมพ๑... 
 
 ...หลังจากวันน้ันเป็นต๎นมา หญิงสาวจึงไมํอาจลํวงรู๎ได๎เลยวําจดหมายฉบับแล๎วฉบับเลําที่เธอเขียนขึ้น
ได๎ถูกบุรุษไปรษณีย๑ผู๎หน่ึงฉกฉวยเอาไปอํานและเผา 
                       (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 296 – 297) 

 
 บุรุษไปรษณีย๑แอบชอบหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งตาบอดข๎างหนึ่ง เธอจะมาสํงจดหมายที่ต๎ูไปรษณีย๑
เป็นประจําทําให๎บุรุษไปรษณีย๑สงสัยจึงริบจดหมายเปิดอํานและ ทําลายด๎วยการเผาทิ้ง เมื่อ           
บุรุษไปรษณีย๑รู๎วําหญิงสาวเขียนจดหมายหาคํูจากทางหนังสือพิมพ๑ทําให๎เขาไมํพอใจ สมเพชเธอ เขา
จึงสวมรอยเขียนจดหมายปฏิเสธทําให๎หญิงสาวเศร๎าเสียใจมากจนฆําตัวตายในแมํน้ํา ดังตัวอยําง 
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วันคืนของหญิงสาวแปรเปล่ียนเป็นสีดําสนิท หลังจากได๎รับจดหมายฉบับน้ัน เธอหมกตัวอยูํแตํในบ๎าน 
ปลํอยให๎แปลงผักเหี่ยวเฉา ปลํอยให๎แมวสาวร๎องโอดครวญ เธออํานจดหมายฉบับนั้นซ้ําแล๎วซ้ําเลํา ร๎องไห๎
จนไมํมีน้ําตาหล่ังไหลออกมาอีกตํอไป เนื้อความตอนหนึ่งทําให๎หัวใจของเธอปวดแปลบเกินจะทานทน     
...การท่ีผมไม่ได้ตอบจดหมายฉบับแล้วฉบับเล่าของคุณ คุณก็น่าจะเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่าผมปฏิเสธคณุ
อย่าเสียเวลาเขียนจดหมายมาอีกเลย อีกอย่าง ผมก็ยังไม่อยากเปล่ียนรสนิยมไปแต่งงานกับผู้หญิงตาบอด
เสียด้วยสิ... 
 หญิงสาวจัดการเผาจดหมายฉบับน้ันในค่ําคืนเดือนดาวกระจํางฟ้า เธอจัดการปิดบ๎านอยํางเรียบร๎อย 
ให๎อาหารแมวสาวมากกวําทุกวันท่ีผํานมา รถไฟเคลื่อนขบวนผํานไปพร๎อมเปิดหวูดก๎องสะท๎อนลําน้ํา 
 ขณะหญิงสาวก๎าวลงสํูสายน้ํา บุรุษไปรษณีย๑กําลังหัวเราะอยํางรื่นรมย๑อยูํในร๎านเหล๎า เธอปลํอยให๎
ตัวเองจมดิ่งลงสํูก๎นแมํน้ํา ไมํมีจดหมายกลําวลาสักฉบับ แม๎กํอนหน๎านั้นเธอจะชอบเขียนจดหมายเป็นชีวิต
จิตใจ อยูํ ๆ แก๎วเหล๎าในมือของชายกลางคนก็พลัดรํวงลงกระแทกพื้นร๎านแตกกระจาย ใครคนหนึ่งในวง
โพลํงออกมาวํา มีเมียสาวมือไม๎ยํอมอํอนเป็นธรรมดา แล๎วพวกเขาก็พร๎อมใจกันระเบิดหัวเราะดังล่ัน 

                                                                                                            (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 299 – 300) 
 
บุรุษไปรษณีย๑ทําผิดกฎระเบียบวินัยในอาชีพของตนเพราะรู๎สึกชอบหญิงสาวที่มาสํงจดหมาย

และเกิดความหวังอยากให๎หญิงสาวชอบตนเองด๎วยเชํนกัน ดังนั้นเมื่อรู๎วําหญิงสาวเขียนจดหมาย
ติดตํอกับชายคนหนึ่งอยํู จึงทําให๎บุรุษไปรษณีย๑เกิดความผิดหวัง และไมํพอใจเผาจดหมายทิ้งและแอบ
สวมรอยเขียนจดหมายตอบกลับหญิงสาวในเชิงปฏิเสธ การทําผิดวินัยของบุรุษไปรษณีย๑เป็นสาเหตุที่
ทําให๎หญิงสาวฆําตัวตาย  

  
ในเรื่อง  เรื่องของผมกับพ่อ ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงผู๎ฝ่าฝืนกฎจราจรและการละเลย

ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของตํารวจจราจร ดังความวํา 
 

 ‚นี่แนะ พํอจะพาแกไปดูอะไรบางอยําง ขับรถตรงไป...‛ พํอชี้มือไปเบื้องหน๎า ผมขับเก๐งราคาสิบล๎าน
ตามทางที่พํอบอก เมื่อถึงส่ีแยกหน่ึง ผมขับรถฝ่าไฟแดงอยํางไมํยี่หระ แตํผํานไปได๎ไมํไกลนัก ตํารวจจราจร
นายหน่ึงก็โบกมือให๎ผมจอดรถ 
 ‚ขอใบขับขี่ด๎วยครับ‛ นายตํารวจกลําว 
 ผมยื่นใบขับขี่ให๎เขา ‚คุณตํารวจจัดการเขียนใบปรับเลย‛ 
 นายตํารวจวัยส่ีสิบมองหน๎าผมเหมือนไมํเคยเจอคนแบบนี้มากํอน เขามองดูใบขับขี่และรถคันใหมํ
เอี่ยมสลับกับหน๎าผมอยูํครูํหนึ่งอยํางลังเล กํอนโบกมือให๎ผมไปได๎ 
 ‚ทําไมเขาไมํปรับแก?‛ พํอถาม 
 ‚เขาคงกลัวเจอแจ๏กพ็อตไปจับเอารถคนใหญํคนโตเข๎านํะซี รถแบบนี้ไมํใชํใคร ๆ ก็มีกันได๎‛ 
 ‚นําสมเพช‛ 
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 ‚ใคร? เขาหรือผม?‛ 
 ‚นําสมเพชสังคมเรา มันชักเละเทะเจริญลงไปทุกวัน...‛ พํอเปรยกํอนบอกทางตํอ  
       (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 125)  

 

 ชายหนุํมคนหนึ่งขับรถหรูราคาแพงฝ่าไฟแดงและถูกตํารวจเรียกให๎จอดแตํตํารวจไมํกล๎า
ดําเนินการลงโทษชายหนุํมเพราะเกรงวําอาจเป็นคนใหญํโตแล๎วจะทําให๎ตนเองเดือดร๎อนภายหลัง จึง
ปลํอยตัวไป เรื่องนี้แสดงให๎เห็นผู๎ทําผิดกฎจราจร  การละเลยตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของตํารวจเพราะเกรง
กลัววําจะทําให๎เดือดร๎อนภายหลัง สาเหตุที่ชายหนุํมขับรถฝ่าไฟแดงด๎วยความประมาท ไมํเกรงกลัว
ความผิดที่ตนกระทําเพราะถือวําตนเองมีฐานะร่ํารวย มีอํานาจ สามารถทําให๎ไมํต๎องได๎รับโทษตามที่
กฎหมายกําหนด  
 
 เรื่อง วงจรชีวิต  ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงเภสัชกรขาดวินัยในหน๎าที่การงานคือไป
ทํางานสายและกลับกํอนเวลา จากบทสนทนา 
 

 “ขอโทษที วันนี้มาค่ําไปหนํอย‛ 
 นัยนาในชุดเส้ือขาวกระโปรงสีส๎ม กลําวขอโทษกับชาญชัย เนื่องจากเธอมาถึงร๎านช๎าไปเกือบชั่วโมง 
 ‚ผ๎ูอํานวยการโรงพยาบาลโทรขอข๎อมูลดํวน นาเลยเสียเวลาสรุป จะรีบมาก็ไมํได๎ พวกลูกน๎องไมํรู๎เรื่อง‛ 
 หญิงสาวแก๎ตัวโดยอ๎างงานประจําที่เธอทําทั้งที่ความจริงเธอมาช๎าเพราะแวะดูเส้ือ กระโปรง ชุดใหมํที่
ร๎านค๎ามุมถนน แตํเธอไมํกลัว เพราะอยํางไรชาญชัยต๎องง๎อเธออยูํแล๎ว ด๎วยเธอมีปริญญา ร๎านขายยาจึง
ต๎องจ๎างมาประจําตามกฎหมาย วันใดที่เธอไมํมา ชาญชัยพร๎อมที่จะทําตัวเป็นเภสัชกรเอง วันใดที่เธอมาสิ 
เขาต๎องหนีไปอยูํหลังร๎านหรือนั่งเก็บเงินอยํางเดียว ... 
 

... ‚วันน้ีรีบกลับหรือเปลําครับ‛ 
 คําถามของชาญชัยทําให๎นัยนาแปลกใจ เธอจึงย๎อนถามกลับทันทีวํา 
 ‚ทําไมหรือคะ‛ 
 ‚ผมไมํแนํใจ เผ่ือคุณจะต๎องรีบกลับ เหมือนเมื่อวานที่ต๎องไปเยี่ยมคุณป้า เป็นยังไงครับ อาการดีขึ้น
บ๎างแล๎วหรือยัง‛  
 นัยนาจึงคิดได๎วํา เมื่อวานเธอต๎องรีบออกไปเก็บเบี้ยประกันจึงโกหกวําจะไปเยี่ยมญาติ ดีแล๎วที่จําได๎
เธอจะได๎อ๎างตํอ เพราะอยํางไรวันนี้เธอก็ต๎องไปเก็บอีกรายอยูํแล๎ว 
 ‚อ๐อคํะ ขอบคุณคํะ แกก็คํอยยังชั่วแล๎วคํะ แตํวันน้ีต๎องเอาวิตามินไปให๎คุณป้า จะได๎ฟื้นตัวเร็ว นาต๎อง
ขอโทษที่ต๎องรีบไป บ๎านแกก็ไกลด๎วยคํะ เกรงใจเฮียจังเลย‛ 
 ‚ไมํเป็นไรครับ ไมํใชํคนอื่นคนไกล ต๎องชํวยเหลือกันอยูํแล๎ว‛ 
          (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2541: 155,158 )  
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 นัยนาเป็นเภสัชกรและรับทํางานนอกเวลาที่ร๎านขายยาแหํงหนึ่งแตํเธอมาสายและกลับกํอน
เวลาเลิกงานเป็นประจํา แสดงให๎เห็นการขาดวินัยในหน๎าที่การงานคือนําเวลาทํางานไปใช๎ในเรื่อง
สํวนตัวและไมํปฏิบัติตามกฎหมายเพราะกฎหมายกําหนดให๎ร๎านขายยาต๎องมีเภสัชกรประจําร๎านนั่น
หมายถึงการขายยาเป็นเรื่องที่สําคัญจึงจําเป็นต๎องมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎จัดยาให๎ การขายยาโดยไมํมี
ความรู๎เรื่องยาอาจทําให๎ผู๎ซื้อได๎รับอันตราย  นัยนากล๎ามาสายและกลับกํอนเพราะถือวําอยํางไร
เจ๎าของร๎ายขายยาก็ต๎องจ๎างเธอทํางานตํอไป เพราะเภสัชกรมีจํานวนน๎อย และร๎านขายยาจําเป็นต๎องมี
เภสัชกรประจําร๎านเพื่อให๎เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว๎ นัยนาจึงใช๎เป็นโอกาสเอาเปรียบเจ๎าของ
ร๎าน  
  
 เรื่อง เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา ของ พิสิฐ ภูศรี กลําวถึงอาจารย๑ผู๎ชายทําผิดวินัยใน
เรื่องชู๎สาว จากตัวอยําง 
 

 อาจารย๑สมพงษ๑ – อาจารย๑สอนวิชาประติมากรรม เพิ่งบรรจุเข๎ามาได๎ไมํนาน พวกเราไมํคํอยให๎ความ
เคารพสักเทําไหรํ อายุที่ไมํตํางกันนักก็เป็นสํวนหนึ่ง แล๎วการวางตัวของแกก็ชวนให๎หมั่นไส๎มากกวําควร
เคารพ ชอบพูดจายียวนกวนประสาทนักศึกษาชาย แตํกับนักศึกษาหญิงกลับพูดจ๏ะจ๐า     กะหลีกะหลอ... 
 
 ...  ‚นายรู๎ไหมวําแกถูกไลํออกไปแล๎ว‛ สนั่นชํวยบอกขําวใหมํ ‚หลังจากพวกเราจบไปไมํกี่ปี แกไปปลํ้า
เด็กในแผนก ผ๎ูหญิงคนนั้นเอาเรื่อง สุดท๎ายก็รอมชอมเสียคําทําขวัญไปหลายหมื่น ไมํต๎องติดคุก แตํแกก็
โดนเลํนทางวินัยให๎ออกจากราชการ‛ 
 ‚อาจารย๑บ๎าๆ พรรค๑นี้ก็มี‛ ผมถุยน้ําลายสํง 
                                (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 100-102) 

 
 เรื่องนี้กลําวถึงอาจารย๑ชายคนหนึ่งที่สอนวิชาประติมากรรมในมหาวิทยาลัยทําผิดวินัยครูด๎วย
การลํวงละเมิดทางเพศหญิงที่มิใชํภรรยาตนเอง จึงถูกให๎ออกจากราชการ นับเป็นการทําผิดวินัย
ร๎ายแรงเรื่องชู๎สาว ทําลายภาพลักษณ๑ของความเป็นครูบาอาจารย๑และทําให๎สถาบันการศึกษาเสีย
ชื่อเสียง  
  
 เรื่อง ฆาตกร ของ เสาวรี กลําวถึงตํารวจจับผู๎บริสุทธิ์โดยไมํมีการตรวจสอบหรือให๎ความเป็น
ธรรมแกํผู๎บริสุทธิ์ ซ๎อมผู๎ต๎องสงสัยเพื่อให๎สารภาพความผิดจนเสียชีวิต และไมํมีการลงโทษตํารวจที่ทํา
เกินกวําเหตุ  จากข๎อความ  
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 เขาถูกจับกุมตัวในเช๎าวันหนึ่ง ตํารวจบุกมาถึงบ๎านเขา ขณะที่เขายังนอนซุกตัวอยูํบนแครํในกระทํอม
ไม๎ไผํหลังเล็ก ๆ ที่ชายทุํง จากนั้นส่ิงดี ๆ ในชีวิตของเขาก็เริ่มถูกทําลายลงทีละน๎อย... 
 
 ...  เมื่อการซ๎อมครั้งสุดท๎ายมาถึง เขาถูกสํงตัวเข๎าโรงพยาบาลกลางดึก แพทย๑รับตัวไว๎ รักษาและ
จากนั้นเขาก็ถูกสํงตัวมาที่นี่อีก ถ๎าเพียงแตํเขาจะโกหกตํารวจวํา เขาเป็นฆาตกรจริง ทุกคนพร๎อมแล๎วที่จะ
เชื่อคํามดเท็จนั้น แตํเมื่อเขาพูดความจริง อธรรมได๎ปฏิเสธมัน ... 
 
 ...  ‚ยายรู๎ใชํไหมวําผมไมํผิด‛ เขารู๎สึกวําเสียงนั้นตีบตันไมํสามารถเปลํงออกมาได๎ หากยายยิ้มและ
ผงกศีรษะ 
 ‚ผ๎ูหญิงคนนั้นชี้ตัวผมเมื่อวานน้ี เขาบอกวํา ผมพยายามฆํา เขาเรียกผมวํา  ‚ไอ๎ฆาตกร‛  ยายสํายหน๎า
ไปมา เขามีความสุขที่ยายเชื่อเขา ยังมียายที่เชื่อในความบริสุทธิ์ของเขา คงเป็นเพราะยายตายแล๎วยายจึงรู๎
ความจริงคืออะไร อาจบางที...จะมีแตํปรโลกเทํานั้นกระมัง ที่สามารถลํวงรู๎ความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน
โลกมนุษย๑ 
 เสียงรองเท๎าส๎นหนัก ๆ ย่ําอยูํที่พื้นรอบ ๆ ตัว ยายถอยออกไปยืนท่ีปลายเท๎าเขา 
 ‚ไปกันเถอะ ยายมารับ‛ เป็นครั้งแรกที่ยายพูด เขาไมํรู๎สึกเจ็บปวดอีก รํางกายเบาสบาย เขาลุกขึ้นและ
เดินไปหายาย 
 ‚ไปท่ีไหน‛ เขาถาม 
 ‚กระทํอมไม๎ไผํ‛ ยายตอบ 
 เขาได๎กล่ินหอมของดอกไม๎ เขาเห็นรํางของตัวเองนอนนิ่งอยูํที่พื้นคุก มีเลือดแห๎งกรังที่ปากและจมูก 
ท๎องบวมพอง ใบหน๎าขาวซีด ตํารวจ 3 – 4 นายยืนอยูํใกล๎ ๆ สีหน๎าไมํคํอยดี 
 เขามองหน๎าของฆาตกร ผ๎ูซึ่งได๎ฆําความจริงไปจากโลกและเดินตามยายไปอยํางช๎า ๆ  กล่ินดอกไม๎
ลํองลอยอยูํเหนือศีรษะเขา 
 เช๎าวันรํุงขึ้น ศพนักโทษชายไมํมีญาติ ถูกนําสํงปอเต็กตึ้ง เหตุการณ๑ทุกอยํางดําเนินตํอไปตามปรกติ 

           (เสาวรี. 2543: 76 - 80) 

  

 ชายคนหนึ่งเป็นผู๎บริสุทธิแ์ตํถูกจับข๎อหาขํมขืนและพยายามฆํา โดยมีหญิงสาวเจ๎าทุกข๑มาชี้ตัว 
เขาถูกตํารวจซ๎อมหนักเพื่อให๎ยอมรับสารภาพวํากระทําผิดจนกระทั่งเขาเสียชีวิตจากการถูกซ๎อม 
ต๎นเหตุที่ทําให๎ชายผู๎นี้ต๎องเสียชีวิตทั้งที่ไมํได๎เป็นผู๎กระทําความผิดเนื่องมาจากการทํางานของตํารวจที่
ไมํรอบคอบ ไมํมีการสืบหาข๎อเท็จจริง ไมํให๎ความเป็นธรรมกับผู๎ต๎องสงสัย ซ๎อมผู๎ต๎องสงสัยจนถึงแกํ
ความตาย เป็นการกระทําที่ทําเกินกวําเหตุซึ่งผิดวินัยของอาชีพตํารวจ และหลังการเสียชีวิตของชายผู๎
นี้ก็ไมํมีการตรวจสอบหรือลงโทษการทํางานของตํารวจ  
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เรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา ของ ปราบดา หยุํน เรื่องนี้กลําวถึงยามรักษาความปลอดภัยทําผิด
กฎระเบียบหน๎าที่ด๎วยการหลับในขณะกําลังปฏิบัติงาน  

 
 ‚คุณตํอตื่นแตํเช๎า ทําอะไรอยูํครับ‛ 
 ‚ไมํได๎ทําอะไร‛ รอบข๎างคุณตํอเงียบเชียบ ดั่งผ๎ูพูดอาศัยอยูํในตู๎เส้ือผ๎า 
 ‚คุณตํอเป็นนักเรียนหรือทํางานแล๎วครับ‛  นักจัดรายการหนุํมพยายามเต็มที่ที่จะปัดเป่าความหมด
อาลัยตายอยากของชายในสาย 
 ‚ผมเพิ่งถูกไลํออกจากงาน‛  
 ‚คุณตํอทํางานอะไรครับ‛  
 ‚เป็นยามพี่ ผมเป็นยามคอนโด‛ 
 ‚คุณตํอพอจะบอกได๎ไหมครับวําถูกไลํออกด๎วยเหตุผลอะไร อาจทําให๎คุณตํอสบายใจขึ้น ถ๎าได๎บอก
เลําให๎เพื่อนๆ ฟัง‛ 
 ‚เมื่อคืนผมเผลอหลับ แล๎วมีขโมยเข๎าไปในตัวตึก ตํารวจมาเต็มไปหมดเลยพี่ ห๎องที่ถูกขโมยเป็นห๎อง
ผ๎ูใหญํ เขาโวยวาย เจ๎าหน๎าที่คอนโดไลํผมออกตรงนั้นเลยพี่ พอผมตื่นมา เขาก็ไลํผมออก‛ 
 นักจัดรายการหนุํมเงียบไปชั่วขณะ เขาอาจจะนึกอยูํในใจวํา เป็นผม ผมก็คงไลํคุณออกเหมือนกัน มัน
เป็นเรื่องธรรมดา คุณหลับในหน๎าที่ หน๎าที่ของคุณคือต๎องตื่นตอนคนอื่นเขานอนหลับฝันดี พอคนที่เขาควร
จะหลับฝันดีต๎องตื่นมาเจอกับฝันร๎าย เขาก็ต๎องโมโหและลงโทษคุณ เหตุผลมันมีอยูํ แล๎วผมจะพูดอะไรกับ
คุณดี 
 ‚เขาก็นําจะให๎โอกาสคุณตํอแก๎ตัวนะครับ ยามเป็นอาชีพท่ีนําเห็นใจ เป็นใครก็ต๎องเผลอหลับกันได๎‛ 
 ‚ผมไมํไหวแล๎วพี่  ไมํรู๎จะอยูํตํอไปได๎ยังไงถ๎าไมํมีงาน เงินผมก็ไมํมีเลย ต๎องสํงแมํที่ตํางจังหวัดอีก แมํ
ผมก็ป่วยใกล๎ตายอยูํแล๎ว ไมํมีเงินคํายารักษา‛  คุณตํอเสียงอู๎อี้นํ้าหนักเสียงเบาบางเหมือนจะเป็นลม 
 ‚ทําใจดี ๆ ไว๎ครับคุณตํอ วันนี้คุณอาจจะได๎งานใหมํก็ได๎‛ 
 ‚ไมํได๎หรอกพี่ ผมไมํไหวแล๎วจริงๆ ผมไมํอยากเป็นลูกอกตัญ๒ู ถ๎ารักษาแมํไมํได๎ ผมตายกํอนเสีย
ดีกวํา‛ 
                 (ปราบดา หยุํน. 2545: 119 – 120)  

 
 เหตุที่ยามรักษาความปลอดภัยเผลอหลับในขณะกําลังปฏิบัติหน๎าที่ เนื่องจากทํางานใน
ชํวงเวลากลางคืน รํางกายต๎องการพักผํอน และเกิดจากความประมาทไมํคาดคิดวําจะมีขโมย ดังนั้น
ขโมยจึงสามารถเข๎าไปขโมยทรัพย๑สินในคอนโดได๎ ทําให๎เจ๎าของห๎องที่ถูกขโมยสูญเสียทรัพย๑สิน และ
ยามรักษาความปลอดภัยถูกไลํออกจากงาน เกิดความทุกข๑ใจมากถึงกับสิ้นหวังในชีวิตเพราะไมํมีเงิน
สํงไปให๎แมํซึ่งป่วยอยูํที่ตํางจังหวัด แสดงให๎เห็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบใน
อาชีพจึงทําให๎ตนเองและผู๎อื่นได๎รับความเดือดร๎อน 
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เรื่อง  มีดด้ามงา  เรื่องนี้กลําวถึงตํารวจที่ทําผิดกฎระเบียบวินัยในหน๎าที่  ดังตัวอยํางตํอไปนี้ 
 

 เสียงปืนดังขึ้นติดๆ กันสามนัด ก๎องสะท๎านไปท่ัวหุบเขา รํางกํายําของผู๎ต๎องหาแหกห๎องขังกระเด็นคว่ํา
ลงบนเนินดิน ชักกระตุกอยูํไมํกี่อึดใจก็แนํน่ิง ผ๎ูกองหนํุมเก็บปืนพกและคํอยๆ สืบเท๎าเข๎าใกล๎ 
 มีดด๎ามงากระเด็นตกอยูํหํางผ๎ูตายราวสองสามชํวงแขน ผ๎ูกองหนุํมยืนนิ่งมองอยูํชั่วอึดใจกํอนควัก
ผ๎าเช็ดหน๎าหํอหยิบขึ้นมา เพียงสัมผัสมีดมรณะครั้งแรกหัวใจเขาเต๎นแรงขนลุกซูํไปทั้งตัว กระแสลึกลับแลํน
ซํานไปท่ัวสายเลือด 
 พลันเขานึกถึงมีดอีกเลํมซึ่งเก็บซํอนไว๎ใต๎แจ๏กเก๎ตเมื่อหลายวันกํอน เขาเก็บหลักฐานชิ้นนั้นไว๎โดยไมํ  
ปริปากบอกใคร นอกจากกําชับให๎ตํารวจใต๎บังคับบัญชารีบออกติดตามคนร๎าย 
 เขาทําในส่ิงซึ่งตัวเองก็คาดไมํถึง ล๎วงมีดเลํมนั้นออกจากแจ๏กเก๎ตยัดใสํมือคนร๎าย 
 นายตํารวจหนุํมครอบครองมีดมรณะของฆาตกร ขัดล๎างคราบเลือด เก็บซํอนไว๎ในห๎องพักไมํยอมให๎
สายตาคูํอื่นพบเห็น 
                        (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 114) 
 

 ตํารวจหนุํมคนหนึ่งตามจับคนร๎ายที่แหกห๎องขังหนีออกไป และได๎ปล๎นฆําอีกหลายครอบครัว 
เมื่อตํารวจหนุํมยิงคนร๎ายเสียชีวิตแล๎วแตํกลับเก็บหลักฐานชิ้นสําคัญที่คนร๎ายใช๎ฆําคนไว๎ โดย
สับเปลี่ยนกับมีดที่พบเป็นหลักฐานอีกชิ้นกํอนหน๎านี้เพราะเกิดกิเลส ความอยากได๎ อยากครอบครอง
สิ่งของซึ่งตํารวจไมํมีสิทธิ์จะเก็บไว๎เป็นสมบัติสํวนตัวและต๎องนําหลักฐานทุกชิ้นในที่เกิดเหตุสํงมอบให๎
กรมตํารวจเพื่อใช๎ประกอบรูปคดี แตํเมื่อไมํมีผู๎ใดรู๎เห็นจึงเป็นโอกาสให๎ตํารวจละเมิดกฎระเบียบวินัยใน
อาชีพของตน ทําให๎ข๎อมูลความจริงถูกบิดเบือนไป ทําลายภาพลักษณ๑ที่ดีของตํารวจผู๎รักษากฎหมาย 
 

3.4.2 การค้าที่ผิดกฎหมาย 
3.4.2.1 การค้าของหนีภาษี 
ประมวลกฎหมายอาญา    (2523: 101) บัญญัติไว๎วํา ‚ผู้ที่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีอากร 

ไว้ด้วยน้ันก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายอาญาเป็นความผิดและมีบทลงโทษ‛  

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าของหนีภาษเีป็นจํานวน 1  เรื่อง ได๎แกํ เช็งเม้ง ดังนี้   

 เรื่อง เช็งเม้ง กลําวถึง การค๎าของหนีภาษี  ดังนี้  
 
 อากู๐ส่ีบอกวํากิจการขนของหนีภาษีของเขาทําเงินกําไรหลายเทําตัว เขาคิดจะเปิดร๎านขายของหนีภาษีอยําง
เป็นเรื่องราว เขาวํา ‚อั๊วรู๎จักเจ๎าหน๎าที่ตํารวจและศุลกากรหลายคน‛ 
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                             (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 256)  

 
 ตัวละครทํากิจการขนของหนีภาษีแม๎รู๎ดีวําเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย แตํยังคงกระทําและกําลัง
จะเปิดร๎านขายอยํางจริงจังเพราะเห็นวําเป็นอาชีพที่ทํารายได๎ดี เนื่องจากการเลี่ยงการเสียภาษีอากร
ให๎กับรัฐบาลทําให๎ได๎กําไรจากการขายสินค๎ามากยิ่งขึ้น แสดงให๎เห็นวําเงินเป็นแรงจูงใจที่ทําให๎คน
เลือกกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย สํงผลเสียในเรื่องเงินภาษีที่รัฐบาลต๎องได๎รับเพื่อนําไปพัฒนาประเทศชาติ 
และเปิดโอกาสให๎เจ๎าหน๎าที่ตํารวจและเจ๎าหน๎าที่ศุลกากรทุจริตตํอการปฏิบัติหน๎าที่  
 

3.4.2.2 การค้าของผิดกฎหมาย   
  การค๎าของผิดกฎหมายเป็นความผิดทางคดีอาญา หากผู๎ใดฝ่าฝืนต๎องได๎รับโทษ
ตามที่ประมวลกฎหมายอาญาได๎กําหนดไว๎ เชํน การค๎ายาเสพติด การค๎าไม๎เถื่อน เป็นต๎น 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าของผิดกฎหมายเป็นจํานวน 6 เรื่อง ได๎แกํ   
อิทธิปาฏิหาริย์, มีดด้ามงา,  แม่ยก, ละครคนเมือง, วรรณกรรม 48 ชั่วโมง และท่านอีหม่าม   

 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาการค๎าของผิดกฎหมาย ดังนี้   

ใน อิทธิปาฏิหาริย์ ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงนักต๎มเหล๎าเถื่อนที่ไมํยอมเลิกอาชีพ           
ต๎มเหล๎าเถื่อนขาย ดังข๎อความ 
 

 เฒําทูนเป็นนักต๎มเหล๎าเถื่อนคนสุดท๎ายของยํานนี้ แกเหมือนตั้งเตาอยูํหน๎าประตูคุก คิดดูแล๎วมันเป็น
อาชีพท่ีไมํมีอนาคตเอาเสียเลย ทวําเฒําทูนเป็นคนดื้อรั้น ไมํเคยเชื่อฟังคําห๎ามปรามของญาติพี่น๎อง ทุกครั้ง
ที่เมียอ๎อนวอนให๎เลิกแกเป็นแย๎งเสียงดัง วํานี่มันอาชีพเกําแกํนะเว๎ย ข๎าทํามากํอนทางการจะห๎ามเสียอีก 
เมื่อกํอนมีข๎าเจ๎าเดียวเสียเมื่อไหรํ บ๎านเหนือบ๎านใต๎ต๎มกันให๎เกรํอ ผ๎ูใหญํบ๎านกํานันก็ยังเคยทําขายแขํงกับ
ข๎า ข๎าคิดดูแล๎วก็เห็นวํากฎหมายนั่นแหลํะผิด ข๎าไมํเลิกหรอก 
                               (ประชาคม ลุนาชัย. 2541: 50) 

 

เฒําทูนมีอาชีพต๎มเหล๎าเถื่อนขายมาเป็นเวลานานแล๎วเมื่อทางการกําหนดวําเหล๎าเถื่อนเป็นสิ่งที่
ผิดกฎหมาย เฒําทูนก็ยังไมํเลิกประกอบอาชีพนี้ โดยให๎เหตุผลวําทําอาชีพน้ีมานานมากแล๎ว สาเหตุที่
เฒําทูนไมํยอมเลิกต๎มเหล๎าเถื่อนขายเนื่องจากเฒําทูนมีอายุมากแล๎วจึงไมํต๎องการเริ่มต๎นใหมํในอาชีพ
อ่ืนที่ไมํมีความรู๎ ความชํานาญมากเหมือนอาชีพนี้ และเห็นวําเป็นเรื่องไมํยุติธรรมในเมื่อตนเองทํา
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อาชีพนี้มากํอนที่รัฐบาลจะกําหนดให๎เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย เฒําทูนจึงเป็นตัวอยํางที่ไมํดีของผู๎ที่    
ฝ่าฝืนกฎหมาย 
 

เรื่อง มีดด้ามงา ของ ประชาคม ลุนาชัย กลําวถึงตํารวจเข๎าจับกุมอาชญากรค๎ายาเสพติด ดัง
ข๎อความทีว่ํา 

 
 ชีวิตราชการของเขาก๎าวหน๎าขึ้นเรื่อย ๆ ผ๎ูบังคับบัญชาทุกระดับตํางให๎ความรักใครํ เขานํากําลังตํารวจ
ไปล๎อมจับนักค๎ายาเสพติด เป็นอีกครั้งหน่ึงในชีวิตตํารวจมือปราบที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงการนองเลือด เสียงปืน
จากสองฝ่ายดังเป็นประทัดแตก อาวุธสงครามจากฝ่ายคนร๎ายทําให๎ตํารวจหลายนายบาดเจ็บล๎มลงทับกอง
เลือดของตน ยิงตํอส๎ูกันนานเกือบชั่วโมงเสียงปืนจึงสงบ นักค๎ายาเสียชีวิตไปหลายคน ที่เหลือมีทั้งบาดเจ็บ
และพยายามหลบหน ี
                                         (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 115)   

 

 เรื่องนี้กลําวถึงตํารวจนํากําลังไปล๎อมจับกุมอาชญากรค๎ายาเสพติด อาชญากรใช๎อาวุธ
สงครามยิงตํอสู๎กับตํารวจ ท้ังสองฝ่ายเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก สะท๎อนให๎เห็นสภาพสังคม
ที่มีปัญหาด๎านเศรษฐกิจอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎มีการค๎ายาเสพติดเพราะเป็นชํองทางที่หาเงินได๎งําย
และรวดเร็ว แม๎วําเป็นสิ่งผิดกฎหมายร๎ายแรงเนื่องจากยาเสพติดเป็นต๎นเหตุที่ทําให๎เกิดปัญหาสังคม
อ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย   
  

เรื่อง แม่ยก ของ จิรภัทร อังศุมาลี  สะท๎อนปัญหาการค๎าของผิดกฎหมายร๎ายแรง ดังข๎อความ
ที่กลําววํา  

 
 ‚จับยาบ๎าเกือบส่ีล๎านเม็ด‛ เด็กขายหนังสือพิมพ๑ยืนหํางขอทานไมไํกลนัก ตะโกนพาดหวัขําวฉบับบําย 
                                                                                                          (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 144) 

 
 เด็กขายหนังสือพิมพ๑ตะโกนบอกหัวข๎อขําวในหนังสือพิมพ๑เพื่อเรียกร๎องความสนใจจาก
ผู๎โดยสารที่มารอรถ สะท๎อนให๎เห็นสังคมในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจที่มีการขายยาบ๎าเพิ่มมากขึ้น เพราะ
สามารถหาเงินได๎มากและรวดเร็ว การค๎ายาเสพติดสํงผลเสียตํอความมั่นคงของประเทศชาติ  
  
 เรื่อง ละครคนเมือง ของประชาคม ลุนาชัย เสนอปัญหาการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายของผู๎มี
อํานาจ  จากตัวอยําง  
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 ... ‚พอที ตาสรุปแล๎ววําคุณไมํได๎รักจริง ผ๎ูพันลํะคะ‛  
 เสียงไวโอลินส่ันรัว ภาพใบหน๎าผ๎ูพันอํานาจในแก๎วบรั่นดีแดงก่ํา เขารีบซุกมือข๎างที่สวมนาฬิกาลงใน
กระเป๋าเส้ือสูท กลืนน้ําลายลงคอ ยิ้มแห๎งแล๎ง ‚ตาครับ ผมเป็นทหารอาชีพไมํมีอํานาจอิทธิพลอะไร และ
ไมํใชํเศรษฐีเงินถุงเงินถัง‛ 
 ‚ตารู๎ดี‛ หลํอนเชิดหน๎า ‚พํอคุณเป็นบอร๑ดบริหารรัฐวิสาหกิจหลายแหํง ถือห๎ุนใหญํในบริษัทส่ือสาร ทํา
การค๎าสํวนตัวอีกหลายอยําง อยําบอกนะคะวําคุณไมํมีสํวนเกี่ยวข๎อง รายได๎จากที่ลับท่ีแจ๎งอีกมากมาย ทั้ง
กิจการค๎าไม๎เถื่อน คํานายหน๎าซื้อขายอาวุธ บัญชีสํวนตัวของคุณนํะเงินแปดพันล๎านเล็กน๎อยเต็มที คุณไมํ
รักตาเหมือนปากพูด‛ 
             (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 94) 
 

 จากข๎อความตัวละครที่เป็นทหารยศนายพันทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายได๎แกํกิจการค๎าไม๎เถื่อน 
เป็นนายหน๎าซื้อขายอาวุธซึ่งล๎วนแตํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับประเทศชาติ การประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมายของผู๎ที่มีอํานาจ มียศตําแหนํง ทําให๎เกิดความสะดวกในการกระทําความผิดมากยิ่งขึ้น 
สาเหตุเป็นเพราะอาชีพที่ผิดกฎหมาย เป็นอาชีพที่สามารถหาเงินได๎มากและรวดเร็ว  
 
 เรื่อง ท่านอีหม่าม ของ รัตนชัย มานะบุตร กลําวถึงการค๎าของผิดกฎหมาย  จากข๎อความ  
 

ทํานอีหมาํมตระหนักในหน๎าที่ดี แตํปากของทํานรู๎สึกเย็นชาเมื่อเอยํถึงน๎องชายของเทศมนตรีผ๎ูที่ได๎
กลายเป็นศพในวันน้ี 
 น๎องชายของเทศมนตรีผ๎ูนี้ใคร ๆ ก็ทราบวาํมีพฤติกรรมแตกตาํงจากพี่ชายราวดํากับขาว และเมื่อเทยีบ
กับสันยกที่เพิง่ตายไปเมื่อไมํนานมานี้ ก็ไมํตาํงกันเลยในแงํทีว่ําไมเํคยรู๎จกัคาํวาํละหมาด ไมํเคยรู๎จกัมัสยิด 
ซ้ํายงัมีพฤติกรรมเป็นภัยตํอสังคมอยํางร๎ายแรง เคยต๎องโทษคดีฆาํคนตายมาครัง้หน่ึง และครั้งสุดท๎าย
ต๎องโทษคดีคา๎ยาเสพติด ตดิคุกไมํนาน ส๎ูคดีหลุดพ๎นมาได๎ทั้งสองครั้งสองครา   

                                                                                        (รัตนชัย มานะบุตร. 2545: 134) 

 
 ตัวละครกํอคดีฆําคนตาย ค๎ายาเสพติดเพราะเป็นชํองทางที่หาเงินได๎งํายและรวดเร็ว แตํเป็น
สิ่งท่ีผิดกฎหมายร๎ายแรง และเนื่องจากเป็นน๎องชายของเทศมนตรีผู๎มีบารมี มีชื่อเสียงและเกียรติยศ จึง
สามารถหลุดพ๎นคดีออกมาทําความผิดซ้ําอีก สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับผู๎อื่น และสังคม เป็นตัวอยํางที่
ไมํดีแกํคนทั่วไป  
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3.4.3 การผิดวินัยของนักเรียน นักศึกษา 
การผิดวินัยของนักเรียน นักศึกษา คือการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข๎อบังคับของโรงเรียนและ

สถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เชํน ไมํต้ังใจเรียน ไมํสนใจการเรียน ไมํใฝ่หาความรู๎  รักสนุก 
ชอบเที่ยว ไมํมีสัมมาคารวะตํอครูอาจารย๑ ไมํตรงตํอเวลา เป็นต๎น แสดงพฤติกรรมให๎สังคมยอมรับวํา
เป็นผู๎ใหญํแล๎วด๎วยการแสดงออกในทางที่ผิด เชํน การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา เลํนการพนัน เหลํานี้เป็นต๎น 
ไมํสนใจกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแตํสนใจกิจกรรมในกลุํมของตนที่ขัดตํอ
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย  

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการทําผิดวินัยของนักเรียน 6 เรื่อง คือ เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการ-
พิจารณา, นายบังเอิญ,พฤศจิกายน, เล่าสายน้ าและความตาย,  ที่ร้านน้ าชา และบู-ญอ-ตา 
 
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับการทําผิดวินัยของนักเรียน ดังนี้  
  
  เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา  กลําวถึงนักศึกษามีเรื่องชกตํอยซึ่งผิดกฎระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
  

 เทําที่สนั่นเปิดเผยให๎ร๎ู แผนกของเราในปัจจุบันตกต่ําลงเรื่อย ยิ่งหลังจากที่อาจารย๑ใหญํ ผ๎ูกํอตั้งแผนก
เกษียณอายุไป แผนกศิลปกรรมก็กลายเป็นศูนย๑รวมกุ๏ย เด็กในแผนกชอบชกตํอยตีรันฟันแทง สมัยกํอนไมํ
เคยมีเรื่องอยํางนี้ ซ้ําร๎ายการรับสมัครสอบในบางปี มีผู๎เข๎าสอบน๎อยกวําจํานวนที่ต๎องการ ก็จําต๎องรับ ๆ ไว๎
ทั้งหมด 
                                          (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 103)  
 

สาเหตุที่นักศึกษามีเรื่องชกตํอยเกิดขึ้นเสมอ เนื่องจากมีผู๎สมัครสอบเข๎าเรียนน๎อยกวําจํานวนที่ทาง
สถาบันต๎องการ จึงทําให๎ต๎องรับผู๎สมัครสอบเข๎าเรียนไว๎ทั้งหมด ดังนั้นนักศึกษาที่เข๎ามาเรียนจึงไมํได๎
ผํานการคัดเลือกกลั่นกรองรับเฉพาะผู๎ที่ต๎องการเข๎ามาศึกษาหาความรู๎อยํางแท๎จริง  การทะเลาะวิวาท
การทําร๎ายรํางกายเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความก๎าวร๎าวรุนแรงและผิดกฎระเบียบวินัยของ
สถานศึกษา สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับตนเอง ผู๎ปกครอง  และสถาบันการศึกษา  
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 การกลําวถึงนักเรียนทําผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน พบในเรื่อง นายบังเอิญ จากข๎อความ
ที่กลําววํา  
 

 แล๎วคืนพักแรมลูกเสือท่ีโรงเรียนก็เวียนมาถึง นั่นแหลํะคือโอกาสที่ผมจะได๎ดูหนังสดโดยแท๎ของ   บุญ
เกิด เราทั้งสองลอบหนีออกมาจากคํายในยามดึก ไมํมีปัญหาใดๆ ทั้งส้ินด๎วยการวางแผนอันชาญฉลาด
รัดกุมของบุญเกิด หลังจากข๎ามสะพานเราก็พากันลัดเลาะลงตลิ่ง ใจของผมเต๎นโครมครามบอกไมํถูก นี่ถ๎า
แมํรู๎ รับรองได๎วําแผํนหลังของผมขาดไมํเป็นชิ้นดี ผมได๎แตํภาวนาอยูํในใจ ความกลัวกับความกล๎ามันเข๎า
มาสิงสํูในใจผมพร๎อมๆ กัน... 
 

...ทันทีท่ีตาของผมประทับลงแนบชิดรูโหวํ โลกทั้งโลกดูราวจะถลํมทลายลงมาทับมนุษย๑ที่อยูํเบื้อง
ลํางให๎จมสิ้น เสียงโครมครามที่หูของผมกําลังได๎ยินอยูํขณะน้ี คือเสียงเต๎นอยํางบ๎าคล่ังของหัวใจนั่นเอง  
 รํางเปลือยเปลําของผู๎หญิงนอนหงายแผํอยูํบนเตียง ผิวของหลํอนแลดูขาวซีดกลมกลืนกับแสงตะเกียง
มัวซัว ขาอวบอัดทั้งสองชันขึ้นแล๎วแบะออกจนกางถําง และตรงหวํางกลางนั้นเห็นหัวของใครคนหนึ่งเคลีย
อยูํติดๆ ตามมาด๎วยเสียงครางกระเสําของผ๎ูหญิง หลํอนเอามือทั้งสองตะโบมลงบนทรวงอก เอิบอิ่มเป็น
พัลวัน หัวดําๆ น้ันคํอย ๆ โงขึ้นทีละนิด เส๎นผมปรกยุํงหน๎าผาก เขาลากล้ินผํานรํองเนื้อขึ้นมาจนถึงเนินดํา
ด๎วยดวงตาที่หลับพริ้ม ทันทีที่ดวงหน๎าของเขาโผลํพ๎นจากหวํางขาของผ๎ูหญิงขึ้นมาเต็มหน๎านั้นผมก็แทบ
ช็อก เนื้อตัวเย็นเยียบเฉียบพลัน ถึงกับตะลึงงัน 
 นั่นมันพํอของผมเองนี่นา !  
                            (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 39, 41 )   

 

เรื่องนี้กลําวถึงนักเรียนชายสองคนมาทํากิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือที่โรงเรียน เมื่อถึงเวลากลางคืนได๎
แอบออกจากคํายไปที่ซํองโสเภณี แอบดูชายที่มาเที่ยวมีเพศสัมพันธ๑กับหญิงโสเภณี เหตุการณ๑นี้
เกิดขึ้นเพราะเด็กนักเรียนชายที่ชื่อ “บุญเกิด” เป็นเด็กที่ถูกแมํซึ่งเป็นโสเภณีคนหนึ่งทิ้งไว๎ที่ซํอง เติบโต
และพักอาศัยอยูํที่ซํองแหํงนี้ จึงทําให๎บุญเกิดรู๎เรื่องการมีเพศสัมพันธ๑ระหวํางหญิงชายกํอนวัยอันควร 
นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎    บุญเกิดชวนเพื่อนสนิทซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่อง ให๎หนีคํายลูกเสือ
ออกมาซึ่งผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ทําให๎ตัวละครเอกได๎รับรู๎วําพํอของเขามาเที่ยวที่ซํองโสเภณี
แหํงนี้ และทําให๎เห็นตัวอยํางที่ไมํดีจากพํอของตัวเอง  
  
 ในเรื่อง พฤศจิกายน ของ เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ กลําวถึงเด็กนักเรียนคนหนึ่งทําผิดกฎระเบียบ
วินัยของโรงเรียนด๎วยการหนีเรียน จากข๎อความ  
 

 โลกของเขาก็จะอยูํที่รํองกระดานเรือน ซึ่งสามารถมองลงไปเห็นสายน้ําใต๎นั้น เขาจะนอนแนบหน๎าอยูํ
เชํนนั้นเป็นเวลานานๆ มองดูปูปลาที่วํายเข๎ามาออกันอยูํที่ใต๎ถุนเรือน ปลาเสือลายสวยกระดี่สีเงิน หัวตะกั่ว
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ตัวกะจิริด แมํปลาชํอนตกครอก ยามรู๎สึกแร๎งร๎อนเขาก็จะไปแชํตัวอยูํในโพรงดินใต๎ต๎นจามจุรีใหญํซึ่งถูกน้ํา
กัดเซาะ ท่ีนั่นเป็นโลกเฉพาะสําหรับเขา สามารถหลบเร๎นสายตาของคนอื่นได๎อยํางดีเยี่ยม ปลํอยให๎ตะไครํ
น้ําจับต๎องเนื้อตัวจนแลดูเหมือนกับวําเขาเป็นสัตว๑ชนิดหนึ่งซึ่งมีขนสีเขียวรุงรัง บํอยหนที่เขาแสร๎งแตํงชุด
นักเรียนออกจากเรือนเพื่อที่จะมาหลบซํอนตัวอยูํในโพรงน้ํานั้น นั่นเองกระมังที่ทําให๎เขาเรียนไมํจบชั้น
มัธยมปลาย ทํามกลางความ ขุํนเคืองของพํอและแมํ มิพักที่จะต๎องถูกนําไปเปรียบเทียบกับพี่ๆ น๎องๆ  
                          (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 210)  

 

ตัวละครเรียนไมํสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะละเมิดกฎระเบียบวินัยของทางโรงเรียน 
คือหนีเรียนด๎วยการแสร๎งใสํชุดนักเรียนออกจากบ๎านเพื่อปิดบังพํอแมํ  ทําให๎ตนเองเรียนไมํจบ และ
สร๎างความผิดหวัง เสียใจให๎กับผู๎ปกครอง 
 

ผลของการทําผิดกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นสาเหตุที่ทําให๎เรียนไมํสําเร็จยังปรากฏใน      
เรื่องเล่า สายน้ าและความตาย ดังนี้ 
 

 ในที่สุดพนมรุ๎งก็เรียนไมํจบ เพราะเขาหมดสิทธิ์สอบ ขณะกําลังเรียนในชั้นมัธยมปลาย เขาแตํงชุด
นักเรียนออกจากเรือนไปแตํเช๎ามืด แตํทวํากลับไปขลุกอยูํกับตาสัปเหรํอท่ีกระทํอมท๎ายวัดนั่น  
                              (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 270) 

 
 การที่พนมรุ๎งไมํมีสิทธิ์ เข๎าสอบและเรียนไมํจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะทําผิด
กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน หนีเรียนด๎วยการแตํงชุดนักเรียนออกจากบ๎านทุกวันแตํกลับไปเที่ยวเลํน
อยูํกับสัปเหรํอท่ีวัด ทําใหผ๎ู๎ปกครองผิดหวัง และทําให๎ตนเองเรียนไมํสําเร็จ  
 

3.4.4 การผิดกฎจราจร 
กฎจราจร หมายถึง ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการใช๎รถใช๎ถนน ผู๎ขับขี่รถทุกคนจําเป็นต๎องรู๎ 

เข๎าใจ และนําไปปฏิบัติตามอยํางเครํงครัดเพื่อความปลอดภัย หากผู๎ใดฝ่าฝืน ไมํปฏิบัติตาม จะมีโทษ
ตามกฎหมายการจราจรทางบก 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการทําผิดกฎจราจร  5 เรื่อง คือ      หมากลางถนน,  เแม่ยก,  

ใบหน้าและดวงตา,  ผู้แพ้   และเพลงคลื่น   
 
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาการทําผิดกฎจราจร ดังนี้  
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 เรื่อง หมากลางถนน ของ ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงคนขับรถสิบล๎อที่ชนรถกระบะแล๎ว
หลบหนีไป ดังความวํา 
 

ผ๎ูโดยสารทุกคนในรถหลับไปหมดแล๎ว ยกเว๎นผม มองหน๎าคนขับ สมบุญยิ้มให๎ผม เขาเอํยขึ้นวํา   
‚ครั้งนงึผมเคยถูกรถชน...‛ ‚ผมยังจํามันได๎ดี กระบะของผมถูกสิบล๎อชนกระเด็นคว่ําอยูํที่ริมทาง สิบล๎อคัน
นั้นหายวับไปเลย...‛  เขาหัวเราะแผํว ๆ  ‚เพื่อนผมที่นั่งคูํมาด๎วยกันตายคาที่ สํวนผมเองบาดเจ็บขาหัก  
                                    (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 289 – 290)  

 
 อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะคนขับรถสิบล๎อละเมิดกฎจราจร ใช๎รถ ใช๎ถนนด๎วยความประมาท       
ขับรถชนผู๎อ่ืน ทําให๎ผู๎อ่ืนได๎รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต คนในครอบครัว ญาติพี่น๎องเกิดความเศร๎าเสียใจ 
และหลังเกิดเหตุคนขับรถสิบล๎อได๎หลบหนีไปเพราะเกรงกลัวความผิดที่ต๎องได๎รับโทษตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

 แม่ยก ของ จิรภัทร อังศุมาลี  กลําวถึงคนขับรถแท็กซี่ฝ่าฝืนกฎจราจรและตํารวจละเลยตํอ
การปฏิบัติหน๎าที่ ดังตัวอยําง 
 

 รถแท็กซี่อีกคันแลํนเข๎ามาจอดตรงหน๎าประตูอาคารสถานีขนสํงฯ สาวใหญํก๎าวออกมาอยํางเรํงรีบ 
สวนกับตํารวจรํางอ๎วนกําลังผลักประตูออกมา เธอสะดุ๎งตกใจ เมื่อเสียงนกหวีดดังแสบแก๎วหู ตํารวจนาย
นั้นปากคาบนกหวีด กวักมือเรียกแท็กซี่จอดคาอยูํริมทางเท๎า พร๎อมเดินตัดหน๎ารถไปยังประตูด๎านคนขับ 
เสียงเครื่องยนต๑ยังคงคํารามแผํว ๆ ในทํามกลางอากาศอบอ๎าว คนขับแท็กซี่กดปุ่มให๎กระจกด๎านข๎างลดลง 
กํอนจะจมหายไปในประตู 
 ‚มีไรครับคุณตํารวจ‛  คนขับแท็กซี่ยิ้ม 
 ‚ล้ือจอดตรงที่ห๎ามจอด‛ ตํารวจรํางอ๎วนชี้ไปตรงแถบขาวแดง ทาติดขอบทางเท๎า  
 ‚ก็เจ๏คนน้ันจะลงให๎ตรงประตู แกไมํอยากเดินไกลครับ‛  
 ‚นั่นมันเรื่องล้ือ‛  ตํารวจตะคอก ‚เอาใบขับขี่มา‛ 
 ‚ซวยฉิบ....‛ คนขับบํน หยิบใบขับขี่พร๎อมธนบัตรแนบใต๎ใบขับขี่ยื่นให๎ 
 ตํารวจรับใบขับขี่ ใช๎มืออีกข๎างรูดเอาเฉพาะธนบัตรยัดใสํกระเป๋ากางเกง  ชายตามองใบขับขี่แล๎วสํงคืน 
 ‚คราวหลังจอดตรงที่รับสํง‛ ตํารวจโบกมือให๎รถออก 
 คนขับแท็กซี่สํายหน๎า คํอย ๆ นํารถเคลื่อนออกสํูท๎องถนนอันพลุกพลําน 
                         (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 151 -152)  
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คนขับรถแท็กซี่ทําผิดกฎจราจรด๎วยการจอดรถในที่ห๎ามจอด ทําให๎เกิดการกีดขวางชํอง
ทางเดินเข๎าออกหน๎าประตูอาคารสถานีขนสํง จึงถูกเจ๎าหน๎าที่ตํารวจจับ แตํคนขับรถแท็กซี่ติดสินบน
เจ๎าหน๎าที่ตํารวจด๎วยการมอบเงินให๎ ตํารวจจึงปลํอยตัวไปโดยไมํดําเนินการตามขั้นตอนที่ผู๎กระทํา
ความผิดต๎องได๎รับโทษ ตํารวจซึ่งเป็นผู๎รักษากฎหมาย แตํละเมิดกฎหมายด๎วยการรับสินบน ทําลาย
ภาพลักษณ๑ที่ดีของตํารวจ และสํงผลให๎ผู๎กระทําความผิดเกิดความเคยชินคือ เมื่อใดที่ฝ่าฝืนกฎจราจร
แล๎วถูกจับ ก็แก๎ไขปัญหาด๎วยการติดสินบน 

 
 3.4.5 การผิดวินัยสงฆ์ 
อํานวย ยัสโยธา (2534: 34 )กลําวถึง “พระวินัย” ตามความหมายในพระอภิธรรม คือ ‚ข้อ

ปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนส าหรับปฏิบัติเพื่อช าระราคะ โทสะ และโมหะออกจากสันดาน ส าหรับ
ปฏิบัติเพื่อน าบาปกุศลต่าง ๆ ออกจากสันดาน‛ และ พระวินัย ตามความหมายในพระอภิธรรม คือ 
‚ข้อบังคับที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นส าหรับควบคุมปิดกั้นมิให้หมู่ภิกษุประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และ
แสดงมรรยาทที่ไม่สมควรแก่สมณะต่อสังคม ส าหรับอบรมหมู่ภิกษุให้เป็นสมณะที่ดี ให้มีมรรยาทที่ดี‛  

ในพระไตรปิฎกและอรรถกถากลําวถึงสิ่งที่ทําให๎พระภิกษุต๎องอาบัติ คือ ‚ภิกษุเสพเมถุนใน
มรรค 3 คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค และมุขมรรค (มรรคใดมรรคหนึ่งหรือทั้งสาม) ของมนุษย์ผู้หญิง..
อมนุษย์ผู้หญิง...สัตว์เดิรัจฉานตัวเมีย ต้องปาราชิก‛ (พระมหาบุญชู สุขุมาโล ; และคนอ่ืน ๆ. 2545: 6)  

การเสพเมถุนเป็นการทําผิดทางวินัยหรืออาบัติของพระภิกษุสงฆ๑ โทษที่ได๎รับเป็นโทษหนัก คือ 
การขาดจากความเป็นภิกษุ อาบัติขั้นสูงสุด เรียกวํา ปาราชิก  

 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ.2545 จํานวน  
124 เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการทําผิดวินัยสงฆ๑ 3  เรื่อง คือ  กามสุขัลลิกานุโยค, ภาพลวง 

และวิปริต  
 

 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่นําเสนอปัญหาพระสงฆ๑ทําผิดพระวินัย ดังนี้  
 
 เรื่อง กามสุขัลลิกานุโยค ของวินทร๑ เลียววาริณ กลําวถึงพระสงฆ๑ทําผิดพระวินัย  จาก
ข๎อความตํอไปนี้  
  

 แสงจันทร๑ซีดสาดเฉียง สีหน๎าเขาเรียบขรึมดังรูปปั้นสํารวม คล๎ายกําลังประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 
 แสงจันทร๑ซีดสาดเฉียง ในใจเขาไร๎ความรู๎สึกขณะยื่นมือออกไปปลดผ๎าซิ่นท่ีหํมคลุมรํางนั้น 
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 อรุโณทัยกรายมาเยือนทั้งที่ฟ้ายังเป็นสีเทา สายฝนที่ปรายบาง ๆ มาทั้งคืนทําทําจะหยุดลงแล๎ว เก็บ
กลดอยํางเชื่องช๎า สะพายยําม เดินจากที่นั่นไปโดยไมํได๎เหลียวดูเบื้องหลัง สีหน๎าและแววตาของเขาสงบ
เรียบ ก๎าวดุํม ๆ ออกไปข๎างหน๎าอยํางมั่นคงคล๎ายได๎ละแล๎วซึ่งความรู๎สึกทั้งมวลไว๎ที่น่ี... 
                     (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 157)  

 

สาเหตุที่พระสงฆ๑ทําผิดพระวินัยด๎วยการปลดผ๎าซิ่นของหญิงสาวออก เพราะพระสงฆ๑รูปนี้ยัง
ไมํสามารถละกิเลสตัณหาที่มีอยูํภายในได๎ จึงมีความต๎องการทางกามารมณ๑อยูํ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่
จะสนองกิเลสตัณหาด๎วยการประกอบกามกิจจึงได๎ปลดผ๎าซิ่นของหญิงสาวออก ซึ่งเป็นการละเมิดพระ
วินัยของพระสงฆ๑อยํางร๎ายแรง เป็นโทษหนัก ต๎องสึกจากความเป็นภิกษุสงฆ๑ทันที ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ 
ทําลายภาพลักษณ๑ของพระสงฆ๑ผู๎เผยแพรํคําสอนของศาสนา ประชาชนหลงให๎ความเคารพ ศรัทธา  
 
 เรื่อง วิปริต ของ  จิรภัทร อังศุมาลี เรื่องนี้กลําวถึงเจ๎าอาวาสมีเพศสัมพันธ๑กับหญิงที่มีสามีแล๎ว 
ดังข๎อความ 
 

 ศพเจ๎าอาวาสกับหญิงสาวเปลือยเปลําอยูํบนเตียง ทั้งคูํนอนตะแคงเข๎าหากัน เพียงแตํสลับหัวเท๎ากัน 
ใบหน๎าเจ๎าอาวาสหันไปทางปลายเตียง ซุกตรงระหวํางขาหญิงสาว กลางกระหมํอมเกล้ียงเกลา มีรอย
กระสุนเล็กๆ เจาะอยูํ เลือดกับคราบเมือกสมองซึมออกมาไมํมาก สํวนใบหน๎าหญิงสาวซุกตรงระหวํางขา
เจ๎าอาวาสเชํนกัน ในปากคล๎ายกําลังขบกัดอะไรบางอยํางเอาไว๎ ตรงท๎ายทอยมีรูกระสุนสีดํา ปรอยผมบางๆ 
ตรงต๎นคอปิดอยูํ ตรงบริเวณหน๎าผากหญิงสาวกับต๎นขาเจ๎าอาวาส นอกจากเส๎นผมยาวกระจายไปทั่วแล๎ว 
ยังมีเลือดสีแดงคลํ้ากับเยื่อสมองสีขาวกระเซ็นเต็มไปหมด 
           (จิรภัทร อังศุมาลี. 2542: 42)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงพระสงฆ๑มีเพศสัมพันธ๑กับหญิงที่มีสามีแล๎ว จึงทําให๎สามีของเธอฆําคนทั้งคํู
เพราะความโกรธแค๎น สาเหตุที่พระสงฆ๑มีเพศสัมพันธ๑กับหญิงเพราะยังไมํสามารถตัดขาดจากกิเลส 
ตัณหา เรื่องกามารมณ๑ได๎ เรื่องนี้แสดงให๎เห็นวําพระสงฆ๑ซึ่งเป็นเจ๎าอาวาสทําผิดวินัยสงฆ๑อยํางร๎ายแรง
ด๎วยการมีเพศสัมพันธ๑กับหญิงสาว ทําลายความศรัทธาของชาวบ๎านที่มีตํอพระสงฆ๑และทําให๎ศาสนา
มัวหมอง การที่หญิงสาวดังกลําวเป็นภรรยาของชายอ่ืนจึงถือวําเป็นชู๎กันซึ่ งเป็นการกระทําที่ผิด
กฎระเบียบของสังคม  
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3.4.6 การล่าสัตว์ป่าสงวน 

 สัตว๑ป่าสงวน หมายถึง สัตว๑ป่าที่หายาก 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว๑
ป่า พ.ศ. 2535 ได๎แก ํแมวลายหินอํอน พะยูน เก๎งหม๎อ นกกระเรียน  เลียงผา  กวางผา  ละองหรือละมั่ง  
สมัน  กูปรี ควายป่า แรด  กระซูํ  สมเสร็จ  นกแต๎วแล๎วท๎องดํา  นกเจ๎าฟ้าหญิงสิรินธร จาก
พระราชบัญญัติกลําวถึงข๎อห๎ามการลําสัตว๑ป่าสงวนไว๎วํา สัตว๑ป่าสงวนและสัตว๑ป่าค๎ุมครอง เป็นสัตว๑
ป่าที่ห๎ามลํา พยายามลํา ห๎ามค๎า ห๎ามนําเข๎าหรือสํงออก เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาต ผู๎ฝ่าฝืนมีโทษจําคุก
ไมํเกินสี่ปี หรือปรับไมํเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว๑ป่า 
พ.ศ. 2535: 21) 

 จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการลําสัตว๑ป่าสงวน 1 เรื่อง คือ  เรื่องที่ร้านน้ าชา ของ จําลอง 
ฝั่งชลจิตร กลําวถึงชาวบ๎านทําผิดกฎหมายด๎วยการเข๎าไปลําสัตว๑สงวน ดังน้ี 

 
 ‚ชาวบ๎านขึ้นไปลําสัตว๑พวกนี้ด๎วยรึพี่‛ สมชาติถาม 
 ‚ผมวําครูนําจะรู๎ดีนะ ครูกว๎างขวางกวําผมเสียอีก‛ พิทักษ๑ระบายควันบุหร่ีช๎า ๆ ‚สองอาทิตย๑กํอน พวก
มันยิงกูรําไปตัวหน่ึง ผมเที่ยวสืบ ๆ ขอให๎พอรู๎ พบพวกนี้ในป่า ผมยิ่งแนํ รับรอง‛ 
 ‚พวกมันยิงเอาเนื้อ หรือวําเอาเขาหนังไปแชํน้ํามันทํายา‛ ถวิลถาม 
 ‚เดี๋ยวนี้มันเลํนกันมากกวํานั้น น๎าหวิน‛ พิทักษ๑สืดบุหรี่รุนแรง ‚แตํขืนพูด กูรําก็หมดป่า หรือไมํผมอาจ
ต๎องยิงชาวบ๎านที่ร๎ูจักกันเสียเปลํา ๆ‛ 
                        (จําลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542: 187 - 188)  

 

 เรื่องนี้กลําวถึงชาวบ๎านขึ้นไปลํากูรําหรือเลียงผาซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว๑ป่าสงวนที่มีทั้งหมด          
สิบห๎าชนิด ปัจจุบันเลียงผามีจํานวนลดลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากถูกลําอยํางหนัก เพื่อเอาเขา กระดูก  
และน้ํามันมาใช๎ทํายาสมานกระดูก นอกจากนี้พื้นที่หากินของเลียงผาลดลงอยํางรวดเร็วจากการทํา
การเกษตรตามลาดเขา  และบนพื้นที่ที่ ไมํชันจนเกินไป เลียงผาจัดเป็นสัตว๑ป่าสงวนตาม
พระราชบัญญัติสงวนและค๎ุมครองสัตว๑ป่าดังนั้นผู๎ลําจึงมีความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนสะท๎อนให๎
เห็นปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย จํานวน  28 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได๎แกํ การทําผิดวินัยใน

http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip5.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip14.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip7.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip3.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip12.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip8.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip1.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip6.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip10.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip11.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip4.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip9.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip15.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip13.html
http://www.ku.ac.th/AgrInfo/wild/tip2.html
http://61.19.241.65/DATA/PDF/2535%5CA%5C015%5C1.PDF
http://61.19.241.65/DATA/PDF/2535%5CA%5C015%5C1.PDF
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อาชีพมีจํานวน 15 เรื่อง  ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การค๎าที่ผิดกฎหมายมีจํานวน 7 เรื่อง   การผิดวินัย
ของนักเรียน นักศึกษามีจํานวน 6 เรื่อง การผิดกฎจราจรมีจํานวน 5 เรื่อง  การผิดวินัยสงฆ๑มีจํานวน 3 
เรื่อง  และการลําสัตว๑ป่าสงวนมีจํานวน 1 เรื่อง ตามลําดับ การทําผิดวินัยในอาชีพเป็นปัญหาที่พบมาก
ที่สุด สังเกตวํามีทุกสาขาอาชีพ   แสดงให๎เห็นสภาพสังคมในชํวงเวลาที่ต๎องเผชิญกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ผู๎คนตํางหาวิธีการที่จะทําให๎ตนเองอยูํรอดโดยไมํคํานึงวําเป็นสิ่งที่ผิดระเบียบวินัย หรือผิด
กฎหมาย ทําให๎ผู๎อ่ืนได๎รับความเดือดร๎อน ผู๎เขียนแสดงให๎เห็นการละเมิดระเบียบวินัยของพระสงฆ๑ผู๎อยูํ
ในศีลธรรม ผู๎เผยแพรํหลักธรรมคําสอน และการละเมิดระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา ผู๎เป็น
เยาวชนสําคัญของชาติ สะท๎อนให๎เห็นถึงความเสื่อมโทรมของจริยธรรมในสังคม  
 
 
3.5 ปัญหาจริยธรรมเร่ืองความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้น 

ความเห็นแกํตัว หมายถึง การมุํงแตํผลประโยชน๑สํวนตนโดยไมํสนใจความเดือดร๎อนของผู๎อ่ืน
หรือทําให๎ผู๎อ่ืนเสียผลประโยชน๑  การมุํงเอาแตํประโยชน๑สํวนตัว วิทย๑ วิศทเวทย๑ (2522: 107 -108) 
กลําววํา การเอารัดเอาเปรียบ การอาฆาตจองเวร การฉวยโอกาส การไมํยอมเสียเปรียบใคร การอิจฉา
ริษยา การโกหกตลบตะแลง การไมํเห็นแกํสํวนรวม โดยสรุป คือการเห็นแกํตัว ยิ่งคนเห็นแกํตัวมาก
เทําใด จริยธรรมหรือศีลธรรมเสื่อมลงมากเทํานั้น ยิ่งขจัดความเห็นแกํตัวได๎มากเทําใด ศีลธรรมก็ยิ่งดี
ขึ้นเทํานั้น นักศีลธรรมและนักศาสนาพร่ําสอนให๎คนลดความเห็นแกํตัวลง แตํความเห็นแกํตัวก็ยัง
ปรากฏอยูํทุกแหํง สาเหตุหนึ่งที่ทําให๎มนุษย๑เห็นแกํตัวคือระบบสังคมเศรษฐกิจการเมือง 

ศูนย๑สํงเสริมและพัฒนาพลังแผํนดินเชิงคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค๑ความรู๎ 
(2548 : 45) กลําวถึงผลวิจัยกลุํมเสี่ยงเรื่องจริยธรรมของเยาวชนไทย คือเพศชายจะมีพฤติกรรม  
ตําง ๆ และจิตใจที่ดีงามต่ํากวําเพศหญิงที่อายุเทํากัน การศึกษาที่เทํากัน ฐานะทางสังคมเทําเทียมกัน  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความเห็นแกํตัว 3 ลักษณะ คือ ความเห็นแกํตัวของ
ผู๎ประกอบการ ความเห็นแกํตัวของเพศชาย และความเห็นแกํตัวของเพศหญิง ปรากฏในเรื่องสั้น
จํานวน 21 เรื่องได๎แกํ ค าให้การ, ละครจริงในห้องขาวด า,  เมืองน่าอยู่,  ในตู้เย็น,  ตัวประกอบ,  
คอนโดสุดสายรุ้ง,  องคุลีมาน 2550,  วงจรชีวิต ,  ภาพเกียรติยศ ,  อิสรภาพ,  แม่น้ า ,       
สมองตาย,  สาปศรัทธา,  นัย – ในความรัก,  วันประเมินค่า,   ตื้น-ลึก หนา – บาง,  ชายสวม-

แว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา,  เที่ยงคืนพอดี,  บนถนน,  เพลิงรัก ลานแค้น และพระเจ้ากับ-
มนุษย์  
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3.5.1 ความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการ  

ผู๎ประกอบการ คือบุคคลที่จัดต้ังธุรกิจใหมํ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไมํแนํนอนทาง
ธุรกิจ เพื่อแสวงหาผลกําไรและความเติบโต มุํงหาความต๎องการของตลาดเพื่อสนองความต๎องการ 

 จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความเห็นแกํตัวของผู๎ประกอบการ จํานวน   10  เรื่อง ได๎แกํ 
ค าให้การ , องคุลีมาล 2550, เพลิงรักลานแค้น ,  ละครจริงในห้องขาวด า , วงจรชีวิต ,           
ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา, สมองตาย, แม่น้ า, ตัวประกอบ และตื้น-ลึก หนา- บาง 
 
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวข๎องกับความเห็นแกํตัวของผู๎ประกอบการ ดังนี้ 
 

เรื่อง ค าให้การ ของวินทร๑ เลียววาริณ  กลําวถึงความเห็นแกํได๎ของผู๎ผลิตสินค๎าที่คํานึงถึงแตํ
ผลประโยชน๑ที่ได๎รับโดยไมํใสํใจผู๎บริโภค จากข๎อความ 
 

 สองปีตํอมาผมกลายเป็นคนเขียนคําโฆษณาที่ประสบความสําเร็จ จําพวกนี้ได๎ไหม ‚ยาแก๎ฝ้าซันนี่เฟซ 
ลอกหน๎าขาว เพื่อสาวพราวเสนํห๑‛  ‚ข๎อยดื่มนินโซํวันละข๎วด----วันละขวด‛ นั่นแหละที่ผมเขียนเป็นวรรค
ทองของผม สินค๎าที่ผมจับแตํละตัวขายได๎ดี ผมก๎มหน๎าก๎มตาทํางานจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหน่ึงมา
หาผมถึงที่สํานักงาน ดูจากรูปรําง เป็นหญิงสาววัยไมํนําเกินสามสิบ มีผ๎าคลุมหน๎าสีดําตั้งแตํใต๎นัยน๑ตาลง
มาอยํางกับแฟชั่นใหมํจากปารีส หลํอนถามหา คนเขียนโฆษณาซันนี่เฟซ เมื่อพบผม หลํอนเดินเข๎ามาใกล๎ 
ปลดผ๎าคลุมหน๎านั้นออกกํอนตบหน๎าผมหนึ่งครั้ง หลํอนวํา ‚นี่คือรางวัลผลงานเขียนของคุณ‛ แล๎วจากไป
เงียบ ๆ แตํผมยังยืนนิ่งนาน ไมํใชํเพราะความโกรธ หากเพราะความละอาย ใบหน๎าของหลํอนที่ซํอนในผ๎า
คลุมสีดําพุพอง มีรอยน้ําเหลืองไหลอาบกรังเป็นผลจาก ‚ลอกหน๎าขาว เพื่อสาวพราวเสนํห๑‛ ของผม ใชํครับ 
ในใจผมครุํนคิดเรื่องนั้นตลอดหลายคืน หลํอนคงไมํใชํคนเดียวที่ใช๎สินค๎าซึ่งผมเขียนคําโฆษณาสวยงาม ผม
เพิ่งรู๎วําตลอดหลายปีที่ผํานมา ผมทํางานโดยไมํรู๎จักงานของผมอยํางถํองแท๎เลย ผมคุยกับเจ๎าของสินค๎า 
เขาหัวเราะ ‚คุณเฉลียว คุณนี่ซื่อจัง เราไมํได๎โกหกอะไร เราเพียงแตํไมํได๎พูดความจริงทั้งหมดเทํานั้น‛ ผม
นิ่งเงียบ ได๎แตํฝืนยิ้ม 
                     (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 22 )  

 
 เรื่องนี้กลําวถึงคนเขียนคําโฆษณาสินค๎าที่เขียนคําโฆษณาโดยไมํมีความรู๎เกี่ยวกับตัวสินค๎า
อยํางแท๎จริง จนกระทั่งมีหญิงคนหนึ่งมีใบหน๎าเป็นแผลพุพองหลังการใช๎สินค๎า มาตบหน๎าเขาเพราะ
หลงเชื่อในคําโฆษณาที่เขาเขียน จากเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นนี้ทําให๎คนเขียนคําโฆษณารู๎สึกละอายใจ เรื่อง
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นี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํได๎ของผู๎ผลิตสินค๎าที่ผลิตสินค๎าไมํได๎คุณภาพ เน๎นแตํการโฆษณาเพื่อ
เพิ่มยอดขาย  หวังแตํผลกําไรโดยไมํคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับผู๎บริโภค  
 

เรื่อง องคุลีมาล 2550 ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงความเห็นแกํตัวของเจ๎าของโรงงาน
ย๎อมผ๎า ดังความวํา  

 
 ...เจ๎าของโรงงานย๎อมผ๎าที่ผมผลักตกน้ําครําในคลองลาดพร๎าวนั้นก็เลวทรามพอกัน เป็นคนเห็นแกํได๎ คิด
แตํกําไร แอบปลํอยน้ําเสียลงคลองหลังโรงงาน เครื่องบําบัดน้ําเสียมี แตํเปิดใช๎งานเฉพาะเวลามีเจ๎าหน๎าที่ไป
ตรวจ นอกจากนั้นความเจ๎าเลํห๑ของมันยังแสร๎งทําตัวเป็นพวกตาวิเศษ ชอบวิ่งการกุศลบ๎าง รํวมรณรงค๑ปลูกป่า
บ๎าง ท้ังๆ ท่ีตัวเองทําลายสิ่งแวดล๎อม 
             (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2542:  52-53 )  
 

 เรื่องนี้กลําวถึงเจ๎าของโรงงานย๎อมผ๎าที่ปลํอยน้ําเสียลงคลองหลังโรงงาน  และจะเปิดใช๎เครื่อง
บําบัดน้ําเสียเมื่อมีเจ๎าหน๎าที่มาตรวจเทํานั้น  แสดงให๎เห็นความเห็นแกํตัวเพราะคํานึงถึงแตํ
ผลประโยชน๑สํวนตนโดยไมํสนใจวําน้ําเสียจากโรงงานจะสํงผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมและบุคคลอ่ืนอยํางไร 
นอกจากน้ียังสร๎างภาพเป็นคนดีของสังคมด๎วยการแสร๎งทําตัวเป็นผู๎สํงเสริมดูแลสิ่งแวดล๎อม 
 

เรื่อง เพลิงรักลานแค้น ของปริทรรศน๑ หุตางกูร สะท๎อนภาพความเห็นแกํได๎ของบริษัทโฆษณา 
ดังนี้  
 

 ‚คืออยํางนี้ฮํะ เรากําลังถํายทําหนังโฆษณาบ๎านอมตะภิรมณ๑โครงการสาม วิธีการเราต๎องเรียกวําฝรั่ง
มากไปหนํอยนะฮะ แตํคุณลุง คุณผ๎ูชาย คุณผ๎ูหญิงและหนุํมน๎อย บัดนี้พวกคุณกลายเป็นดารานําในหนัง
โฆษณาของเราแล๎วฮะ ของแสดงความยินดี‛ 
 พูดจบก็พยายามเข๎ามาจับมือ แตํก็โดนคุณลุงปัดมือนั้นออกไป 
 ‚ดาราหรือ ทุเรศเอ๏ย ทําไมไมํรอให๎หัวใจวายตายกํอนลํะ แล๎วดูหลานชายทํานนี้ตกใจเยี่ยวแตก พวก
คุณคิดยังไง และที่วําเราทั้งส่ีคือดาราจําเป็น คนอ่ืนๆ ลํะ แกจ๎างมาหมดเลยหรือ‛ 
 ‚ใชํ‛ ผมกลําวเสริม 
 ‚เอํอ ใชํฮํะ กลํุมคนเหลํานี้คือพวกที่เราจัดมาเพื่อจําลองสถานการณ๑พิเศษนี้ โดยเฉพาะมีเพียงคุณลุง 
คุณผ๎ูชาย คุณผ๎ูหญิง และหนุํมน๎อยที่เรากันมาเป็นเหยื่อ เอ๏ยๆ โทษฮะ เป็นดาราจําเป็นของเรา เราได๎กัน
พวกบุคลิกนอกขํายออกไปเพื่อสรรหาชายหนุํม สาวผ๎ูมั่นใจ วัยรุํน และชายแกํอยํางลุงนี่ละฮะ 

       (ปริทรรศน๑ หุตางกูร. 2545: 39 - 40)  
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 เรื่องนี้กลําวถึงการถํายทําหนังโฆษณาบ๎าน โดยจําลองสถานการณ๑การปล๎นขึ้นกลาง
ห๎างสรรพสินค๎า สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํได๎ของบริษัทโฆษณาที่ไมํคํานึงถึงสิทธิ์ ความพอใจและ
ความปลอดภัยของผู๎ที่ต๎องมาเป็นดาราจําเป็น เพราะหากมีผู๎เป็นโรคประจําตัวรวมอยูํด๎วยในระหวําง
การถํายทําอาจทําให๎เกิดอันตรายถึงชีวิตได๎ 

 

เรื่อง ละครจริงในห้องขาวด า ของ วินทร๑ เลียววาริณ สะท๎อนภาพความเห็นแกํตัวของ
ผู๎ประกอบการที่ไมํชํวยเหลือหญิงสาวที่กําลังจะถูกขํมขืน ดังตัวอยําง 
 

 ละครจริงในห๎องขาวดํายังดําเนินตํอไป 
 ในความสลัวของห๎องขาวดํา ชายวัยสามสิบเศษคนหนึ่งกําลังดําเนินบทบาทของเขากับรํางเปลือย
เปลําบนที่นอนกลม เขาชะงักกึกเมื่อสังเกตเห็นวําหญิงสาวผ๎ูนั้นรํางอํอนระทวยนิ่งไร๎สติ เขารู๎ทันทีวํานี่เป็น
การมอมเหล๎าผ๎ูหญิงมาขํมขืน ขยับรํางหมายจะเปิดประตูออกไป แตํก็หยุด เขายืนนิ่งครูํหนึ่งกํอนหันกลับไป
นั่งในห๎องตามเดิม จมตัวเองในโซฟาหนานุํมดูละครบทนั้นดําเนินตํอไปเงียบ ๆ 
 ละครจริง ฉากหนึ่งจบลงเมื่อ 10.05 น. บทที่สองเริ่มตอนหญิงสาวตื่นขึ้นเมื่อเห็นวําเกิดอะไรขึ้นกับ
ตนเอง หลํอนก็ร๎องไห๎โฮ ตัวละครชายเริ่มบทบาทปลอบโยนหลํอน ผนังกระจกสะท๎อนสองรํางชัดเจน ไฟ
สลัว สองรํางอยูํหลังไฟเป็นเงาตะคุํมเห็นชัดแม๎ขนาดขนตางอนของฝ่ายหญิง 
 ‚อยําร๎องไห๎สิ ผมรักคุณ ผมรับผิดชอบคุณทุกอยําง‛  เสียงนุํมผํานลําโพงทั้งแปดตัว วันนี้ไมํมีดนตรี
ประกอบ 
 น้ําตาจริงไหลลงมาเป็นสาย ไมํมีการใช๎เคมี ‚ถ๎าแมํรู๎จะทําไงนี่‛ 
 ‚แมํคุณไมํรู๎หรอก...‛ 
 ‚คุณทํากับฉันยังงี้ได๎ไงนะ...‛ 
 มือที่บีบเคล๎นหลํอนอยํางเมามันเมื่อสิบห๎านาทีท่ีแล๎วลูบไล๎แผํนหลังเปลือยอยํางทะนุถนอม 
 ‚อยําหํวง ผมรับเลี้ยงคุณแนํ‛ 
 เขาพึมพํากับตัวเอง ‚ยิ่งกวําละครทีวี ไอ๎นี่เยี่ยม ตีบทแตก ขํมขืนเขาแล๎วยังพูดหวานได๎อีก...‛ 
 เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มต๎องฝืนดูงานอดิเรกของตัวเอง เขาไมํแนํใจวําทําไมเขาไมํมีความกล๎าที่จะหยุด
ละครจริงเรื่องนี้ ใชํไหมวําเขากลัววําหากเขาไปห๎าม เรื่องราวอาจบานปลายเมื่อมีตํารวจมาเกี่ยวข๎อง กิจการ
โรงแรมยี่สิบกวําปีของเขาอาจลํมได๎ในชั่วข๎ามคืน  กิจการที่ยาวนานพอกับชีวิตสมรสของเขาซึ่งใกล๎จะ
อับปางเชํนกัน 
 หยิบโทรศัพท๑ที่ตกบนพ้ืนห๎องขึ้นมาวางบนโต๏ะอีกครั้งและกลับบ๎าน  

คืนนี้เขาต๎องการเหล๎า 
                                                                           (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 171-172) 
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เรื่องนี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํตัวของเจ๎าของกิจการโรงแรมมํานรูดที่ไมํกล๎าเข๎าไปชํวย 
หรือแจ๎งความกับตํารวจเมื่อรู๎วําหญิงสาวที่ไร๎สติกําลังจะถูกขํมขืน  เพราะกลัววําหากแจ๎งความกับ
ตํารวจแล๎วอาจกลายเป็นเรื่องใหญํ และจะทําให๎กิจการของเขาได๎รับความเสียหาย สูญเสีย
ผลประโยชน๑ได๎ เขาจึงได๎แตํฝืนนั่งมองดูผู๎ชายขํมขืนผู๎หญิงผํานกระจกที่มองเห็นได๎ด๎านเดียวในโรงแรม
มํานรูดของเขา   
 

เรื่อง วงจรชีวิต ของ ปริญญา ตรีน๎อยใส กลําวถึงความเห็นแกํได๎ของเจ๎าของร๎านขายยาที่ขาย
ยาปลอมให๎กับลูกค๎า ดังนี้ 

 
 ชาญชัยคิดในใจและนึกไปถึงคําของญาติที่เคยสอนไว๎วํา 
 ‚คนที่มาซื้อยาตามร๎านสํวนใหญํไมํรู๎เรื่องรู๎ราว ถ๎ารื้อหัดสังเกต คอยซักถามวํายาที่เขาได๎จากคลินิก
หรือโรงพยาบาลเป็นอยํางไร สีอะไร แล๎วล้ือเลือกยาปลอมที่ดูใกล๎เคียงกัน พวกนี้ไมํรู๎หรอก ยาที่หมอส่ังนั้น
มีไมํกี่อยําง แบบเกําไมํเป็นเม็ดกลมก็รี หรือแบบใหมํก็จะมีแคปซูลล้ือลงทุนส่ังมาหลายสีหนํอยล้ือไมํต๎อง
กลัวผิดกลัวบาป ยาปลอมพวกนี้เขาใสํแป้งหรือน้ําตาลมาเทํานั้นจึงไมํมีอันตราย อีกอยํางคนเรานั้นเวลา
เจ็บป่วยไมํสบายรํางกายจะรักษาตนเองได๎ แคํนอนพักสักสองสามวันก็จะหายเอง ถ๎าล้ือทําตัวดีดูนําเชื่อถือ 
เขาจะเข๎าใจได๎วําเขาหายเพราะยาปลอมที่ล้ือขาย‛ 
          (ปริญญา ตรีน๎อยใส. 2542: 154-155)  

 

 เจ๎าของร๎านขายยาขายยาปลอมให๎ลูกค๎า แสดงให๎เห็นถึงความเห็นแกํได๎ของเจ๎าของร๎านยาที่
คิดถึงแตํผลประโยชน๑ กําไรจากการขายโดยไมํสนใจความเจ็บป่วยของผู๎ซื้อ  
 

เรื่อง ชายสวมแว่นตา ด าสนิท ผู้มองเห็นเงา ของ จิรภัทร อังศุมาลี สะท๎อนภาพความเห็น
แกํได๎ของผู๎มีสํวนได๎รับผลประโยชน๑จากกิจการขนสํงทางรถไฟ ดังความวํา  
 

 ‚ตกลงจะให๎ฉันน่ังมั้ย‛ หญิงท๎องแกํถาม 
 ‚ไมํได๎หรอกครับ‛ เขาพูดพร๎อมสํวยหน๎า น้ําเสียงอํอนโยน ‚ต๎องขอโทษครับ เพราะถ๎าให๎คุณนั่ง มันจะ
ผิดความเชื่อของผมครับ‛ 
 ‚น้ําเย็น ๆ...น้ําเย็น ๆ ครับ‛ คนขายน้ําตะโกนสอดขึ้นมาชานชาลาข๎างหน๎าตําง 
 ‚คุณนั่งที่ผมก็ได‛๎ ชายขาลีบทําทําลุกขึ้น   
 ‚ไมํนะครับ‛ เขารีบโต๎แย๎ง ‚ผิดหลักครับ‛ 
 ‚แล๎วจะเอาไง‛ ชายขาลีบรําคาญ และเริ่มงุนงง ‚คุณก็เห็นเค๎าท๎องแกํ จะยืนได๎ไงเลํา‛ 
 ‚ต๎องเรียกร๎องหรือไมํก็ตํอวําคนขายตั๋วครับ‛  ชายรํางเล็กพูดเสียงดังอีกครั้ง  
 ‚เค๎าขายกันแบบน้ีมานานแล๎ว‛ 
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 ‚งั้นก็ผิดหลักการซ้ําซากเลย‛ ชายรํางเล็กสํายหน๎าทําทางเหนื่อยหนํายอยํางยิ่ง ‚เป็นเสียแบบนี้แหละ 
บ๎านเราจึงไมํเจริญ‛ 
                                                                                                       (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 134) 

  
 เรื่องนี้กลําวถึงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นบนรถไฟ เมื่อต๋ัวรถไฟเต็มทุกที่นั่ง แตํคนขายต๋ัวก็ยังขายให๎
ผู๎โดยสาร เป็นต๋ัวแบบไมํมีเลขที่นั่ง ดังนั้นผู๎โดยสารที่ซื้อจึงต๎องยืน และเมื่อหญิงท๎องแกํซื้อต๋ัวแบบไมํมี
เลขที่นั่งจึงทําให๎เกิดปัญหาขึ้น เรื่องนี้สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํได๎ของคนขายต๋ัวรถไฟที่เห็นแกํเงิน
จากการขายต๋ัวให๎ผู๎โดยสาร โดยไมํคํานึงถึงความเดือดร๎อนของผู๎โดยสาร  
 

3.5.2 ความเห็นแก่ตัวของเพศชาย 
ผู๎ชายเป็นเพศที่มีรํางกายแข็งแรงกวําเพศหญิง สังคมจึงเห็นวําเพศชายควรเป็นผู๎เสียสละให๎ผู๎

ที่อํอนแอกวํา เชํนเสียสละที่นั่งบนรถประจําทางให๎กับ เด็ก ผู๎หญิง คนชรา เป็นต๎น  สังเกตวําทหารเป็น
เพศชายเพราะต๎องใช๎กําลังตํอสู๎ในศึกสงคราม ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดให๎เพศชายต๎องเข๎ารับการ
เกณฑ๑ทหาร  เมื่อถึงเวลาหรือโอกาสที่เพศชายควรจะเสียสละหรือชํวยเหลือผู๎อ่ืนแตํกลับไมํแสดงสิ่ง
เหลํานี้ออกมา เราจึงเรียกวําความเห็นแกํตัวของเพศชาย  

  
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับความเห็นแกํตัวของเพศชาย  จํานวน  10 เรื่อง ได๎แกํ              
วันประเมินค่า, ภาพเกียรติยศ, ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา,  แม่น้ า,  สาปศรัทธา,  
บนถนน,  พระเจ้ากับมนุษย์,  เมืองน่าอยู่,  อิสรภาพ และเที่ยงคืนพอด ี  
  
 ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เสนอปัญหาความเห็นแกํตัวของเพศชาย ดังนี้  
 

เรื่อง วันประเมินค่า ของ อัญชัน เสนอภาพความเห็นแกํตัวของเพศชายเมื่อยามเกิดวิกฤตขึ้น
ในชีวิต จากข๎อความ 
 

...ผมบอกกับตัวเองวําผมทนใจร๎ายเหมือนคนเลือดเย็นกับเธออีกตํอไปไมํไหวแล๎ว ผมต๎อง
หาทางชํวยเธอไมํวิธีใดก็วิธีหน่ึง...ตอนนั้นอาการคล๎ุมคล่ังของผม คงไมํตํางจากคนบ๎าเทําไหรํนัก ผมร๎อง
ส่ังลูกชายซึ่งตอนนั้นยังตัวเล็กกระจ๎อยรํอยแคํสักสองสามขวบเอง ให๎หันหน๎าเข๎าหาฝาผนัง แล๎วเอามือปดิ
ตาของแกเองไว๎ให๎แนํนอีกที ห๎ามลืมตาขึ้นมาเด็ดขาดไมํวําจะได๎ยินเสียงอะไรก็ตาม จนกวําที่ผมจะส่ังให๎
ลืมตาขึ้นมาใหมํ ผมลนลานคว๎าถุงเปลําขึ้นมาได๎ใบหนึ่ง แล๎วหลับหูหลับตา จับมันครอบสวมลงไปที่
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ศีรษะเมียผม แล๎วจับปลายถุงรัดรอบคอเธอไว๎จนแนํน...แนํนจนสุดแรงเกิด เธอทุรนทุรายดิ้นอยูํชั่วไมํกี่อึด
ใจเทํานั้น แล๎วเธอก็สงบนิ่ง ลมหายใจที่บอบบางเต็มทีของเธอจึงได๎หยุดลงตลอดกาล...‛ 
 
 …‚คุณครับ โปรดบอกผมหนํอยเถิดวํา ถ๎าวัดจากการกระทําของผมในฐานะของผ๎ูที่ฆําเมีย ผมควร
จะนับตัวเองไว๎ในคนประเภทไหน ในระหวํางการได๎ชื่อวําเป็นคนผ๎ูมีมนุษยธรรมที่ยอมฆํา เมียเพื่อปลด
เปล้ืองความทรมารให๎เธอ หรือวําคนผ๎ูนั้นควรได๎ชื่อวําเป็นมนุษย๑สารเลวที่เห็นแกํตัวถึงขนาดลงมือทาํส่ิงที่
เลือดเย็นที่สุดลงไป โดยมีเหตุผลที่หามาบังหน๎าได๎อยํางแนบเนียนเหมาะสมตามสถานการณ๑ขณะนั้นวํา 
เป็นการกระทําเพื่อมนุษยธรรมกันแนํ?‛  

                                                                                                (อัญชัน. 2542: 79, 81 – 83) 

 
 เรื่องนี้กลําวถึงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2712 อากาศเป็นสิ่งที่มีจํากัด  เมื่อเกิดสงครามทํา
ให๎อากาศยิ่งขาดแคลน สํงผลให๎รํางกายมนุษย๑มีอาการทุรนทุราย ทรมานมากจนกระทั้งชายผู๎เป็นสามี
ตัดสินใจฆําภรรยาตัวเองเพื่อตนเองจะได๎มีอากาศหายใจเพียงพอ แตํก็พยายามหาเหตุเข๎าข๎างตนเอง
วําต๎องการชํวยภรรยาเพื่อให๎หลุดพ๎นจากความทุกข๑ทรมาน สะท๎อนให๎เห็นวําในยามวิกฤตผู๎ชายมักมี
ความเห็นแกํตัวมากกวําเพศหญิง ทําได๎ทุกอยํางเพื่อให๎ชีวิตดํารงอยํูรอด  
  

เรื่อง ภาพเกียรติยศ ของ ประชาคม ลุนาชัย  กลําวถึงความเห็นแกํตัวของชํางภาพขําว
อาชญากรรม ดังตัวอยําง 
  

 องอาจหวังวําชํวงเวลาที่เหลือกํอนถึงส้ินปีต๎องมีสักวันท่ีญาณสัมผัสพิเศษจะนําสองเท๎าของเขาก๎าวไป
เผชิญกับเหตุการณ๑ไมํคาดฝัน บางคราวที่เดินเฉียดตึกสูงระฟ้า เขานึกอยากให๎ตึกยักษ๑ถลํมลงมาตํอหน๎า 
เขาจะได๎เป็นชํางภาพคนแรกที่เข๎าถึงเหตุการณ๑ จะเริ่มบันทึกรอยตํอแหํงการถลํมทลายตั้งแตํรอยปริแรก
ของตัวตึก เนื้อซีเมนต๑คํอย ๆ แยกจากกัน อาคารยํอยยับลงมากองทับถมกันทีละชั้น เขายํอมได๎ภาพใน
แงํมุมซึ่งแม๎แตํสวรรค๑ก็ไมํอาจมองเห็น นอกจากนั้นเขายังมีภาพอีกมากมายทําให๎ใครตํอใครตกตะลึง เป็น
ต๎นวําภาพชิ้นสํวนอวัยวะมนุษย๑โผลํขึ้นกลางผงซีเมนต๑ หรืออาจเป็นน้ําพุเลือดซึ่งสาดพุํงขึ้นมากลางซาก
ปรักหักพัง 
 ขณะเดินทํอม ๆ อยูํริมถนน เขานึกอยากให๎มีแมํอุ๎มลูกอํอนที่นําสงสารข๎ามทางม๎าลายในชั่วโมง
เรํงดํวน ทันทีท่ีได๎ยินเสียงเบรคดังล่ัน เขาจับภาพด๎วยสัญชาตญาณขณะรํางของแมํกับลูกน๎อยลอยคว๎างอยูํ
กลางอากาศ ลอยสูงจากพื้นด๎วยแรงกระแทกของยานมรณะพร๎อมหยาดสีแดงซึ่งฟุ้งกระเซ็นราวฝนเลือด        
               (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 149)    
                                

ชํางภาพชายคนหนึ่งคิดอยากให๎เกิดอุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรมเพียงเพื่อตนเองจะได๎
บันทึกภาพขําวนั้นแล๎วสํงเข๎าประกวดภาพขําวยอดเยี่ยมประจําปี โดยที่ไมํคํานึงถึงผู๎ประสบเหตุวํา
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จะต๎องพบกับความทุกข๑ทรมานจากความเจ็บปวดหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และญาติของผู๎
ประสบเหตุที่ต๎องสูญเสียคนในครอบครัว สะท๎อนให๎เห็นความเห็นแกํตัวของชํางภาพที่คิดถึงแตํ
ผลประโยชน๑ของตนเองอันได๎แกํ เกียรติยศ ชื่อเสียง และรางวัลโดยไมํคํานึงถึงความทุกข๑ร๎อนของผู๎อ่ืน 
 
 เรื่อง ชายสวมแว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา  ของ จิรภัทร อังศุมาลี กลําวถึงความเห็นแกํตัว 
ความไร๎น้ําใจของชายรํางสูงใหญํ เชํนข๎อความ 
 

 ‚ลุกซิ...‛  ชายรํางสูงใหญํหันกลับมายังหญิงท๎องแกํอีกครั้ง 
 หญิงท๎องแกํมีทําทีลําบากใจ ไมํกล๎าสบสายตากร๎าวแข็งกําลังจ๎องอยูํ 
 ‚มีตั๋วมั้ย‛  เขาถามเสียงห๎าว 
 หญิงท๎องแกํพยักหน๎า ยื่นตั๋วในมือให๎ 
 ‚ตั๋วไมํมีเลขที่น่ัง‛ เขาพูดเสียงดังล่ัน จนทุกคนภายในตู๎หันมามอง ... 
  
 ... ‚ขอฉันน่ังเถอะ‛ เธอวิงวอน ‚ยืนไมํไหว‛ 
 ‚เกี่ยวไรกับผมลํะ‛ เขาสํายหน๎า ‚ผมจองตั๋วมาสองอาทิตย๑แล๎ว ที่จริงไมํอยากนั่งชั้นสามร๎อก ตู๎นอน
เต็มหมดเลยจําใจต๎องซื้อตั๋วชั้นสาม  เพราะผมมีกําหนดการแนํนอนรออยูํ‛  
 หญิงท๎องแกํมองด๎วยแววตาอ๎อนวอน 
 ‚ทําไมไมํจองตั๋วลํวงหน๎า‛ 
 ‚ไมํนึกวําคนจะมาก‛ เธอฝืนยิ้ม ‚ขอฉันน่ังนะ‛ ... 
  
 ... ‚คุณไปติดตํอพนักงานรถไฟดีกวํา‛ เขาพูดอยํางรําคาญ ‚ที่ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของผม‛ 
 ‚ไมํได๎หรอกจ๎ะ‛ เธอเงยหน๎าขึ้น 
 ‚แล๎วเอาไง‛ เขาหงุดหงิด ใบหน๎าแดงกรามขบกันแนํนจนเป็นสันนูนเดํนชัด 
 ‚ฉันท๎องแกํ ไมํเกินสองเดือนจะคลอดแล๎ว ขอฉันนั่งเถอะนะ ไหว๎ลํะ‛  เธอยกมือไหว๎อยํางนอบน๎อม 
แววตาอ๎อนวอน 
 ‚ไมํเกี่ยวเลย‛ เขาโกรธ พูดเสียงดังยิ่งขึ้น ‚คุณอยําเอาเรื่องท๎องมาตํอรองซิ ตั๋วผมมีหมายเลขที่นั่ง
ถูกต๎อง ตั๋วคุณไมํมี คุณไมํมีสิทธิ์ตรงที่นั่งผม ถูกมั้ย‛ 
                           (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 116 – 119) 

 

 เรื่องนี้กลําวถึงเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นบนรถไฟโดยหญิงท๎องแกํใกล๎คลอดซื้อต๋ัวที่ไมํมีเลขที่นั่งแล๎ว
มานั่งที่ของชายรํางสูงใหญํคนหนึ่ง แตํชายรํางสูงใหญํไมํยอม ขอที่นั่งคืนเพราะเขามีต๋ัวยืนยัน หญิง
ท๎องแกํพยายามอ๎อนวอนขอความเห็นใจ แตํชายรํางสูงใหญํก็ไมํยอม  โดยผู๎เขียนจงใจใช๎คําวํา “ชาย
ร่างสูงใหญ่” เพื่อแสดงให๎เห็นถึงความแข็งแรงของรํางกาย และจงใจใช๎คําวํา “หญิงท้องแก่” เพื่อแสดง
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ให๎เห็นถึงผู๎ที่อํอนแอกวําทั้งทางเพศและทางรํางกาย ชายรํางสูงใหญํสามารถสละที่นั่งให๎กับหญิง
ท๎องแกํได๎โดยที่ไมํทําให๎เขาได๎รับความเดือดร๎อนมากนักแตํเพราะความไร๎น้ําใจ ความเห็นแกํประโยชน๑
สํวนตนจึงไมํมีความเห็นอกเห็นใจผู๎ที่อํอนแอกวํา คํานึงถึงแตํความสบายสํวนตน 
 
 เรื่อง เที่ยงคืนพอด ี ของ จิรภัทร อังศุมาลี  กลําวถึงความเห็นแกํตัว ความไร๎น้ําใจของผู๎ชายท่ี
ไมํสนใจตํอเหตุร๎ายท่ีเกิดขึ้นกับคนใกล๎ตัว ดังเชํนตัวอยําง 
 

 23.51 น. 
 ‚ว๎าย.....‛  ‚มันกระชากสร๎อย‛ 
 ชายรํางผอมกําสร๎อยที่กระตุกมาจากต๎นคอหญิงสาวยัดใสํกระเป๋ากางเกง จ๎องหน๎าหญิงสาว แล๎วมอง
ไปในศาลา 
 ‚ชํวยด๎วย...‛ หญิงสาวตะโกนร๎อนรน สายตามองไปยังชายหนุํมทั้งสองในศาลาใกล๎ตัวเอง กํอนจะมอง
เลยไปยังชายรํางกํายํา และกะเทยทั้งสอง 
 ‚บ๎าเหรอ‛  ชายรํางผอมตะคอก  ‚ใครกระชากสร๎อยมึง‛ 
 ‚แกนั่นแหลํะ‛  หญิงสาวชี้หน๎า หันไปมองทุกคนในศาลาอีกครั้ง ด๎วยแววตาอ๎อนวอน 
 ชายหนุํมทั้งสองทําไมํรู๎ไมํชี้  ก๎มหน๎าคุยกันตํอไป 
 ชายรํางกํายําเดินไปหากะเทยผิวขาว 
 กะเทยทั้งสองโปรยยิ้มหวาน 
 ‚อีบ๎า.....‛ ชายรํางผอมขยับเดินไปทางด๎านหลังศาลา 
 ‚ใครจะไปกระชากสร๎อยเส๎นนิดเดียวของมึงคุ๎มกันที่ไหนวะ‛  
 หญิงสาวยืนน่ิง เริ่มสงบสติอารมณ๑ รํางเพรียวบางดูเหมือนจะลีบเล็กลงกวําเดิม ทรุดนั่งบนเก๎าอี้ยาวสี
ตะกั่วหํางจากชายหนุํมทั้งสองไมํมาก เธอเงียบจนเกือบไมํมีตัวตน ดวงตากลมโตมีน้ําตาคลอจ๎องไปยังชาย
หนํุมทั้งสองครูํหนึ่งหลังมํานนํ้าตาเอํอจะล๎นดวงตาคูํสวยนั้น คล๎ายมีแววสมเพศวูบจางๆ เธอก๎มหน๎าลงมอง
พื้น แล๎วน้ําตาหยดหนึ่งก็รินไหลลงกระทบพื้นตรงปลายเท๎า 
 ชายหนุํมทั้งสองรีบลุกขึ้น เดินออกจากศาลาไปทางส่ีแยก โดยไมํหันกลับมามองข๎างหลัง... 
 
 ... ชายรํางกํายํามองชายรํางผอม กํอนจะหันมามองหญิงสาวตรงเก๎าอี้ยาว แสงไฟในศาลาสะท๎อนผิว
ม๎านั่งสีตะกั่วเป็นประกายวาว หญิงสาวเงยหน๎าขึ้นมาพอดี สายตาทั้งสองสบนิ่งกันชั่ววูบหนึ่ง แล๎วชายรําง
กํายํารีบหลบหน๎าไปหากระเทยทั้งสอง 
 ‚สงสารเธอนะ‛ กะเทยผิวขาวทําเสียงเศร๎า 
 ‚ชั่งเถอะ....‛ กะเทยผิวคล้ําเชิดหน๎า ‚ไมํใชํกงการของเรา‛ 
 ‚ใชํ...‛ ชายรํางกํายําพยักหน๎า ‚ไมํใชํเรื่องของเรา‛  
            (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 201, 204 )  

 



 112 

 เหตุการณ๑นี้เกิดขึ้นที่ป้ายรถประจําทางหน๎าโรงพยาบาลตํารวจ มีชายรํางผอมคนหนึ่งกระชาก
สร๎อยคอของหญิงสาวคนหนึ่ง เธอร๎องขอความชํวยเหลือจากคนที่รอรถในศาลา แตํไมํมีใครสนใจ
ชํวยเหลือเธอเลยแม๎วําจะมีชายหนุํมที่รอรถอยูํถึงสามคน สะท๎อนให๎เห็นถึงความเห็นแกํตัวของผู๎ชาย
โดยไมํสนใจความทุกข๑ร๎อนของผู๎อ่ืนเพราะถือวําไมํใชํเรื่องของตน และเกรงวําหากให๎ความชํวยเหลือ
อาจทําใหไ๎ด๎รับความเดือดร๎อน 
 

3.5.3 ความเห็นแก่ตัวของเพศหญิง 
ความเห็นแกํตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย๑  สังเกตได๎จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการ

กระทําหรือคําพูด ความเห็นแกํตัวมีหลายลักษณะ ความเห็นแกํตัวในเรื่องความรักของเพศหญิงเป็น
เรื่องสําคัญโดยเฉพาะผู๎ที่สมรสแล๎ว เพราะการมีความเห็นแกํตัวในเรื่องความรักสามารถทําให๎
ความสัมพันธ๑สิ้นสุดลงได๎ เชํนการเอาแตํใจตนเอง ขํมสามี เห็นแกํประโยชน๑ของตนเองเป็นหลัก        
เป็นต๎น  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124 เรื่อง พบวํามีเรื่องที่ เกี่ยวข๎องกับความเห็นแกํตัวของเพศหญิง  จํานวน  1   เรื่อง ได๎แกํ               
เรื่องนัย ในความรัก ของ เสาวรี  สะท๎อนภาพความเห็นแกํตัวในเรื่องความรักของผู๎หญิง ดังนี้  

 
เมื่อมีลูกสองคน นรากรกลับอาการหนักขึ้น เธอวุํนวายอยูํกับการจัดการชีวิตของคนในครอบครัว 

เธอกระด๎างเสียงดัง และเริ่มที่จะกลําวคําหยาบ ๆ ท่ีไมํเคยพูด  
‚สันดานดิบละสิ‛ เธอแคํนเสียง เมื่อเริ่มหวาดระแวงสามี หรือเมื่อยามอยูํกันอยํางสงบเธอก็กํอ

เรื่องเล็ก ๆ น๎อย ๆ ขึ้นได๎อยูํดี... 
 

 ... ‚แมํโชคดีที่แตํงงานกับพํอ‛ นรากรเอํย 
 ‚คนโบราณนํะเขารู๎จักให๎อภัยกัน ถึงได๎อยูํกันจนแกํจนเฒํา ลําพังความรักอยํางเดียวมันผูกพันกันไว๎
ไมํได๎นาน บางทีมันก็รักอยํางเห็นแกํตัวกันทั้งนั้น อยํางพํอกับแมํเนี่ย อยูํไปอยูํมามันไมํใชํความรักแล๎ว  
มันเป็นความผูกพันชนิดใหมํ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  แมํไมํยอมพํอก็จริงแตํพํอก็ให๎อภัย แล๎วแมํเขาก็มีน้ําใจ
นะ เห็นอยํางนี้เถอะ‛ พํอหัวเราะ 
 ‚น้ําใจ‛ นรากรทวนคํา 
 ‚ฮื่อ...น้ําใจนี่แหละที่ผูกพันพํอไว๎กับแมํ น้ําใจของแมํเขาเป็นไปโดยธรรมชาติ ไปถามเขาตอนนี้เขา
อาจตอบไมํได๎ด๎วยซ้ํา เพราะไมํรู๎ตัวเอง เหมือนกับท่ีบางทีเราก็ทําร๎ายคนอื่นโดยคิดวําเป็นเรื่องธรรมดานั่น
แหละ‛ 
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 นรากรนิ่งเงียบ พํอหันไปหากระถางต๎นกระบองเพชร โดยมีกระถางดินเผาอีกสองสามกระถางวางไว๎
ใกล๎ ๆ พํอขุดดินใสํกระถางเปลําทั้งหมดนั้น 
 ‚พํอจะย๎ายกระบองเพชรมาเพราะในน้ี มันขึ้นงํายแคํเราตัดไอ๎ตุํมกลม ๆ เล็ก ๆ นี้ แล๎วมาเพาะชําใน
กระถางใหมํ มันก็เป็นแล๎ว ต๎นไม๎แตํละชนิดนํะมันไมํเหมือนกันบางต๎นก็บอบบางเหลือกําลัง ต๎องประณีต
กับมัน บางต๎นก็ทรหดอดทนเหลือเกิน อยํางพํอน่ีต๎องเปรียบกับต๎นกระถางบองเพชรนี่ละมัง‛ พํอหัวเราะ 
‚แตํพํอก็รู๎วําเราควรจะดูแลต๎นไม๎เหลํานี้อยํางไร เราต๎องรู๎ต๎องเข๎าใจธรรมชาติของมัน แล๎วก็ดูแลเอาใจใสํ
กําจัดพวกวัชพืชเหลํานี้เสียบ๎าง‛ 
 นรากรนั่งอยูํอยํางโดดเดี่ยวยามค่ําคืน จันทราสํองแสงนวลเย็นตากระจํางใจ วันเวลาที่ผํานมาจน
บัดนี้ นรากรเพิ่งมีโอกาสได๎ทบทวนตัวเองอยํางจริงจังและจริงใจในความรักที่แท๎แล๎วมีความนยัซกุซอํนอยู ํ
ไมํใชํความรักอยํางที่นรากรได๎มีให๎กับวิฑูรย๑ นรากรเพิ่งเข๎าใจ... 
                                                                                          (เสาวรี. 2542: 146 -147, 150 – 151) 

 
 เรื่องนี้สะท๎อนให๎เห็นผู๎หญิงที่มีความเห็นแกํตัวในเรื่องความรัก  เชํน ความต๎องการอยูํเหนือ
สามี ความเอาแตํใจตนเองเป็นใหญํ เป็นต๎น จนทําให๎เกิดความขัดแย๎งขึ้นภายในครอบครัวอยูํเป็น
ประจํา จนกระทั่งวันหนึ่งสามีทนพฤติกรรมความเห็นแกํตัวของภรรยาตํอไปไมํไหว ได๎เขียนจดหมายทิ้ง
ไว๎แล๎วจากภรรยาไป 
 
 จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนแสดงให๎เห็น
ปัญหาเรื่องความเห็นแกํตัวที่มากขึ้นเป็นจํานวน 21 เรื่อง ลักษณะของความเห็นแกํตัวที่พบคือ   
ความเห็นแกํตัวของผู๎ประกอบการมีจํานวน 10 เรื่อง โดยผู๎ประกอบการจะทําทุกวิธีเพื่อให๎เกิดผล
ประโยชน๑โดยไมํสนใจวําวิธีที่เลือกใช๎นั้นจะทําให๎ใครได๎รับความเดือดร๎อนบ๎าง ปัญหาความเห็นแกํตัว
ของเพศชายมีจํานวน 10 เรื่อง พบวําผู๎ชายซึ่งเป็นเพศที่แข็งแรงกวําเพศหญิงแตํกลับไมํยอมเสียสละ
ให๎กับผู๎ที่อํอนแอกวํา ไมํให๎ความชํวยเหลือผู๎ที่กําลังได๎รับความเดือดร๎อนเพราะเกรงวําตนเองจะได๎รับ
ความเดือดร๎อนไปด๎วย และการคํานึงถึงแตํผลประโยชน๑ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองโดยไมํสนใจความ
เดือดร๎อนของผู๎อ่ืน และความเห็นแกํตัวของเพศหญิงพบเพียงเรื่องเดียว คือความเห็นแกํตัวในเรื่อง
ความรัก สะท๎อนให๎เห็นปัญหาจริยธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ ความหํวงกังวลแตํเรื่อง
ของตนเอง การด้ินรนเพื่อเอาตัวรอดโดยไมํสนใจความทุกข๑ร๎อนของผู๎อ่ืน  
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3.6 ปัญหาเร่ืองการท าแท้ง 
การทําแท๎งคือการทําลายทารกที่อยูํในครรภ๑ของมารดา ทารกถือเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะยัง

ไมํได๎เกิดมาและกระทําบาปกรรมอันใด ดังนั้นการทําแท๎งจึงเป็นเรื่องของการทําบาปกรรมที่สําคัญและ
เป็นปัญหาของสังคม  อํานวย ยัสโยธา (2541: 212–213) กลําวถึงสาเหตุของการทําแท๎งวํามี 3 สาเหตุ
ปัจจัยหลัก  คือ 
 (1.)  แรงบีบค้ันจากสภาพของการดํารงชีวิต  ในสังคมสมัยปัจจุบัน  การทําแท๎งอาจเกิดจาก
สภาพของการดํารงชีวิตในรูปแบบตํางๆ เชํน  สภาพทางเศรษฐกิจ  หรือความอดอยากแร๎นแค๎น  มีบุตร
จํานวนเพียงพอตามที่ต๎องการแล๎ว  การคุมกําเนิดผิดพลาด  เป็นอุปสรรคตํอการประกอบอาชีพการ
งาน  เป็นอุปสรรคตํอการศึกษา(ในกรณีที่ต้ังครรภ๑ในขณะเรียนหนังสือ)  เป็นอุปสรรคตํอความสัมพันธ๑
กับสามี  เกิดจากปัญหาครอบครัว  เชํน  หยําขาดจากกัน  ถูกสามีทอดทิ้งหรือตายจาก  เป็นต๎น 
 (2.)  แรงบีบค้ันจากสภาพทางจิตวิทยา เกิดจากคํานิยมเกี่ยวกับจริยธรรมระหวํางเพศ  
สํวนมากมักเกิดจากการต้ังครรภ๑ที่สังคมไมํยอมรับ  เชํน  การต้ังครรภ๑ที่เกิดจากสัมพันธ๑ทางเพศ
ระหวํางมารดาบิดากับบุตร  (incest)  หรือการต้ังครรภ๑ที่เกิดจากสัมพันธ๑ทางเพศนอกสมรส เมื่อ
ต้ังครรภ๑จะรู๎สึกผิด  ไมํสบายใจ  กลัวถูกสังคมประณาม  จึงทําแท๎งเอาเด็กออก  เพื่อเป็นการ         
กลบเกลื่อนหรือปกปิดมิให๎สังคมรู๎วําตนได๎กระทําในสิ่งที่ผิดจริยธรรมระหวํางเพศนั้นลงไป  เป็นที่      
นําสังเกตวําการทําแท๎งตามเงื่อนไขนี้  มักเกิดขึ้นในสังคมที่มีวัฒนธรรมสูงสํงแล๎ว  มากกวําในสังคมที่
ล๎าหลังทางวัฒนธรรม   
 (3.) เพื่อป้องกันผลกระทบที่ไมํพึงปรารถนาที่จะมีตํอเด็กที่คลอดออกมา  สํวนในสังคมที่มี
ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีทางด๎านการแพทย๑  จะมีการทําแท๎งเอาเด็ก
ออกเพราะตรวจพบวําถ๎าปลํอยให๎ทารกนั้นคลอดออกมา  อาจจะต๎องเป็นคนรํางกายพิการ  หรือ       
ติดเชื้อโรคร๎ายแรงบางอยําง  เชํน  ทารกในครรภ๑ที่มารดาเป็นโรคหัดเยอรมัน หรือรับเชื้อไวรัสเอดส๑ 
หรือเกิดมาปัญญาอํอนที่เรียกกันวํา  down syndrome  เป็นต๎น 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องเกี่ยวกับการทําแท๎ง  9 เรื่อง คือ หมากลางถนน, ทุ่งแห่งดวงดาว,        
สปอร์รา, พฤศจิกายน, ผู้บริสุทธิ์, ลั่นทมโรยกลีบ, อาณาจักรมายา, โลกในสายลม และตุ๊กตา 

 
ตัวอยํางเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการทําแท๎ง ดังนี้  
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เรื่อง หมากลางถนน  กลําวถึงข๎าราชการชายคนหนึ่งต๎องเดินทางรํวมกับคนในหนํวยงานเข๎า
เมืองหลวงด๎วยความรีบเรํงเพราะมีงานดํวน ในระหวํางการเดินทางชํวงเวลากลางคืนรถต๎ูชนสุนัขตัว
หนึ่ง  เขาพยายามบอกให๎คนขับรถจอดเพื่อดูอาการของสุนัขเพราะคิดวําผู๎ที่ชนต๎องรับผิดชอบโดยพา
มันไปหาหมอ แตํคนในรถไมํมีใครเห็นด๎วยกับเขา จากเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นนี้ทําให๎เขานึกย๎อนไปในอดีต
ที่พํอเคยเลําให๎เขาฟังวํา ตอนที่พํอกับแมํเข๎ามาทํางานรับจ๎างเทศบาลกวาดถนนในกรุงเทพฯ พํอพบ
ซากศพเด็กทารกในกองขยะ ดังบทสนทนา 

 
ตอนนั้นพํอพาแมํไปทํางานในกรุงเทพฯ อยูํครึ่งปีกวํากํอนพาแมํอพยพกลับบ๎านเดิม พํอเลําวําพํอ

ไปทํางานรับจ๎างเทศบาลกวาดถนน ‚งานมันงํายอยูํหรอก แตํนําเบื่อ พํอเลยเลิก...‛ 
‚ทําไมพํอกลับมาครับ?‛ 
‚มันแห๎งแล๎ง‛ 
ผมมองสภาพรอบตัว ป่าทั้งป่าเปล่ียนสี ต๎นไม๎ใหญํหลายต๎นใบรํวงกราวเพราะขาดน้ํา หญ๎าแพรก

ขึน้กระจายเหมือนส่ิงไร๎ชีวิต เป็นภาพชินตาของฤดูร๎อน  ‚แห๎งแล๎งอยํางนี้หรือพํอ?‛ 
‚ไมํใชํ มันแล๎งน้ําใจ...‛ พํอหยุดครูํหน่ึง ‚ครึ่งปีท่ีทํางานกวาดถนน พํอเห็นอะไรหลาย ๆ อยําง การ

ขับรถ การข๎ามถนน การท้ิงขยะ เมืองอะไรก็ไมํรู๎ มีขยะมากเหลือเกิน‛ 
ผมไมํรู๎วําตอนนั้นพํอพูดเป็นนัยหรือไมํ ผมคิดวําไมํ เพราะพํอไมมีการศึกษาสูงอะไร 
‚ทุกวันมีคนทิ้งอะไรแปลก ๆ เชํน...‛ 
‚เชํนอะไร?‛ 
พํอส่ันหัว ‚แกอยํารู๎เลย‛ 
มองหน๎าพํอน่ิง 
พํอเงียบครูํหน่ึง ในที่สุดก็วํา ‚พํอไมํอยากให๎ลูก ๆ ของพํอโตในเมืองแบบนั้น‛ 
‚ทําไมลํะพํอ?‛ 
‚พํอไมํอยากให๎ลูกโตในหมูํคนท่ีไมํมีความรับผิดชอบ‛ 
เราทั้งสองก๎าวสวบ ๆ ตํอไปข๎างหน๎า ระยะทางห๎ากิโลเมตรผํานไปโดยผมไมํรู๎สึกตัว อากาศแห๎ง

และอ๎าวเล็กน๎อย ในที่สุดผมก็ถามขึ้นลอย ๆ  ‚พํอพบอะไรในกองขยะครับ?‛ 
‚ซากศพเด็กทารกคนหน่ึง‛ 

       (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 285)  

 
 การพบซากศพเด็กทารกตามกองขยะแสดงให๎เห็นปัญหาเรื่องการทําแท๎ง ตัวละครพํอ

ตัดสินใจพาครอบครัวกลับสูํถิ่นกําเนิดเพราะไมํต๎องการให๎ลูกเติบโตขึ้นมาทํามกลางผู๎คนที่ไมํมีความ
รับผิดชอบ แตํสุดท๎ายแล๎วลูกชายที่พํอพยายามสอนให๎เป็นคนมีความรับผิดชอบก็แก๎ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑จากหญิงที่เขามีสัมพันธ๑ด๎วยโดยการพาไปทําแท๎ง ดังข๎อความ 
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 ผมรู๎จักผ๎ูหญิงคนนั้นมานานปีเศษ คืนนั้นเราทั้งสองก็นั่งรถเวลากลางคืนเชํนกัน เบื้องบนพระจันทร๑ดวง
เดิมทอแสงซีดคล๎าย ๆ กับตอนนี้ รถประจําทางสายกลางคืนแลํนข๎ามจังหวัด ตลอดทางผมนอนไมํหลับ ผม
เชื่อวําหลํอนก็นอนไมํหลับเชํนกัน ไมํวําใครก็ตามที่กําลังเดินทางไปเพื่อจุดหมายเชํนนั้นต๎องนอนไมํหลับ
แนํนอน แตํเราทั้งสองเชื่อวํามันเป็นทางออกที่ดีที่สุด เราต๎องตัดสินใจกํอนที่ความเปล่ียนแปลงในรํางกาย
หลํอนจะมีมากกวํานี้  
 รถประจําทางจอดที่หน๎าสถานีขนสํงตอนเจ็ดโมงเช๎า เราทั้งคูํจับรถสองแถวอีกคันหนึ่งให๎ไปสํงเรา ณ 
จุดหมาย ตลอดทางเราทั้งสองไมํพูดอะไร ผมเพียงแตํสงสัยวําหากสามารถย๎อนอดีตกลับไปได๎อีกครั้ง ผม
จะทําเชํนนั้นอีกไหม 
 ผมไมํรู๎ และนําเสียดายที่อดีตก็เชํนสายน้ําไมํเคยหวนกลับ 
 สถานท่ีแหํงนั้นเป็นห๎องแถวแคบกว๎างประมาณสามเมตรซํอนตัวในซอยเล็กเงียบสายหนึ่ง สีเทาหมํน
บนประตูไม๎แบบโบราณหลุดกะเทาะออกเป็นริ้ว เราทั้งคูํเดินขึ้นชั้นสอง เสียงบันไดไม๎เกําโทรมล่ัน เอี้ยดทุก
ครั้งที่เท๎าของเราแตะ ผ๎ูหญิงรับใช๎รํางท๎วมวัยส่ีสิบผ๎ูหนึ่งเดินมาเปิดประตูและพาเราขึ้นไปในห๎องที่มีกล่ิน
น้ํายาอบอวลจนฉุน ที่ด๎านหลังมีชั้นเหล็กวางขวดยาและเครื่องมือตําง ๆ ที่ผมไมํเคยเห็นมากํอนในชีวิต มี
อํางล๎างมือเกําคร่ําครําบนเคาน๑เตอร๑สีเทาหมํน บนพื้นมีถังขยะขนาดใหญํรองด๎วยถุงพลาสติกสีดํา ผ๎ูหญิง
รับใช๎บอกให๎หลํอนนอนบนเตียงและให๎ผมรออยูํข๎างนอกขณะที่หลํอนไปตามชายอีกคนหนึ่งมาทํางาน ผม
นั่งรออยูํที่หน๎าห๎องเงียบ ๆ รู๎สึกปวดหัวเล็กน๎อย โถงเล็ก ๆ นั้นสวํางด๎วยแสงไฟจากหลอดไฟหกสิบวัตต๑
เพียงดวงเดียว ผมนั่งรออยูํอยํางทุรนทุราย เมื่อทุกอยํางจบสิ้นลง ผมก็พาหลํอนกลับบ๎าน 
 สีหน๎าหลํอนขาวซีด ทรงตัวยืนแทบไมํอยูํ ผมประคองหลํอนออกทางประตูหลังของห๎องแถว เมื่อถึง
ปากซอยเราทั้งคูํนั่งบนม๎านั่งรอรถสองแถว ผมรู๎สึกเหนื่อย มือเย็นชื้นด๎วยเหงื่อ ผมกวาดสายตาไปทั่ว
บริเวณ แลเห็นขยะเกลื่อนซอย เรารออยูํที่นั่นราวครึ่งชั่วโมงกวํารถสองแถวคันแรกจะมาถึง เราทั้งสองก๎าว
ขึ้นรถพอดีกับที่ผมเห็นผ๎ูหญิงรับใช๎คนน้ันแบกถุงขยะพลาสติกสีดําออกมา หลํอนท้ิงถุงขยะใบน้ันกองทับอยูํ
ข๎างบนถังขยะ ผมพอเดาออกวําภายในถุงใบนั้นมีอะไร ผมหลับตาลงขณะที่รถสองแถววิ่งหายไปจาก
สถานท่ีนั้น กลืนก๎อนแข็งอะไรบางอยํางลงคอ นึกถึงพํออยํางบอกไมํถูก 
             (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 288 -  289)  

 
ชายข๎าราชการนึกถึงอดีต เขาเคยพาหญิงที่มีสัมพันธ๑ด๎วยไปทําแท๎ง ซึ่งเป็นการตัดสินใจของคนทั้ง

คํูที่เชื่อวําเป็นการแก๎ไขปัญหาท่ีดีที่สุด แสดงให๎เห็นวําการเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล๎อมที่ดีและการถูก
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให๎เป็นผู๎ที่มีความรับผิดชอบตํอการกระทําของตนเองไมํสามารถทําให๎เขาหลีกเลี่ยง
การแก๎ไขปัญหาโดยการทําแท๎งได๎ สาเหตุของการทําแท๎งในเรื่องนี้คือ ความไมํพร๎อมของการมีบุตรอัน
สืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ปัญหาการเงิน เด็กจึงกลายเป็นขยะของสังคม  
 
 เรื่อง ทุ่งแห่งดวงดาว   ของ พิสิฐ ภูศรี เรื่องนี้ ผู๎เขียนจินตนาการถึงความคิด ความรู๎สึกของ
เด็กที่กําลังถูกทําแท๎ง ดังคําบรรยายวํา 
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 รํางหนูปลิวคว๎างระไปตามขอบผนัง เปลวเพลิงสะบัดเกลียวฉีกคว๎านรํางกายเจ็บปวดที่สุดในชีวิต หนู
กระเด็นกระดอนไปไมํรู๎ทิศทาง อวัยวะสํวนตําง ๆ ฉีกขาดออกจากกัน ขาสองข๎างขาดกระเด็น แขนหลุด
หายไปข๎างหน่ึงแล๎ว คอของหนูห๎อยรํองแรํงกําลังจะหลุดออกจากบํา เลือดทะลักแดงฉาน 
 ‚แมํ...แมํจ๐า...ชํวยหนูด๎วย‛ หนูร๎องไห๎โฮ มองไปทางใดก็เห็นแตํเปลวไฟลุกทํวม 
 รํางของแมํปรากฏราง ๆ อยูํหลังมํานเพลิงกลุํมหนึ่ง  
 ‚แมํ...หนูอยูํทางนี้ มาชํวยหนูด๎วย‛ หนูตะโกนไปสุดเสียง  
 คล๎ายแมํจะสํายหน๎า เงาตะคุํมนั้นคํอย ๆ ถอยหํางออกไป เสียงพูดปนสะอื้นเหมือนแวํวมาจากที่แสน
ไกล 
 ‚แมํชํวยหนูไมํได๎หรอก แมํที่แท๎จริงเขายังไมํชํวยหนูเลย‛ 
 แล๎วเงารํางของแมํก็ลับหาย เปลวเพลิงพวยพุํงเข๎าใสํหนูอีกครั้ง มันพัดพาหนูปลิวไปตามซอกหลีบ
อยํางรวดเร็ว ดูเหมือนทุกชิ้นสํวนของหนูก็ถูกพัดมารวมกัน หนูใช๎แขนข๎างเดียวนั้นโอบกวาดทุกชิ้นสํวนเข๎า
มาหากัน พยายามกอดกระชับให๎เป็นหน่ึงเดียว 
 รํางหนูปลิวเคว๎งคว๎างไปตามซอกหลีบ รู๎สึกวําพื้นที่คํอย ๆ ลาดต่ําและแคบลงทุกขณะ หนูถูกผนังสอง
ข๎างบีบรัดจนบี้แบน ท้ังแสบร๎อนทุรนทุรายกับเปลวเพลิงที่กระแทกเข๎าใสํไมํหยุดหยํอน 
 หนูมองลงไปเบื้องลําง เห็นแสงสวํางเรืองรองอยูํต่ําลงไปไมํไกลนัก ชิ้นสํวนของหนูไหลเข๎าไปหามัน
อยํางรวดเร็ว... 
                                     (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 181–182) 

 
 จากข๎อความแสดงให๎เห็นภาพการทําแท๎งของทารกที่มีอวัยวะครบสมบูรณ๑แล๎ว โดยทารกจะ
ถูกแยกชิ้นสํวนอวัยวะกํอนนําแตํละสํวนออกมาจากครรภ๑มารดา ผู๎เขียนกลําวถึงความรู๎สึกของ ตัว
ละครซึ่งเป็นเด็กที่อยูํในครรภ๑มารดาในขณะกําลังถูกทําแท๎งวําเจ็บปวด ทุกข๑ทรมาน และต๎องการความ
ชํวยเหลือ หลังการทําแท๎งเศษซากของเด็กทารกจะถูกนําไปทิ้งในกองขยะ   ดังความวํา 
 

 ‚รํางหนูหลุดผลัวะออกมาจากหลีบนรกแหํงนั้น รํวงลงไปกระแทกกับวัตถุเรียบแข็งเต็มแรง เจ็บปวดไป
ทั้งตัว แสงสีขาวสาดสวํางอยํางฉับพลัน สวํางอยํางที่หนูไมํเคยเห็นมากํอน.... สวํางจ๎านํากลัว 
 หนูนอนแบ็บกระดิกกระเดี้ยไมํได๎  ได๎แตํกลอกตามองไปรอบทิศ รํางหน่ึงปรากฏแกํสายตา ผ๎ูหญิงหน๎า
สวยซนแตํซีดเซียว เธอชําเลืองมองมาทางหนูเหมือนกัน 
 ‚แมํ....แมํใชํไหม‛   หนูร๎องเรียกเสียงเครือ 
 เธอเบือนหน๎าหนีไป หนูเรียกคําเดิมอีกครั้ง มั่นใจวําผ๎ูหญิงคนนั้นคือ แม่ ของหนูแน ํ 
 เธอไมํหันหน๎ามามองหนูอีกเลย, เสียงกึกๆ ดังใกล๎เข๎ามา หนูเหลือบตามมอง เห็นผ๎ูชายทําทางใจดีใสํ
ชุดขาวผืนเดียวกรอมเท๎าเดินมาหยุดตรงหน๎า เขาก๎มลงมามอง แล๎วช๎อนรํางของหนูขึ้นด๎วยสองมือ พาออก
เดิน 
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 นี่เขาจะเอาหนูไปไหน .... เขาไมํได๎พาหนูไปหาแมํ เขาเดินหํางไปจากแมํ ลัดเลาะไปตามหลีบเล้ียว
ตํางๆ หนูกรีดร๎องเสียงล่ัน น้ําตาไหลนองหน๎า 
 ‚จะพาหนูไปไหนนํะ.... หนูจะไปหาแมํ....พาหนูกลับไปหาแมํนะ....หนูจะหาแมํ....‛ 
 เขาไมํใสํใจเสียงร๎องของหนูเลย อุ๎มหนูผํานพ๎นประตูออกไป แสงสวํางหายวับ กลายเป็นความมืดมิด
รอบด๎าน เขาเดินมาหยุดอยูํหน๎ากองวัตถุรกเรื้อ เหลือบตามองหนูแวบหนึ่ง กํอนจะโยนหนูลงไปบนเศษซาก
ที่กองซุมนั้น แล๎วเดินกลับไปทางเดิม 
 หนูร๎องไห๎สะอึกสะอื้น น้ําตาแทบจะไมํมีไหลอยูํแล๎ว รํางจมเกลือกกล้ัวอยูํกับเศษส่ิงสุดจะคันระคาย 
กลิ่นเหม็นเนําอบอวล เสียงแกรกกรากดังใกล๎เข๎ามา หนูหันขวับไปตามเสียง ตัวอะไรก็ไมํรู๎ไตํต๎วมเตี้ยมเข๎า
มา หน๎าเส้ียมของมันสํายหลุกหลิก ดวงตาแดงวาวจ๎องมาทางหนูอยํางประสงค๑ร๎าย หนูหวีดร๎องล่ัน มัน
ตกใจเผํนหายไปในพริบตา 
                  (พิสิฐ ภูศรี. 2542: 182 – 183) 

  
 จากข๎อความตอกยํ้าให๎เห็นวําเด็กทารกที่ถูกทําแท๎งเป็นสิ่งที่ไมํมีใครต๎องการจึงถูกทําลายชีวิต
และถูกทิง้ กลายเป็นขยะสังคมที่เกิดจากการขาดความรับผิดชอบตํอการกระทํา  
 

เรื่อง สปอร์รา ของ อัญชัน สะท๎อนภาพการทําแท๎งเพราะถูกพํอเลี้ยงลํวงละเมิดทางเพศ เชํน
ข๎อความ 
 

พ๎นอึดใจนั้นมาแคํลมหายใจออก ทุกอยํางก็โลํงกระจําง โลํงเหมือนทะเลบ๎าที่หมดพายุ ก๎อน
แปลกปลอมส่ิงนั้นหลุดออกจากตัวฉันจนได๎ ด๎วยความรู๎สึกราวกับตายแล๎วเกิดใหมํ เสียงของมันรํวงกระทบ
น้ําในโถชักโครกได๎ยินถนัด ความทารุณแทบขาดใจเริ่มผํอนลงไปแผํว ๆ ทิ้งรสชาติไว๎เป็นแคํน้ําตาระริกระรัว 
จมูกฉันได๎กล่ินคาวจัด อวลจากโถส๎วมคล๎ุงลอยขึ้นมา พาจิตกลับไปนั่งได๎กล่ินเลือดอยูํใต๎โคนไผํในป่า
ละเมาะอีกหน ฉันรู๎สึกโงนเงนหน๎ามืด ขนลุกซําขึ้นมาทั้งตัว หลับหูหลับตากดคันชักโครกลงไป   ติด ๆ กัน 
ทวําไมํแม๎แตํจะก๎มลงไปมอง น้ําสํงเสียงครึกโครมสนั่นหวั่นไหว ชํวยพาต๎นตอของกล่ินให๎ไหลเล่ือนคล่ัก ๆ 
ลงไปจมก๎นธรณีอยํางไมํเหลือรํองรอย 

ไปเถิดไป...กลับไปเป็นดินนํ้าลมไฟที่เจ๎าจากมา ดีกวําจะปลํอยเจ๎าให๎ปฏิสนธิตัวตนขึ้นในอุทรของ
ผ๎ูที่จะเป็นเจ๎าได๎...ก็แตํแคํอูํเปลํา ๆ ให๎อยูํ...ส่ิงท๎ายสุดในโลกที่ฉันจะคิดไปถึง ก็คือการที่ฉันจะตั้งท๎อง และ
ยังต๎องมาตั้งท๎องกับคูํแขํงผ๎ูที่ฉันเพียรพยายามมาตลอดเพื่อจะเอาชนะ...แม๎จะด๎วยปืนเก๏ ๆ  

ชีวิตหนึ่งหมดไปแล๎ว วูบหนึ่งที่ฉันรู๎สึกดีใจแทนมันจริง ๆ ที่มีโอกาสจบชีวิตลงไปเสียกํอนจะต๎อง
เกิดมาลืมตาดูโลก โลกที่แทบจะไมํมีอะไร ควรแกํการลืมตาขึ้นมองดู แตํอีกชีวิตหนึ่งบนโถชักโครกนี่เลํา 
ทําไมมันจึงยังมีลมหายใจอยูํ ทั้งที่ดูเหมือนไมํนํามีสิทธิ์ มาใช๎ลมหายใจรํวมอยูํในโลก ที่มีแตํคนปกติ 
ครอบครองเป็นเจ๎าของแตํผ๎ูเดียว 
                                (อัญชัน. 2542: 199) 
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 สาเหตุของการทําแท๎งเกิดจากการถูกลํวงละเมิดทางเพศจากชายผู๎เป็นพํอเลี้ยง เด็กสาว
ตัดสินใจภายใต๎ความกดดันตําง ๆ อันได๎แกํ  อายุ การเรียน ความรู๎สึกรักชอบเพศเดียวกัน ความ
เกลียดชังพํอเลี้ยง ฐานะของความเป็นลูกเลี้ยง ความรักที่มีตํอแมํ ไมํต๎องการทําให๎แมํเกิดความเสียใจ 
และสังคมที่เธออยู ํดังนั้นจึงแก๎ไขปัญหาโดยการทําแท๎งเพื่อไมํให๎เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา 
 
 เรื่อง พฤศจิกายน  ของ เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ กลําวถึงความจําเป็นที่ต๎องทําแท๎งของหญิงคน
หนึ่ง จากตัวอยําง 
 

 หลังจากนั้นเขาและหลํอนจึงได๎พูดคุยกัน สนิทสนมกันอยํางรวดเร็ว เขาคิดวําหลํอนเป็นผ๎ูหญิงที่
เปิดเผยเกินไปสักหนํอย นั่นทําให๎ขาได๎รับรู๎วําหลํอนลงมาจากทางเหนือ จากบ๎านไม๎หลังเล็กๆ ริมฝ่ังน้ํานําน 
หลํอนรู๎สึกปวดร๎าวกับชีวิตหลังจากถูกหนุํมคนรักทอดทิ้ง ต๎องรีดเด็กวัยส่ีเดือนในท๎องทิ้งไปเสีย พํอแมํอับ
อายขายหน๎า ในท่ีสุดหลํอนจึงตัดสินใจหนีออกจากบ๎าน ห๎องแถวทั้งเก๎าคือปลายทางของหลํอน ในยามค่ํา
คืนหลํอนต๎องนอนกับผ๎ูชายไมํเลือกหน๎า 
                                          (เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑. 2545: 214)  

  

 สาเหตุของการทําแท๎งเกิดขึ้นจากการขาดความรับผิดชอบของชายหนุํม ทําให๎ตัวละครหญิง
ตัดสินใจทําแท๎งภายใต๎ความกดดันของคนในครอบครัวและสังคม เด็กซึ่งเป็นผู๎บริสุทธิ์จึงถูกทําลาย
ชีวิต การทําแท๎งครัง้นี้ถือวําผิดกฎหมาย และเป็นปัญหาสังคมที่สําคัญด๎านจริยธรรมของมนุษย๑  
 

 เรื่อง ผู้บริสุทธิ์ ของ เสาวรี  เรื่องนี้กลําวถึงผู๎ที่มีอาชีพรับทําแท๎งเถื่อน ผู๎ที่กําลังจะไปทําแท๎ง
และผู๎ที่ถูกขอให๎พาไปทําแท๎ง  จากข๎อความ  
  

 พี่ต๎อยเป็นพยาบาล เคยทํางานท่ีเดียวกับฉัน เธออยูํห๎องคลอดขณะที่ฉันอยูํกับเด็กทารกตั้งแตํแรกเกิด 
เด็กทารกที่ต๎องใสํเครื่องชํวยหายใจเพื่อทวงสิทธิ์ในการมีชีวิตอยูํและต๎องได๎รับการดูแลอยํางดี เด็ก ๆ 
เหลํานี้จะถูกสํงมาจากห๎องคลอดเป็นสํวนใหญํ บางรายก็มาจากการทําแท๎งไมํสําเร็จ คลอดกํอนกําหนด
หรือพิกลพิการมาจากการทําแท๎ง ดูเหมือนเวลานี้จะเป็นทีของพี่ต๎อย ที่ผํานมาเราไมํเคยพูดกันมากไปกวํา
การทักทายกันตามมารยาทแตํโดยลึก ๆ แล๎วฉันรังเกียจการทํางานของพี่ต๎อย เธอลาออกมาหลายปีแล๎ว
หลังการถูกสอบสวนเกี่ยวกับกรณีรับจ๎างทําแท๎งเถื่อน ฉันไมํเคยนึกถึงเธอเลย กระทั่งวันที่ฉันรับปา กกับ
ผ๎ูหญิงคนหนึ่ง 
 เธอมาหาฉันด๎วยความวิตกกังวล แก๎มตอบและมีสิวขึ้นเต็มสองแก๎ม 
 ‚ชํวยหาสถานท่ีและอยูํเป็นเพื่อนฉันเทํานั้น‛ เธอพูด 
 ‚เธอจะทําอยํางนั้นได๎หรือ มันบาปนะ‛ ฉันพูดด๎วยความตระหนก เธอโบกมือ 
 ‚ใคร ๆ ก็พูดอยํางนี้ พูดเหมือนท่ีเธอพูดทุกคํานั่นแหลํะ‛ เธอหันมามองหน๎าฉัน ริมฝีปากส่ันระริก 
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 ‚ฉันขอร๎องนะ คิดวําฉันขอร๎อง‛ เธอทอดกายลงอยํางอํอนแรง ดวงตาอ๎างว๎าง หมํนมัว 
 ฉันมองออกไปนอกหน๎าตําง เราเป็นเพื่อนกันมานาน แตํฉันก็ลําบากใจเหลือเกิน 
 ‚แคํไปเป็นเพื่อนนะ ความเลวร๎ายทั้งหมดจะอยูํที่น่ี...‛  เธอชี้หน๎าตัวเอง  ‚อยูํที่ฉันเพียงคนเดียวเทํานั้น‛ 
 ฉันไมํยอมรับปาก จนกระทั่งเธอสารภาพวํา เด็กในท๎องนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของใคร....ฉันตกอยูํใน
สภาพช็อค 
 ในยุคที่ศีลธรรมเส่ือมทรามลง สถาบันครอบครัวอาจถูกทําลายลงโดยบุคคลที่เป็นหัวหน๎าครอบครัว 
ความรักที่บริสุทธิ์คํอยอันตรธานไป เหลือเพียงรํองรอยของความรักที่สกปรก นับวันเรื่องราวที่ไมํเคยได๎ยิน
หรือได๎ยินนาน ๆ ครั้งก็จะได๎ยินบํอยขึ้น และกลับกลายเป็นเรื่องเลําธรรมดา ๆ 
 ...ฉันช็อคเกินกวําจะบอกอะไรได๎มากกวํานี้  
                               (เสาวรี. 2542: 68 - 69)  

 

 ตัวละครเอกของเรื่องทํางานในโรงพยาบาลแผนกดูแลเด็กทารกต้ังแตํแรกเกิด เป็นเด็กที่มี
ความบกพรํองทางรํางกาย เชํน พิการ เด็กที่ต๎องใสํเครื่องชํวยหายใจ เด็กที่ทําแท๎งไมํสําเร็จ เป็นต๎น    
ตัวละครไมํชอบการทําแท๎งจึงรังเกียจการทํางานของพี่ต๎อยพยาบาลที่ทํางานเกี่ยวกับการทําแท๎งเถื่อน 
จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของตัวละครมาขอความชํวยเหลือให๎พาไปทําแท๎งเพราะพํอของเด็กคือพํอของ
เธอเอง ทําให๎ตัวละครเข๎าใจเรื่องการทําแท๎ง ความจําเป็นที่ต๎องทําแท๎งในบางกรณี เมื่อคนเราเกิด
วิกฤตในชีวิตการทําแท๎งเป็นการแก๎ไขปัญหาอยํางหนึ่ง หากเลือกที่จะเอาเด็กไว๎อาจจะทําให๎เกิดปัญหา
มากยิ่งขึ้น   
 
 จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนแสดงให๎เห็น
ปัญหาเรื่องการทําแท๎งเป็นจํานวน 9 เรื่อง พบวําสาเหตุที่ทําแท๎งมาจากความไมํพร๎อมของการมีบุตร
สอดคล๎องกับสภาพสังคมในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู๎คนประสบปัญหาด๎านการเงิน หากปลํอยให๎เด็ก
คลอดออกมาอาจทําให๎ปัญหาการเงินยิ่งแยํลง และอีกสาเหตุหนึ่งที่สําคัญของการทําแท๎งคือ การถูก
ลํวงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวและจากบุคคลอื่น สะท๎อนให๎เห็นความเสื่อมโทรมของจริยธรรม 
 
 
3.7 ปัญหาเร่ืองสื่อ     

สื่อมวลชน เป็นสื่อกลางที่ทําหน๎าที่ถํายทอดขําวสาร ข๎อคิดเห็น และทัศนคติตําง ๆ สูํประชาชน 
ทําให๎ประชาชนที่รับขําวสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านพฤติกรรม วิถีชีวิตและเกิดวัฒนธรรม
มวลชน ทั้งในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคี ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ
ความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ยังมีหน๎าที่ให๎การศึกษาอบรมความรู๎ทางด๎านสังคมวัฒนธรรมตําง ๆ 
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ให๎แกํสมาชิกในสังคม สื่อที่เป็นปัญหาสําคัญของสังคมได๎แกํ  สื่อโฆษณาชวนเชื่อ และสื่อลามก
อนาจารซึ่งมีเป็นจํานวนมากในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อทางอินเทอร๑เน็ตมักเสนอข๎อมูลในรูปแบบ
ของเวบไซด๑ตําง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากตํอการควบคุม 

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสื่อ จํานวน 5  เรื่อง ได๎แกํ     เรื่องหมอเปลี่ยนหัว, 

เรื่องไอ้นกแก้ว, เรื่องลั่นทมโรยกลีบ, ละครจริงในห้องขาวด า และ ตัวประกอบ 
            
3.7.1 สื่อลามกอนาจาร  
สื่อลามกอนาจาร คือ สื่อที่นําเสนอรูปภาพและข๎อมูลที่ยั่วยุให๎มนุษย๑เกิดกิเลสด๎านกามารมณ๑ 

ความต๎องการทางเพศ สงํผลให๎เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เชํน ปัญหาอาชญากรรมการลํวงละเมิด
ทางเพศ การทําแท๎ง เป็นต๎น  

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจาร จํานวน 4  เรื่องได๎แกํ เรื่องหมอ-   

เปลี่ยนหัว, เรื่องไอ้นกแก้ว, เรื่องลั่นทมโรยกลีบ และละครจริงในห้องขาวด า 
 
 เรื่อง หมอเปลี่ยนหัว ของ ปริทรรศ หุตางกูร เสนอปัญหาให๎เห็นวําสื่อโทรทัศน๑ทําให๎มนุษย๑
หลงมัวเมาในกามารมณ๑ที่ไมํได๎เกิดจากความรัก ดังความวํา 
 

 ‚อยํารีรอ‛ มีเสียงจากพิธีกรหัวสีในทีวีตะโกนขึ้นมานะหมอ หัวเขาแดงหวานเหมือนงานภาพประกอบ
แมกกาซีน ‚อยํารีรอ การรอทําให๎สับสน ผมคือผ๎ูนําลัทธิหวาน มีลูกกวาดและนํ้าตาลเป็นอาวุธเคลือบความ
สกปรกทั้งมวล คุณเคลือบของคุณหรือยัง สํงใบสมัครมาที่เรา ผมอยูํในทีวี ผมคือตํารา คือประชาสัมพันธ๑ 
สนุกกันเข๎าไว๎ ร่ืนเริงกันเข๎าไป ความอวบอั๋นกําลังเผยออก ลัทธิหวานแหววจงเจริญ‛ 
 ตลกดีนี่...เขาเข้าใจสอดใส่ความคิด 
 สอดใสํความคิดเหมือนผมสอดล้ินลงในปากเธอใชํไหมหมอ ผมตื้อจูบเธอจนได๎อีกนะ ความหื่น
กระหายกลับมาใหมํและคอยเตือนวําคราวนี้ต๎องไมํพลาด แตํเธอก็เอาแตํจะตอบเรื่องเป็นหมาหรือแมวดี 
ฝ่ามือผมเย็นอีกแล๎ว อวัยวะตรงนั้นแข็งเป็นค๎อน เธอเขยําผมแรง ๆ พร๎อมแววตาซื่อ ๆ ผมเบื่อแววตาแบบ
นั้นจริง ๆ นะหมอ ‚น๎องวําแมวศิลปินกวําหมา แตํหมาก็รวยกวําแมว‛ ผมหัวเราะคํอยๆ ล๎วงมือลงใต๎เส้ือ 
‚ความอวบอั๋นกําลังเผยออก‛ เสียงสโลแกนพวกหัวสีดังมา แล๎วเธอก็ตบหน๎าผม บอกวําผมเอาแตํหมกมุํน
ในกามารมณ๑ แตํให๎ตายสิ...เธอจะมาซีเรียสอะไรกันตอนน้ี ‚อยํา อยําเพิ่งไป...โธํ‛  
                     (ปริทรรศ  หุตางกูร. 2545: 54-55) 
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การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อโทรทัศน๑ทําให๎ตัวละครเกิดกิเลสในกามารมณ๑อยูํตลอด ดังนั้นหากสื่อ
นําเสนอและกระต๎ุนให๎เกิดกิเลสในกามารมณ๑ก็จะทําให๎มนุษย๑ลุํมหลงมัวเมาในกามารมณ๑ที่ไมํได๎เกิด
จากความรัก และอาจทําให๎เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา เห็นได๎วําสื่อมีอิทธิพลตํอผู๎คนในสังคม  
  

เรื่อง ไอ้นกแก้ว ของ ปริทรรศ หุตางกูร กลําวถึงอิทธิพลของสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร๑เน็ต เชํน
ตัวอยําง 
 

 ‚ก็เพราะนายทํานไมํใชํหรือ ที่ทําให๎ไอ๎นกแก๎วมันปีกกล๎าขาแข็ง เดี๋ยวนี้มันคุยเขื่องวํานายรักมันที่สุด 
สนใจมันที่สุด ทั้งยังโม๎ตํอวํากําลังทําปริญญาเอกเพราะโดนป้อนข๎อมูลอินเทอร๑เน็ต มีตําราเรทเอ็กซ๑     เรท
อาร๑  ใหมํ ๆ แปลก ๆ และกล๎าประกาศวํา  ทุกส่ิงบนโลกเป็นไปเพื่อมันโดยแท๎ ยังไมํพอนะครับ มันยังโอํวํามี
อิทธิพลบารมีที่สุดในยํานน้ี‛... 

         
 ...‚ลําสุดไอ๎นกแก๎วกําลังยุมือขวาซ๎าย เจ๎าตีนขวาซ๎าย ให๎ชํวยพามันไปขํมขืนพี่หมวยข๎างบ๎าน มันบอก
ขาวจั๊วะอวบดี พวกเราตกใจรีบห๎ามกันใหญํ บอกวําเดี๋ ยวติดคุกขึ้นมาจะพากันลําบากไปหมด โดย
เฉพาะตัวนายทํานเอง แตํมันก็อ๎างบอกมีวิธีและศึกษามาเยอะ มันเชื่อวํามันประยุกต๑เป็น พ่ีหมวยเสร็จแนํ‛ 
                                          (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545: 16, 22)  

 

 เรื่องนี้ผู๎เขียนสร๎างภาพเหนือจริงให๎อวัยวะในรํางกายพูดคุยกัน ครุํนคิดแตํจะทําหน๎าที่        
เสพสังวาส สื่ออินเทอร๑เน็ตกําลังเป็นที่นิยมเพราะสะดวกและรวดเร็วในการติดตํอสื่อสารและการ
โฆษณาสินค๎า ดังนั้นภาพและหนังลามกอนาจารจึงแพรํหลายทางอินเทอร๑เน็ต  ทําให๎คนเกิดกิเลส ตก
เป็นเหยื่อของตัณหาราคะกามารมณ๑ตลอดเวลาสํงผลให๎เกิดปัญหาการลํวงละเมิดทางเพศ แสดงให๎
เห็นสังคมไทยที่แวดล๎อมไปด๎วยสื่อด๎านกามารมณ๑ 
 

 เรื่อง ลั่นทมโรยกลีบ ของ วินทร๑ เลียววาริณ  สะท๎อนให๎เห็นสื่อลามกอนาจารประเภทหนังสือ
นิยายปลุกใจ จากตัวอยาํง 

 
วันน้ันเป็นครั้งแรกที่ผมเขา๎ไปในบ๎านของลั่นทม และรู๎จักครอบครวันี้ดีขึ้น สัมภาระกับเครื่องครัว   เกํา 

ๆ กองระเกะระกะ ขวดเหล๎าหลายสิบขวดวางที่มุมห๎อง ท่ีเกา๎อี้โยกมีหนังสือและนิตยสารกองหนึง่ ผมขมวด
คิ้ว นึกแปลกใจที่เห็น แนบเนื้อนาง ของผมที่นี่ คงเป็นสมบตัิของพํอเธอ ซึ่งอาจไมเํคยรูว๎ําหลายเรือ่งในน้ัน
เป็นผลงานของผมเอง ... 
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 ... น้ําตาเด็กสาวไหลพรากลงมาเป็นเส๎นสาย กระซิบเสียงเครือ ‚ล่ันทม...ท๎องมาสองเดือนแล๎ว...‛  
 เลือดในกายผมเย็นเฉียบ นึกถึงเหตุการณ๑ที่ล่ันทมเป็นลมเมื่อวานเย็น ‚หมอที่คลินิกบอกเธอ?‛  เธอ
ผงกหัว 
 ‚พํอเธอก็รู?๎‛ พํอล่ันทมตบตีที่ล่ันทมท๎อง?‛  
 ล่ันทมไมํตอบ แตํผมรู๎วําใชํ ‚แล๎วพํอเธอวํายังไง?‛ 
 น้ําตาเด็กสาวเริ่มไหลออกมาอีก ‚อยําถามอีกเลย พี่ชํวยพาล่ันทมไปเอามันออกที...‛ 
 ‚เลําความจริงให๎ฟังกํอน‛ ผมบอก เด็กสาวส่ันหัว 
 รู๎วําไร๎ประโยชน๑ท่ีจะคาดคั้นเธอตอนนี้ ผมคงต๎องปลอบเธอไปกํอน และค๎นหาความจริงทีหลัง ‚ก็ได๎ ถ๎า
หากเธอต๎องการอยํางนั้นจริง ๆ พรํุงนี้พ่ีจะพาล่ันทมไปเอามันออก‛ 
                            (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 80– 82)  

  
 พํอของลั่นทมละเมิดทางเพศพี่สาวของลั่นทมและลั่นทม พี่สาวลั่นทมฆําตัวตายไปเมื่อสามปี
กํอน ลั่นทมต้ังครรภ๑สองเดือนและกําลังจะไปทําแท๎ง ต๎นเหตุที่ทําให๎เกิดเรื่องเลวร๎ายนี้เนื่องมาจากพํอ
ของลั่นทมอํานหนังสือประเภทนิยายปลุกใจเป็นประจําจึงทําให๎เกิดกามารมณ๑แล๎วสนองความต๎องการ
ของตนเองด๎วยการลํวงละมิดทางเพศลูกสาวทั้งสองคน แสดงให๎เห็นวําสื่อลามกอนาจารมีอิทธิพลที่ทํา
ให๎เกิดปัญหาการลํวงละเมิดทางเพศจากบุคคลภายในครอบครัว และทําให๎เกิดปัญหาเรื่องการทําแท๎ง
ตามมา  
 

เรื่อง ละครจริงในห้องขาวด า ของ วินทร๑ เลียววาริณ เสนอสื่อลามกอนาจารทางจอภาพยนตร๑ 
จากข๎อความ  
 

 ถือโอกาสพาเธอไปดูหนังรอบบํายสองโมง หนุํมสาวหลายคูํกอดกันในโรงหนังมากกวําจะสนใจภาพ
บนจอ ภาพยนตร๑เรื่องนั้นมีฉากพิศวาสที่โจ๐งครึ่ม เขาบํนกับตัวเองพลางลากลูกสาวออกมาจาก               
โรงภาพยนตร๑ คงจริงอยํางที่หลายคนกลําววํา พํอที่เสเพลเทําใดก็ยิ่งหวงลูกสาวมากเทํานั้น 
 ‚พํอรีบออกจากโรงหนังทําไมคะ?‛ 
 ‚หนังอยํางนี้ไมํเหมาะสําหรับหนํอย หนังอะไรก็ไมํรู๎ ไมํรู๎ปลํอยให๎ออกมาได๎ยังไง ไมํมีเซ็นเซอร๑‛ 
 ‚โธํ! พํอก๎อ หนํอยโตแล๎วนะคะ ร๎ูวําอะไรเหมาะไมํเหมาะคํะ‛ 
 มองหน๎าลูกสาว เป็นครั้งแรกที่เขาสังเกตวําลูกสาวเขาโตเป็นสาวเต็มตัวแล๎ว เรือนรํางเต็มสาว หน๎าอก 
และสะโพกที่บอกวําเธอไมํใชํเด็กอีกตํอไป วัยของเธอไลํเล่ียกับเด็กสาวคนนั้นในห๎องขาวดํา ทําให๎เขารู๎สึก
อึดอัดใจอยํางบอกไมํถูก ใชํไหมวําเขากลัววําวันหนึ่งเขาอาจเห็นเธอในห๎องขาวดําของเขา? 
                                                                                                         (วินทร๑ เลียววาริณ. 2542: 168) 
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 เรื่องนี้กลําวถึงพํอพาลูกสาวมาดูภาพยนตร๑ในโรงภาพยนตร๑ และเมื่อพํอเห็นฉากพิศวาสใน
ภาพยนตร๑ และเห็นพฤติกรรมของหนุํมสาวหลายคํูที่กอดกันในโรงภาพยนตร๑จึงรีบพาลูกสาวออกมา
เพราะเห็นวําไมํเหมาะสม และเกรงวําในวันหนึ่งอาจจะเห็นลูกสาวในโรงแรมมํานรูดของตัวเองที่เขา
แอบบันทึกภาพของลูกค๎าที่เข๎ามาใช๎บริการ แสดงให๎เห็นวําสื่อภาพยนตร๑เป็นตัวอยํางที่ทําให๎เกิด
พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ อาจทําให๎เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา ได๎แกํ การมีเพศสัมพันธ๑กํอนวัย
อันควร การต้ังครรภ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ การทําแท๎ง และการลํวงละเมิดทางเพศ  
 
 3.7.2 ส่ือหลอกลวง 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบวํามีเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสื่อหลอกลวง 1 เรื่อง ได๎แกํ เรื่อง ตัวประกอบ ของ              
จําลอง ฝั่งชลจิตร กลําวถึงคนเขียนคําโฆษณาสินค๎าเกิดความรู๎สึกละอายใจเมื่อต๎องเขียนคําโฆษณา
สินค๎าที่ไมํเป็นความจริง ดังข๎อความ  
 

 ความรู๎สึกเชํนนี้ตํางจากคราวเขียนคําโฆษณาให๎สินค๎าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ความรู๎สึกวํา
ผ๎ูบริโภคเป็นเหยื่อเจ๎าของสินค๎าหมักหมมอยูํในใจของเขาทุกวี่วัน แม๎จะมีเหตุผลมารองรับทุกตัวสินค๎า เขา
ยังรู๎สึกวําตัวเองเป็นผ๎ูไปกระตุ๎นไปเรํงเร๎าให๎คนควักกระเป๋าซื้อ เงินทุนกับการโฆษณาชํวยกันสร๎างสินค๎าที่
ไมํจําเป็นตํอชีวิตออกมาเต็มท๎องตลาด ... 
 
 ... ฉันเบื่อ...ฉันสงสารคนซื้อ ฉันสงสารเด็ก ๆ ...สินค๎าบางตัวอยําให๎ฉันดําเลย... มันไมํมีประโยชน๑
อะไรสักอยําง มีแตํโทษๆๆ ธนัญพูดอยํางอารมณ๑เสีย น้ําอัดลม ผงชูรส น้ําหวานจากรากไม๎ที่ถูกโฆษณาให๎
เป็นรังนกนางแอํน...นายจําได๎ไหม 
                        (จําลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542: 110-111)  

 

 จากข๎อความแสดงถึงความรู๎สึกของคนเขียนคําโฆษณาสินค๎าที่รู๎สึกละอายแกํใจจากการ
ทํางานของตนเองที่ต๎องเขียนคําโฆษณาเพื่อกระต๎ุนให๎คนมาซื้อสินค๎ามากขึ้น ทั้งที่รู๎ดีวําสินค๎าเหลํานั้น
บางอยํางก็ไมํมีประโยชน๑ และบางอยํางให๎โทษ จึงเกิดความสงสารผู๎ซื้อและเกิดความเบื่อหนํายใน
อาชีพนี้  สื่อโฆษณามีอิทธิพลตํอการตัดสินใจของผู๎ซื้อ ดังนั้นอาจทําให๎ผู๎ซื้อหลงเชื่อคําโฆษณาที่ไมํเป็น
ความจริง สินค๎าที่ซื้อมาอาจทําให๎เกิดผลเสียตํอสุขภาพรํางกาย และสูญเสียเงินไปกับสินค๎าที่ไมํมี
ประโยชน๑  
 
 จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นที่
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่อง พบวําผู๎เขียนสะท๎อนให๎
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เห็นปัญหาเรื่องสื่อเป็นจํานวน 5 เรื่อง พบปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจาร เป็นจํานวน 4 เรื่อง ได๎แกํ       
สื่อภาพยนตร๑  สื่อโทรทัศน๑ สื่ออินเทอร๑เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ๑ โดยสื่อลามกอนาจารเหลํานี้ทําให๎ผู๎เสพสื่อ
เกิดกามารมณ๑ ทําให๎เกิดปัญหาอาชญากรรมการขํมขืน การถูกลํวงละเมิดทางเพศจากบุคคลใน
ครอบครัว การทําแท๎ง และพบปัญหาเรื่องสื่อหลอกลวงที่เกี่ยวกับการโฆษณาสินค๎า จํานวน 1 เรื่อง 
แสดงให๎เห็นวําสื่อมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของประชาชนในสังคม 
 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคม ชํวงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้น
เข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ จํานวน 124 เรื่อง พบปัญหาดังกลําว  7 ด๎าน เรียงตามลําดับจํานวน
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดไปถึงปัญหาที่พบน๎อยที่สุด ได๎แกํ ปัญหาเรื่องการลุํมหลงในอบายมุข ปัญหาเรื่อง
การไมํเคารพตํอกฎหมาย ปัญหาเรื่องการมีคํานิยมเรื่องวัตถุนิยม   ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย 
ปัญหาเรื่องความเห็นแกํตัวที่มากขึ้น ปัญหาเรื่องการทําแท๎ง และปัญหาเรื่องสื่อ  สาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เกิดคํานิยม
วัตถุนิยมขึ้นในสังคม  และเมื่อสังคมไทยต๎องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สํงผลให๎ปัญหาทั้ง 7 ด๎าน
ดังกลําวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู๎คนตํางด้ินรนเพื่อความอยูํรอด จึงแสดงความเห็นแกํตัว
ซึ่งเป็นธรรมชาติอยํางหนึ่งของมนุษย๑ออกมามากยิ่งขึ้น ปัญหาที่ผู๎เขียนนําเสนอไว๎มากที่สุดคือปัญหา
เรื่องการลุํมหลงในอบายมุข สะท๎อนให๎เห็นวําเวลาที่มนุษย๑ต๎องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต มนุษย๑
มักเลือกแก๎ไขปัญหาท่ีผิดวิธี ทําให๎ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นกลับแยํลงกวําเดิม  

ปัญหาทั้ง 7 ด๎านดังกลําวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย สะท๎อนให๎เห็นพฤติกรรม แนว
ทางการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมํควรทํา ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให๎เห็นวําเกิดวิกฤตทางจริยธรรม
ในสังคมไทย เพราะพฤติกรรมที่ไมํดีนั้นสร๎างความเดือดร๎อนให๎แกํตนเอง และผู๎อ่ืน ทําให๎สังคมเรียนรู๎
แตํจริยธรรมในเชิงลบ  
 ดังนั้นเห็นได๎วําปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมทั้ง 7 ด๎านสัมพันธ๑กับชํวงที่สังคมเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และผู๎เขียนสื่อให๎เห็นในงานวรรณกรรมเรื่องสั้นเข๎ารอบสุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ปี 
พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2545  
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ตาราง 1 ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ๑กับปัญหาสังคมชํวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ปรากฏในเรื่องสั้นเข๎ารอบ 

             สุดท๎ายรางวัลซีไรต๑ 
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วินทร๑ เลียววาริน 1.  ชู๎             
ส่ิงมีชวีิตที่เรียกวาํคน 2. คําใหก๎าร             
 3. โลกสามใบของราษฎร๑ เอกเทศ            
 4. ล่ันทมโรยกลีบ           
 5. กระถางชะเนียงรมิหน๎าตาํง            
 6. เรื่องของผมกับพํอ            
 7. ยี่สิบปีหลัง             
 8.  กามสุขัลลิกานุโยค             
 9. ละครจริงในห๎องขาวดาํ          
 10. วรรณกรรม 48 ชั่วโมง            
 11. ตุ๏กตา           
 12. คําสารภาพของช๎างเทา๎หลัง             
 13. เชง็เม๎ง           
 14. หมากลางถนน           
 15. เพชฌฆาต            
 16. เรื่องของพระ เดก็ เสือ ไกํ มอด            
จําลอง ฝ่ังชลจิตร 17. อนาคตของชาต ิ           
เมืองนาํอยู ํ 18. เมืองนําอยู ํ             
 19. แคํเริม่ต๎นเทาํนั้น             
 20.คนหมดไฟ             
 21.หวั่นไหวและเปราะบาง             
 22. ในตูเ๎ย็น           
 23. ผ๎ูครองเรือน             
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ตาราง 1 (ตํอ) 

ผ๎ูแตํง ชื่อเรื่อง 
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 24. ตัวประกอบ             
 25. ทุํงร๎าง              
 26. ที่ร๎านนํ้าชา              
ปริญญา  ตรีน๎อยใส 27.  คอนโดสุดสายรุง๎              
หนอนคอนกรีต 28. องคุลีมาน 2550             
 29. วานชิศิลปะกจิ              
 30. วงจรชวีิต            
 31. สํานักใหม ํ              
 32. อลิสาแหํงดินแดนพิศวง              
 33.สมศรีกับตึกสูง              
ประชาคม ลุนาชัย 34.  อิทธิปาฏิหาริย๑            
นาฏกรรมแหํงชีวิต 35. ผ๎ูแพ ๎             
 36. ภาพเกยีรติยศ             
 37. อิสรภาพ             
 38. อสรพิษ             
 39.เพลงคลื่น              
 40. สุดฝั่งขอบฟ้า              
 41. ชายในห๎องเงียบ              
 42. บํวงไฟ              
 43. มหกรรมแหงํชวีิต           
พิสิฐ ภูศร ี 44.  ค่ําคืนในเมืองใหญ ํ              
คนโซในปราสาท 45.การมาเยือนของมนษุย๑ตาํงดาว              
 46. เรื่องเลําในร๎านเหล๎า             
 47. เสียงเพรียกจากซอยร๎าง            



 128 

ตาราง 1 (ตํอ) 

ผ๎ูแตํง ชื่อเรื่อง 
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 48. ทุํงแหํงดวงดาว              
 49. โจนาทาน : เกย๑              
 50. เรือ่งสั้นท่ีไมํผํานการพิจารณา             
 51. แมวแมํลูกอํอน              
 52.โรแมนติกตาย              
 53. นักตากอากาศ              
 54. บริสุทธิ ์              
เสาวร ี 55.  เสียงแหงํความตาย              
ภาพลวง 56. หมอใหญ ํ              
 57. ผ๎ูบริสุทธิ ์            
 58. ฆาตกร             
 59. แมํน้ํา           
 60. สัญชาตญาณ              
 61. สมองตาย              
 62. สาปศรัทธา             
 63. นัย – ในความรัก               

 64. ภาพลวง             

อัญชัน 65. มือที่มองไมํเห็น              

มือที่มองไมเํห็น 66. วันประเมินคํา              

 67. จุดเยือกแข็ง              

 68. สปอร๑รา            

ปราบดา หยุํน 69. กรมอุตุนยิมวิทยา             

ความนําจะเป็น 70. ตามตาต๎องใจ              

 71. เหตกุารณ๑กรรมซ้ําเลํา             
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ตาราง 1 (ตํอ) 

ผ๎ูแตํง ชื่อเรื่อง 
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 72. ตื้น-ลึก หนา - บาง              

จิรภัทร อังศุมาลี 73. ในสํานกึ              
วิปริต 74. วิปริต            
 75. ผ๎ูเฒาํแกํร๎องไห ๎              
 76.ชายสวมแวํนตาดาํสนิทผ๎ูมองเห็นเงา             
 77. แมํยก             
 78. เที่ยงคืนพอด ี             
 79. บนถนน             
ประชาคม ลุนาชัย 80.  สุธรรมสองศตวรรษ              
เมืองใต๎อุโมงค๑ 81. เหตเุกิดขา๎งถนน             
 82. อาณาจักรมายา             
 83. มีดดา๎มงา              
 84. คําอธษิฐาน             
 85. เหนือดวงตาที่ปิดสนิท            
 86. หมาฝรั่ง              
 87. ใบหน๎าและดวงตา             
 88.ละครคนเมือง              
 89. หมอคุณธรรม               
ปริทรรศ หุตางกูร 90.  ไอ๎นกแก๎ว             

แมํมดบนตกึ 91. เพลิงรัก ลานแค๎น             
 92. หมอเปลี่ยนหัว 1              

 93. ชํางทาส ี              
 94. แมํมดบนตึก              
 95. คําสารภาพ              
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ตาราง 1 (ตํอ)  

ผ๎ูแตํง ชื่อเรื่อง 
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 96. ห๎องเธอห๎องฉันคั่นกันด๎วยความ 
      เหงา 


            

 97.  พระเจา๎กับมนษุย๑             
 98. ATM  แหํงชีวติ               
รัตนชัย มานะบุตร 99.  ต๎นไอ๎สัน              
อุทกภัย 100. บู-ญอ-ตา             
 101. ทํานอีหมําม           
 102. เพียงชั่วงีบหลับ              
 103. โต๏ะชุมพุก              
เรวัตร๑ พันธุ๑พิพัฒน๑ 104.  โมงยามของวัยเยาว๑              
ชีวิตสาํมะหาอันใด 105. นายบังเอิญ           
 106. เรือ่งเลําของคนขายเหล๎า             
 107. เพียงชั่วขณะหน่ึง              
 108. พฤศจิกายน            
 109. เรื่องเลํา สายน้ํา และความตาย             
 110. สะพานข๎ามแมํน้ํา              
 111. คํายและคกุ             
 112. นครรุกขชาต ิ              
 113. สายเลือด              
 114. ประตู              
 115. ภูเขา             
 116. บุรุษไปรษณีย๑ผู๎หลงลืมเลขที่บ๎าน 

        ของตน 
  

        
อัญชัน 117.  ห๎วงเหวแหํงโลก             



 131 

ตาราง 1 (ตํอ) 

ผ๎ูแตํง ชื่อเรื่อง 
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อํานโลกกวา๎ง 118. โลกคูํของใหม ํ              
 119. โลกในสายลม             
 120. โลกสีเงิน             
 121. ที่น่ี - ที่โนํน            
 122. คนข๎ามโลก            
 123. พรหมโลก            
 124.สุวรรณภูมิ           
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จากตารางจะพบวําปัญหาเรื่องการลุํมหลงในอบายมุขเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด รองลงมา คือ

ปัญหาเรื่องการไมํเคารพตํอกฎหมาย ปัญหาเรื่องการมีคํานิยมเรื่องวัตถุนิยม    ปัญหาเรื่องการขาด
ระเบียบวินัย ปัญหาจริยธรรมเรื่องความเห็นแกํตัวที่มากขึ้น ปัญหาเรื่องการทําแท๎ง และปัญหาเรื่องสื่อ 
ตามลําดับ จากท่ีพบปัญหาเรื่องการลุํมหลงในอบายมุขมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องการด่ืมเหล๎า แสดงให๎
เห็นสภาพสังคมที่คนสํวนใหญํกําลังทุกข๑ใจ และไมํต๎องการเผชิญกับความทุกข๑ยากในชีวิต จึงเลือกด่ืม
เหล๎าเพื่อให๎ลืมความทุกข๑ เพื่อต๎องการให๎เกิดความสุข  นอกจากนี้ยังสังเกตพบวําเรื่องสั้นสํวนใหญํใน  
1 เรื่องนําเสนอปัญหาหลายด๎าน แสดงให๎เห็นวําผู๎เขียนได๎ตระหนักถึงปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นในชํวงที่สังคมไทยต๎องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พฤติกรรมที่กํอให๎เกิดปัญหาสังคม
ดังกลําวสํงผลให๎เกิดวิกฤตทางจริยธรรมในสังคมไทย เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ไมํควรกระทํา เพราะทํา
ให๎ตนเอง ครอบครัว และสังคมได๎รับความเดือดร๎อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ในเร่ืองสั้นทีเ่ข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 
  
 การนําเสนอแนวคิด หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเลือกใช้ในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม
เพื่อเสนอเรื่องราว สะท้อนสภาพสังคม เสนอแนวคิดและความรู้สึกของผู้เขียน เพื่อให้งานวรรณกรรมมี
คุณค่าและน่าสนใจ ผู้เขียนแต่ละคนมีวิธีการนําเสนอเรื่องสั้นแตกต่างกันไป เช่น การเล่าเรื่องย้อนหลัง 
การใช้ตัวละคร การใช้บทสนทนา การใช้ฉาก การเปรียบเทียบ เป็นต้น  
 

จากการศึกษาวิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมชว่งวิกฤตเศรษฐกิจ
จากเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน 124 เรื่องนั้นปรากฏ
ว่ามีวิธีการนําเสนอปัญหา 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การนําเสนอแบบตรงไปตรงมา  2. การนําเสนอแบบ
อ้อม โดยผู้วิจัยจะวิเคราะห์แต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

 

4.1 การน าเสนอบบบตรงไปตรงมา 
การนําเสนอแบบตรงไปตรงมาคือ การที่ผู้อ่านทราบได้ในทันทีเมื่ออ่านเรื่องราวได้แก่ การ

นําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่องซึ่งผู้เขียนอาจเป็นผู้เล่าเรื่องเองหรือให้
ตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่อง และการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา 
ผู้อ่านจะทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากเรื่องที่ตัวละครพูดคุยกัน    

 
4.1.1 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่อง 
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ภาพพจน์  โวหาร บละกลการประพันธ์  ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2539:167–169) อธิบายถึง ‚มุมมอง‛ ว่า เป็นกลวิธีเล่าเรื่องตามฐานะของ         ผู้
เล่าเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องที่เล่า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกนํามาเล่า โดยทัศนะของใคร 
มีมุมมองหลายแบบ และแต่ละแบบอาจนํามาผสมกันได้ แต่อาจกล่าวได้ว่ามีมุมมองในการเล่าเรื่องที่
เป็นพื้นฐาน 3 แบบคือ  

1.ผู้เล่าเรื่องรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่าง ผู้ประพันธ์เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละคร สถานที่ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างมีอิสระเต็มที่ โดยที่ผู้ประพันธ์ทราบความคิด และความรู้สึกของตัวละครแล้วนําเอา
เรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าได้ตามที่ต้องการ กลวิธีเล่าเรื่องแบบนี้แพร่หลายที่สุดและใช้กันมานานมาก
แล้ว 
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2. การใช้บุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่าเรื่อง ผู้ประพันธ์เลือกตัวละครตัวหนึ่งให้เล่าเหตุการณ์เท่าที่ตัว
ละครตัวนั้นรู้เห็น ในกลวิธีนี้ผู้เล่าเรื่องจะไม่สามารถรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครอ่ืน ตัวอย่างที่ดี เช่น 
ในเรื่อง สี่บผ่นดิน ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นต้น 

3. การใช้บุรุษที่  1 ที่เป็นตัวละครในเรื่อง เรื่องจะเล่าโดยตัวละครที่เป็นบุรุษที่ 1  ตัวอย่างเช่น 
ละครบห่งชีวิต ของหม่อมเจ้าอากาศดําเกิงรพีพัฒน์  ในหลายกรณีผู้เล่าเรื่องเป็นตัวละครที่ไม่มี
บทบาทสําคัญในเรื่อง 

 
 การใช้ผู้เล่าเรื่องนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมในเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้าย
รางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 มี 3 ลักษณะได้แก่ ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่อง  ตัวละครเอกเป็น  
ผู้ เล่าเรื่อง  และตัวละครอ่ืน ๆ เป็นผู้ เล่าเรื่อง  วีธีนี้พบมากที่ สุดจํานวน 83 เรื่อง ไ ด้แก่                         
กามสุขัลลิกานุโยค, เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด, วงจรชีวิต,  อลิสาบห่งดินบดนพิศวง, 
อิทธิปาฏิหาริย์,  ภาพเกียรติยศ, อิสรภาพ, มหกรรมบห่งชีวิต, บม่น้ า,  สัญชาตญาณ,       
สมองตาย, ภาพลวง,    บนถนน, มีดด้ามงา, ใบหน้าบละดวงตา ,โลกสีเงิน ชู้, ค าให้การ, 
กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง, โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ, เรื่องของผมกับพ่อ, ละครจริง- 
ในห้องขาวด า, ตุ๊กตา,     เช็งเม้ง, หมากลางถนน, เมืองน่าอยู่, บค่เริ่มต้นเท่านั้น, ในตู้เย็น,     
ผู้ครองเรือน,   คอนโดสุดสายรุ้ง, วานิชศิลปกิจ, สมศรีกับตึกสูง, อสรพิษ,   เพลงคลื่น,       
ชายในห้องเงียบ,  การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว, เรื่องเล่าในร้านเหล้า, เสียงเพรียกจาก-

ซอยร้าง,  ทุ่งบห่งดวงดาว,  บมวบม่ลูกอ่อน, นักตากอากาศ, บริสุทธิ์, เสียงบห่งความตาย, 
หมอใหญ่, ฆาตกร, สาปศรัทธา, มือที่มองไม่เห็น, สปอร์รา,   ตามตาต้องใจ, ค าอธิษฐาน, 
หมอเปลี่ยนหัว 1,ช่างทาสี, บม่มดบนตึก, พระเจ้ากับมนุษย์,  ATM  บห่งชีวิต,  บู-ญอ-ตา, 
ท่านอีหม่าม,    โต๊ะชุมพุก,โมงยามของวัยเยาว์, นายบังเอิญ, เรื่องเล่าของคนขายเหล้า,     

เพียงชั่วขณะหนึ่ง,พฤศจิกายน, ค่ายบละคุก, สายเลือด,ประตู,  บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืม-    

เลขที่บ้านของตน,   โลกในสายลม, ที่นี่ – ที่โน่น,  พรหมโลก, สุวรรณภูมิ, ลั่นทมโรยกลีบ, 
วรรณกรรม 48 ชั่วโมง, ผู้บพ้, บ่วงไฟ, โจนาทาน : เกย์,  จุดเยือกบข็ง, เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, 
เหตุเกิดข้างถนน, เหนือดวงตาที่ปิดสนิท, เรื่องเล่า สายน้ า บละความตาย,  สะพานข้ามบม่น้ า   
และคนข้ามโลก 
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  4.1.1.1 ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่อง 
การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องคือ การที่

ผู้เขียนเป็นผู้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นผู้รู้แจ้ง ล่วงรู้ เหตุการณ์และการกระทําตลอดจนความรู้สึก
นึกคิดของตัวละครทุกตัวรวมทั้งแสดงทัศนะของผู้เขียนด้วย โดยใช้สรรพนามบุรุษที่สาม เช่น เธอ 
หล่อน เขา พวกเขา มัน หรือเรียกชื่อตัวละครในฐานะบุรุษที่สาม เป็นต้น  ดังที่ วัลยา วิวัฒน์ศร (2536 : 
59) กล่าวถึงผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องว่า ‚ผู้เล่าเรื่องมิได้ถูกน าเสนอในเรื่องแต่ง เขาเป็นผู้ควบคุมเนื้อเรื่อง
และตัวละคร ความรู้ของเขาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและตัวละครไร้ขอบเขตจ ากัด และอยู่ในฐานะผู้รู้แจ้ง 
ประดุจพระผู้เป็นเจ้า เขาหยั่งลึกไปถึงจิตใต้ส านึก สัญชาตญาณและความมุ่งมาดปรารถนา ของ    
สัตว์โลกทุกผู้ทุกนามซึ่งไม่มีความลับส าหรับเขา ผู้เล่าเรื่องผู้รู้แจ้ง สามารถพูดให้ผู้อ่านทราบถึง
ความคิดที่ซ่อนเร้น หรือแม้แต่ความคิดในจิตใต้ส านึกของตัวละคร เขาสามารถแม้แต่จะวิเคราะห์ไปได้
ไกลกว่าตัวละครเอกเองเสียอีก‛  
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เขียนเป็น    
ผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน   16   เรื่อง ได้แก่   กามสุขัลลิกานุโยค, เรื่องของพระ เด็ก เสือ ไก่ มอด, 
วงจรชีวิต,  อลิสาบห่งดินบดนพิศวง, อิทธิปาฏิหาริย์,  ภาพเกียรติยศ,  อิสรภาพ,   มหกรรม- 

บห่งชีวิต , บม่น้ า , สัญชาตญาณ , สมองตาย , ภาพลวง , บนถนน , มีดด้ามงา ,                 
ใบหน้าบละดวงตา และโลกสีเงิน  

   
ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้วยวิธีผู้เขียน

เป็นผู้เล่าเรื่อง ดังนี้ 
 

 เรื่อง อลิสาบห่งดินบดนพิศวง เรื่องนี้ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่อง โดยเล่าถึงตัวละคร ‚อลิสา‛      
เด็กสาวที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสังคมที่มีค่านิยมในเรื่องวัตถุนิยม พ่อแม่ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย      
อลิสานิยมสินค้าที่มีชื่อเสียงและราคาแพง  เมื่อสังคมเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําให้ครอบครัวประสบ
ปัญหาด้านการเงิน อลิสาจึงต้องมาขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับเงิน ผู้เขียนแสดงให้เห็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนต่างด้ินรนเพื่อความอยู่รอด และหญิงสาวหลายคนเลือกแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการขายบริการทางเพศ ดังตัวอย่าง 
 

อลิสาหมุนตัวไปมาหน้ากระจกบานเล็ก เธอมองเห็นภาพหญิงสาวสวยยั่วยวน โชคดีที่เธอเกิดมา
รูปร่างเล็ก รักษาผิวพรรณมาก่อน เส่ียหลายคนจึงคิดเอาเองว่าเธอพึ่งพ้นจากเด็กสาวมาไม่นาน อลิสารู้ดีว่า
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รูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละที่เป็นท่ีต้องการในตลาดพรหมจารีย์ ดังนั้นเธอคงหาเงินได้ไม่น้อย สําหรับตอนนี้
ที่เธอมีปัญหาเรื่องเงินอย่างยิ่ง 
 อลิสาจําเป็นต้องเลือกเส้นทางนี้ เพราะปีท่ีเธอรอคอยเป็นนางสาวเจ้าของบัตรวิเศษนั้น เป็นปีเดียวกับ
ที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติ ตลาดหลักทรัพย์มีวันจันทร์สีดําซ้ําซาก พ่อแม่มีปัญหาทางการเงิน บัตรทองไม่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ รัฐบาลส่ังปิดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของพ่อ พ่ออุตส่าห์ทําแซนวิชขายแต่ไม่มีใครซื้อ เพราะ
ทุกคนในบริษัทพ่อ ต่างทําแซนวิชขายเหมือนกัน แม่ไม่ต้องออกไปเจรจาเรื่องที่ดินเพราะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ล่มสลาย แม่เคยเอาโฉนดไปเร่ขายที่ตลาดนัดคนเคยรวย แม่ถึงกับยอมขายลดครึ่งราคา 
แต่ยังสู้คนอื่นไม่ได้ เขาขายกันหนึ่งโฉนดแถมรถยนต์โฟร์วิว และตั้งรถวีไอพีฟรีหนึ่งปี เครื่องเล่นต่าง ๆ ของ 
อลิสาที่เคยมี ไม่ถูกขายก็ถูกเล่นจนพังคามือ ของตกแต่งบ้านไม่ถูกยึดคืนเหมือนรถยนต์ แม่ก็แลกหรือจํานํา 
ที่จริงไม่ใช่ครอบครัวอลิสาเท่านั้น เพื่อนบ้านคนอื่นๆ ล้วนล่มสลายเช่นกัน ผู้คนทั้งหมูบ้านไม่มีเงินผ่อน
ปราสาทโรมัน ยอมปล่อยให้ธนาคารยึดไป ทั้งหมู่บ้านและสนามกอล์ฟจึงรกร้างกลายเป็นทุ่งเล้ียงวัวของ
แขกแถวนั้นไป  
                   (ปริญญา ตรีน้อยใส. 2541 : 212 – 213)  
 

 เรื่องนี้ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดต้ังแต่ต้นจนจบโดยไม่มีบทสนทนาของตัวละคร การเล่า
เรื่องนี้ไม่ปรากฏตัวผู้เล่าเรื่อง ผู้เขียนเรียกชื่อตัวละครว่า “อลิสา”  เล่าให้ผู้อ่านทราบบุคลิก พฤติกรรม
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของตัวละครในช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยก่อน
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้เขียนเล่าถึงอลิสาว่าเป็นสาวรุ่นสดใสสวยงาม ผิวพรรณนวลผ่อง มีพฤติกรรมใช้
จ่ายเงินฟุ่มเฟือย นิยมสินค้ามีชื่อเสียง และรู้สึกเบื่อโรงเรียน เมื่อเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ อลิสาต้อง
ขายบริการทางเพศเพื่อความอยู่รอด ซึ่งการขายบริการทางเพศทําให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา
ได้แก่ ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาเรื่องการทําแท้งเถื่อน การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ ทําให้ผู้อ่านได้
ทราบชีวิตของอลิสาต้ังแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทําให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกนึกคิด สาเหตุ และ
ความจําเป็นทีอ่ลิสาต้องมาขายบริการทางเพศ  

  
   เรื่อง วงจรชีวิต เรื่องนี้ผู้เขียนเล่าถึงตัวละครชายที่ชื่อ “วารินทร์”    ผู้เป็นเจ้าของโครงการ      

บ้านจัดสรร นําเงินดาวน์บ้านของลูกค้าไปเล่นหุ้นจึงทําให้การก่อสร้างบ้านล่าช้า ผู้เขียนแสดงให้เห็น
ความคิดและพฤติกรรมของวารินทร์ที่เป็นคนเห็นแก่ได้โดยสั่งเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหลายอย่างเพื่อลดค่า
ก่อสร้าง หวังผลกําไรที่จะได้มากขึ้นโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย  จากข้อความ 
 

 ตอนท้าย ๆ วารินทร์พยายามทําเสียงให้ตลกหวังช่วยลดอารมณ์ขุ่นเคืองของนัยนา เธอเหมือนผู้ซื้อคน
อื่น ๆ ที่ล้วนต่อว่าต่อขานพนักงานขายตลอดทั้งวัน พวกนั้นคงเบื่อเลยหนีกลับไปก่อน เขาเอง    จํายอม
เพราะรู้ดีว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ ผู้รับเหมาทิ้งงาน เพราะเขาไม่ยอมจ่ายเงินตามสัญญาเงินดาวน์ของลูกค้า
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และเงินกู้จากธนาคารที่ได้มาตอนแรก วารินทร์เอาไปเล่นหุ้นและติดอยู่ตั้งแต่ต้นปี   วารินทร์จําต้องบ่าย
เบี่ยงการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมารวมไปถึงร้านวัสดุก่อสร้าง ทําให้วัสดุก่อสร้างขาดบ่อย ๆ ช่างปูน ช่างไม้ 
ต้องรอของหลายวัน นอกจากนี้วารินทร์ยังส่ังเปล่ียนวัสดุหลายอย่างเพื่อลดค่าก่อสร้างลง แต่ผู้รับเหมาเอง
ไม่อยากทํา เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาต้องเสียเวลาและเงินมาซ่อมภายหลังอีก    วารินทร์ยังแอบลดเหล็ก
โครงสร้าง อ้างว่าเคยทํามาแล้วหลายหลังไม่เห็นบ้านไหนพัง ช่างทุกคนรู้ดีว่าแม้จะพังลงมา วารินทร์ก็ไม่อยู่
ให้ใครด่า วารินทร์ทําอย่างนี้บ่อยจนพวกช่างไม่พอใจทยอยทิ้งงานไป พวกที่เหลือก็เป็นคนงานไม่ใช่ช่าง ทํา
เป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่วารินทร์ชอบเพราะค่าแรงถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่ง เท่ากับช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางหน่ึง 
                                                                                        (ปริญญา ตรีน้อยใส. 2541 : 160 –161) 
 

 ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องซ้อนกันไปเรื่อยๆ โดยมีตัวละครในเรื่องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละตัวมี
ความสัมพันธ์กันเป็นลําดับ ผู้เล่าเรื่องไม่ปรากฏตัวในเรื่องในฐานะตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง  แต่เป็นผู้รู้
เรื่องราว เหตุการณ์ การกระทําตลอดจนความรู้สึก    นึกคิดของตัวละครทุกตัว  ดังนั้นเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเสนอผ่านการกระทํา คําพูด ทัศนะของตัวละครที่ถูกเอ่ยถึง เช่นจาก
ตัวอย่างข้างต้น ผู้เขียนเล่าถึงความคิดและพฤติกรรมของตัวละครที่ชื่อ “วารินทร์” เป็นคนเห็นแก่ตัว 
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อ่ืน  โดยการนําเงินของลูกค้าไปใช้ใน
เรื่องส่วนตัว และสั่งเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเพื่อหวังผลกําไรมากขึ้น การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ 
ผู้เขียนสามารถบรรยายถึงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ทั้งเรื่องราว เหตุการณ์ พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด
ของตัวละคร ทําให้ผู้เขียนสามารถแทรกทัศนะ ข้อคิด สื่อไปถึงผู้อ่านได้โดยตรง   

  

เรื่อง ภาพเกียรติยศ ผู้เขียนเล่าถึงตัวละครที่มีความคิดที่ก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมได้แก่ 
“องอาจ” เป็นช่างภาพข่าวอาชญากรรมที่มีความคิดอยากให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ขึ้นเพื่อตนเองจะได้
บันทึกภาพเหล่านั้น ดังตัวอย่าง 
 

 องอาจส่งใจช่วยชายบนดาดฟ้าอีกตึก รีบกระโดดลงมาเถอะเพื่อนเอ๋ย กระโดดลงมาเสียก่อนที่พวก
ตํารวจจะมารวบตัวแกไว้ โลกส้ินหวังจะมีประโยชน์ใดอีกเล่า มันไม่ควรค่าที่แกจะอยู่ต่อไป เป็นส่ิง
ประเสริฐสุดแล้วเพื่อนเอ๋ย แกเลือกความตายแทนท่ีมันจะเป็นฝ่ายเลือกแก 
 องอาจจ้องชายโรคเอดส์ในช่องมองภาพ นิ้วชี้วางอยู่บนชัตเตอร์ และแล้ว...ร่างในชุดสีขาวก็พุ่งหลาว
ลงจากดาดฟ้าลอยละล่ิวตัดกับผืนฟ้าสีน้ําเงินดูงดงามยิ่ง องอาจล่ันชัตเตอร์ต่อเนื่องติด ๆ กันถึงสิบสอง
ครั้ง  ด้วยใจที่เอมอิ่มประหน่ึงจิตรกรตวัดป้ายพู่กันในช่วงสุดท้ายของภาพเขียน 
 ภาพที่เขาพอใจที่สุดเป็นช่วงขณะร่างสีขาวลอยคว้างระหว่างซอกตึก หัวดิ่งพุ่งลง มุมอาคารสองหลัง
บีบเข้าหากัน ฉากหลังคือท้องฟ้าสีน้ําเงินเวิ้งว้าง เงาสีขาวพุ่งดิ่งตัดสีน้ําเงินลงสู่พื้นซีเมนต์แห่งความตาย
ซึ่งสงบน่ิงรออยู่เบื้องล่าง 
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 แน่นอน...เป็นภาพเด็ดขาดกว่าภาพร่างแหลกเละที่ช่างภาพคนอื่น ๆ รุมถ่ายเมื่อเหตุการณ์ผ่านจุด   
สุดยอดไปแล้วอย่างเทียบกันไม่ติด 
 ภาพข่าวยอดเยี่ยมสามปีซ้อน นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของช่างภาพหนังสือพิมพ์ประเทศนี้ นอกจาก
องอาจแล้วยังไม่เคยมีใครทําได้ เขายังหวังมากกว่านี้ เชื่อว่าตัวเองยังหนุ่มแน่น วัยเพิ่งส่ีสิบต้น ๆ สายตา
ยังดี ระยะทางการทํางานยังเหลืออยู่อีกยาวไกล 
 เกียรติประวัติและความเป็นเลิศยังวางรอเขาอยู่บนถนนทุกสาย  
       (ประชาคม ลุนาชัย. 2542 : 146-147)  

 

 ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดต้ังแต่ต้นจนจบโดยไม่มีบทสนทนาของตัวละคร ผู้เขียนทราบได้
แม้แต่ความคิดภายในใจของตัวละครจึงทําให้ผู้อ่านทราบถึงความคิดของช่างภาพข่าวอาชญากรรมที่
อยากให้ชายผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์รีบกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตาย เพื่อตนเองจะได้บันทึกภาพ แล้วส่งผล
งานภาพถ่ายเข้าประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นปัญหาจริยธรรมเรื่องความ         
เห็นแก่ตัว คํานึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตนเอง ได้แก่รางวัล ความมีชื่อเสียงโดยไม่
คํานึงถึงผลเสีย ความทุกข์ร้อนของผู้ประสบเหตุหรือญาติของผู้ประสบเหตุ  การนําเสนอปัญหา
จริยธรรมด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ ทําให้
เห็นภาพความเห็นแก่ตัวของตัวละครได้อย่างชัดเจน  
 
 เรื่อง มหกรรมบห่งชีวิต ผู้เขียนเล่าถึงความคิด ความรู้สึกของตัวละครโสเภณีคนหนึ่งที่พ่อแม่
ขายให้กับคนอ่ืนตอนอายุสิบสอง ถูกกักขังให้ขายบริการทางเพศจนถึงอายุห้าสิบ    จากข้อความ 
 

 ครั้งหน่ึงนางรู้ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศเกิดของตน ถูกส่งข้ามเขตแดนมารับแขกที่พูดคนละภาษากับนาง 
หน้าตาผิวพรรณพวกเขาต่างไปจากฝูงมนุษย์ที่นางเคยเห็นเจนตา แต่จะแปลกอะไร เมืองทุกเมืองคือฝุ่นที่
ปลิวคลุ้งอยู่นอกหน้าต่าง โลกแคบขังชีวิตนางไว้ตั้งแต่ครั้งปฐมกาล – โลกแคบท่ีนางอาศัยอยู่ และช่องแคบ
ในตัวนางก็คือส่ิงมหัศจรรย์โดยแท้ - มันเป็นทางผ่านของทหารเป็นกองทัพ ลูกเรือจํานวนมากพอจะยึด
ครองมหาสมุทรได้เพียงชั่วข้ามคืน กรรมกรและผู้คนอีกนับร้อยอาชีพ ผ่านมาและจากไปเหมือนกีบเท้าม้า
ย่ําลงบนเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว  
 ผู้ชายทุกคนเหมือนกันหมด พวกเขาถือหอกมาคนละเล่ม จ้วงแทงเกียรติและความเป็นคนของนาง 
เจ็บปวดเพียงช่วงระยะสิบปีสิบห้าปีแรก นานเข้าก็ชาชิน ทุกอย่างผ่านเลยประดุจล้อรถไฟท่ีบดซ้ําลงบนราง
เหล็ก ชีวิตแสนส้ันของมนุษย์ต่างจมอยู่ในห้วงทรมานอันเนิ่นช้า ในห้องแคบที่มองเห็นภายนอกผ่านช่อง
หน้าต่าง รับรู้โลกกว้างจากคําบอกเล่า ความสุขและอิสรภาพจะหอมหวานเพียงใดก็ตาม คนอย่างนาง
แม้แต่ฝันถึงก็แทบไม่มีสิทธิ์  
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 อิสรภาพแห่งโลกกว้างเป็นของนางเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ห้าสิบ ออกจากคอกขังในปีที่โรคระบาดแพร่สู่
เมืองซึ่งกําลังย่อยยับลงด้วยฝ่าเท้าของความตาย พาชีวิตกระจ้อยซึ่งมีโรคร้ายเกาะอยู่ไปอาศัยซุกหัวนอน
ในห้องเช่าสกปรก ต่อสู้กับความเจ็บปวดที่ต่างจากเดิมในโลกซึ่งค่อย ๆ มืดลง 
 นางจมอยู่กับโลกมืดที่มีแสงสว่างมานาน ดักดานอยู่กับชีวิตที่ไม่เป็นชีวิต ผ่านการเรียนรู้และซึมซับรส
ของการถูกกระทํา ค่อย ๆ เข้าใจโลกในความเป็นจริงและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นคน แล้วนางก็สัมผัส
กับความรู้สึกอดสูอย่างแท้จริง นางเศร้าและอับอาย แม้ดวงตามืดบอดแต่แสงสว่างแห่งปัญญากลับเจิดจ้า 
นางมีความคิดและมีดวงตามองเห็นชีวิตอื่น ความทุกข์ระทมของลูกผู้หญิงในโลกใบนี้ แท้แล้วกว้างใหญ่
เกินประเมินประมาณ 
       (ประชาคม ลุนาชัย. 2542 : 177 - 178) 

 
 จากข้อความจะเห็นว่าผู้เขียนล่วงรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของตัวละครจึงถ่ายทอดเรื่องราว
ความรู้สึกของตัวละครออกมาอย่างละเอียด ทําให้ผู้อ่านรับรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่ต้องทนทุกข์ทรมาน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจอยู่เป็นเวลานาน และเนื่องจากผู้เขียนสามารถล่วงรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงสามารถเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของตัวละครเพื่อทําให้ผู้อ่านทราบถึง
สาเหตุที่ต้องมาขายบริการทางเพศอันเนื่องมาจากถูกพ่อแม่ขายให้กับคนอ่ืน แสดงให้เห็นปัญหาเรื่อง
การขายบริการทางเพศที่มาจากการค้ามนุษย์ ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมาน
ทั้งกายใจ และแสดงให้เห็นปัญหาเรื่องการให้ความสําคัญกับเงินมากกว่าความรัก ความผูกพันของพ่อ
แม่ที่ควรมีให้แก่ลูก   
 

เรื่อง ภาพลวง  ผู้ เขียนเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่ง  โดยเรียกตัวละครว่า “ภิกษุผู้ ต้องการ             
ละกิเลส”  เกิดกิเลสตัณหาความต้องการทางกามารมณ์ ชาวบ้านพิจารณาเพียงภายนอกจึงเกิดความ
เคารพเลื่อมใสศรัทธา สะท้อนให้เห็นการทําผิดพระวินัยของพระภิกษ ุจากตัวอย่าง   
  

เมื่อลําแสงแห่งศรัทธาใกล้เข้ามา ภาพท่ีได้เห็นก็คือ ภิกษุหนุ่มผู้สงบสํารวมนั่งขัดสมาธิอยู่ในกลด 
พวกเขาวางไฟฉายลงบนพื้น คนประมาณยี่สิบคนทรุดตัวลงนั่งพับเพียบและค้อมตัวลงเล็กน้อยต่อหน้า
ภิกษุผู้น่าเล่ือมใส สายตาแต่ละคู่ของผู้คนที่คิดว่าตนเองยังมีกิเลสหนามองภิกษุเบื้องหน้าด้วยความเปี่ยม
ศรัทธา 
 ภิกษุผู้ต้องการละกิเลสไม่ยอมลืมตา ยังคงนั่งสงบในท่าขัดสมาธิเขาไม่ต้องการเห็นลําแสงแห่ง
ศรัทธาพุ่งตรงมาที่เขา ในความเงียบมีเสียงพูดคุยเบา ๆ  
 ‚ท่านกําลังนั่งสมาธิ‛ 
 ‚แล้วนี่เราจะได้ฟังท่านเทศน์ไหม‛ 
 ‚เมื่อไหร่ท่านจะลืมตา‛ 
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 ประโยคสุดท้ายเป็นสุ้มเสียงไพเราะของอิสตรี สุ้มเสียงใส ๆ นั้นเป็นเสียงของสาวรุ่น ภิกษุผู้ต้องการ
ละกิเลสรู้สึกจิตใจสั่นไหว บางส่ิงบางอย่างภายในจีวรเริ่มไหวตัวอีกครั้ง เสียงหวานนั้นกระตุ้นให้ภิกษุหนุ่ม
จินตนาการถึงความงดงามแห่งสรีระของเพศหญิง ภายใต้ดวงตาที่ปิดสนิท ดวงใจกลับไหวกระเพื่อมด้วย
ตัณหาราคะแห่งธรรมชาติเข้าครอบงํา 
 ‚ท่านยังไม่ยอมลืมตา‛ เสียงหวานใสยังคงแว่วกระทบความรู้สึกส่วนลึกให้ลุถึงอํานาจมืดที่ ซุกซ่อน
อยู่ภายใน  
 ลมหายใจของภิกษุแรงขึ้น ‚กลับกันไปเสียเถอะกลับไปเสีย เราไม่มีอะไรจะเทศน์ให้พวกท่านฟังเลย‛ 
ภิกษุร่ําร้องบอกพวกเขาอยู่ในใจ พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาชนะปฏิกิริยาทางกายให้ได้ แต่ดูเหมือนมันกลับ
รุนแรงขึ้นสุดระงับ 
 ‚พวกเรากลับกันก่อนดีกว่า อย่ารบกวนท่านเลย พรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่‛ ใครคนหน่ึงพูดขึ้น 
 พวกเขาพากันก้มลงกราบ ภิกษุเหงื่อไหลซึม สายลมเย็นพัดโชยยามวิกาล จีวรลู่สัมผัสผิวกาย เสียง
เดินของพวกเขาห่างไปไกลทุกขณะ เหงื่อชื้นทําให้เย็นสบายยามลมพัดต้อง ภิกษุผู้ต้องการ ละกิเลสล้มตัว
ลงนอน บางส่ิงบางอย่างในจีวรขยายตัวเต็มที ในมโนภาพเขามองเห็นโยนีอยู่รอบกาย เขาสัมผัสถึงความ
พ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งเมื่อจีวรบางส่วนเปียกชื้น 
                                                                                                  (เสาวรี. 2542 : 131 – 132) 

 

 ผู้เขียนเล่าถึงความคิดในจิตใต้สํานึกของพระภิกษุผู้ต้องการละกิเลสจึงทําให้ผู้อ่านทราบถึง
ความคิด ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ เมื่อพระภิกษุได้ยินเสียงผู้หญิงก็จินตนาการถึงเรือนร่าง
อันงดงามของเพศหญิง เกิดความต้องการทางกามารมณ์ แสดงให้เห็นปัญหาเรื่องการทําผิดพระวินัย
ของพระสงฆ์ ที่ต้องปฏิบัติตนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อชําระกิเลสราคะ การนําเสนอปัญหา
สังคมด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านได้รู้ถึงความปรารถนาของพระภิกษุผู้ต้องการละกิเลสที่ยังมีกิเลศ ราคะ 
ความต้องการทางกามารมณ์เหมือนกับบุคคลทั่วไป ทําให้ชาวบ้านหลงให้ความเคารพ เลื่อมใสศรัทธา  

 
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม

โดยผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน 16 เรื่อง การที่ผู้เขียนเลือกใช้วิธีนี้นําเสนอปัญหาเพราะผู้เขียน
สามารถบรรยายถึงสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ พฤติกรรม ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิดของตัวละคร เป็นวิธีการที่ผู้เขียนสามารถแทรกความรู้สึกนึกคิด ถ้อยคําที่ต้องการพูด 
หรือต้องการแสดงพฤติกรรมผ่านตัวละครบางตัวเพื่อให้ความคิดที่แทรกไว้ในลักษณะต่าง ๆ สื่อไปถึง
ผู้อ่านได้  
 
 
 

4.1.1.2 ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง 
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การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยให้ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง คือ    
ตัวละครเอกซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สุดในเรื่องเป็นผู้เล่าเรื่องโดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เช่น ผม ฉัน ดิฉัน 
ข้าพเจ้า เรา ข้า เป็นต้น เล่าเรื่องของตนเองที่ได้ประสบมา แสดงความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น และเล่าถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครอ่ืน ๆ ผ่านสายตาหรือทัศนะของตัวละครเอก   
ผู้เล่าเรื่องดังที่ วัลยา วิวัฒน์ศร (2536 : 64 กล่าวถึง ผู้เล่าเรื่องถูกนําเสนอในเรื่องแต่งเป็นตัวเอก และ
เล่าเรื่องตามมุมมองของเขา พูดถึงตัวเองด้วยสรรพนามบุรุษที่หนึ่ง ผู้อ่านจะรู้ทันทีว่าเป็น ผู้เล่าเรื่อง – 
ผู้กระทํา โดยไม่ผิดพลาด ทรรศนะนี้จะทําให้การมองแคบ เพราะจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเอกเห็น แต่การ
เล่าเรื่องจะหนักแน่น น่าเชื่อถือ เพราะผู้อ่านจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับโชคชะตาของตัวละคร ผู้เล่าเรื่อง – 
ตัวเอก อาจพรรณนาประสบการณ์ของเขาโดยไม่เปิดเผยตัวด้วยการใช้สรรพนามบุรุษที่สาม ซึ่งจะทํา
ให้การเสนอเรื่องราวของเขามีลักษณะวัตถุวิสัยมากขึ้น และตัวเขาเองก็จะได้ถอยห่างออกมาจาก
เหตุการณ์ซึ่งเขามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่นกรณีของนายแพทย์ริเยอซ์ ในเรื่อง กาฬโรค ของ    
อัลแบร์ต์ กามูส์ เขาเป็นผู้เล่าเรื่อง – ตัวเอก แต่พูดถึงตัวเองโดยใช้บุรุษที่สาม และในช่วงสุดท้ายเท่านั้น
ที่ได้เปิดเผยว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องนี้  นักประพันธ์บางคนพยายามล้มล้างการใช้ภาษาตามแบบเก่าที่
เชื่อมโยงผู้เล่าเรื่องกับผู้อ่านไว้ด่วยกัน โดยการเปลี่ยนบุรุษสรรพนาม นี่คือกรณีของเรื่อง การเดินทาง-
ที่ผันบปร ของมิเชล บูเตอร์ 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยตัวละครเอก
เป็นผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน   55  เรื่อง ได้แก่  ชู้, ค าให้การ, กระถางชะเนียงริมหน้าต่าง,           
โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ,   เรื่องของผมกับพ่อ, ละครจริงในห้องขาวด า, ตุ๊กตา,        
เช็งเม้ง,  หมากลางถนน, เมืองน่าอยู่, บค่เริ่มต้นเท่านั้น, ในตู้เย็น, ผู้ครองเรือน,                  
คอนโดสุดสายรุ้ง, วานิชศิลปกิจ, สมศรีกับตึกสูง, อสรพิษ, เพลงคลื่น,  ชายในห้องเงียบ,    
การมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว , เรื่องเล่าในร้านเหล้า , เสียงเพรียกจากซอยร้าง ,               
ทุ่งบห่งดวงดาว,  บมวบม่ลูกอ่อน, นักตากอากาศ, บริสุทธิ์, เสียงบห่งความตาย,   หมอใหญ่, 
ฆาตกร, สาปศรัทธา,  มือที่มองไม่เห็น, สปอร์รา,  ตามตาต้องใจ, ค าอธิษฐาน, หมอเปลี่ยน-

หัว 1 ,ช่างทาสี, บม่มดบนตึก, พระเจ้ากับมนุษย์,  ATM  บห่งชีวิต,  บู-ญอ-ตา, ท่านอีหม่าม,   
โต๊ะชุมพุก,โมงยามของวัยเยาว์, นายบังเอิญ, เรื่องเล่าของคนขายเหล้า,เพียงชั่วขณะหนึ่ง,

พฤศจิกายน, ค่ายบละคุก, สายเลือด, ประตู,   บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่บ้านของตน,    
โลกในสายลม, ที่น่ี – ที่โน่น,  พรหมโลก และสุวรรณภูมิ 
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ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้วยวิธีให้ตัว
ละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง ดังนี้ 
 

เรื่อง ตุ๊กตา  เรื่องนี้ผู้เขียนให้ตัวละครเอกเล่าเรื่องของตน โดยการต้ังคําถามกับตัวเองว่า 
“ท าไม” เป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบ เล่าตามสิ่งที่เห็นด้วยความสงสัยตลอดเวลา ตัวละครเอกผู้เล่าเรื่อง
ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ฉัน” เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเอง    ตัวละครเอกเป็นเด็กสาวที่มีความ
ผิดปกติทางสมอง สมองไม่โตตามวัยและร่างกาย  จึงถูกยาม คนขับรถ และจิตแพทย์ล่อลวงเพื่อข่มขืน
จนต้ังครรภ์และทําแท้งถึงสามครั้ง ผู้เขียนนําเสนอปัญหาเรื่องการทําแท้งและการถูกล่วงละเมิด       
ทางเพศ โดยเฉพาะจากจิตแพทย์ที่ไปรับการรักษา แสดงให้เห็นถึงความตกตํ่าทางจริยธรรมในสังคม  
 

 แม่เคยบอกว่าฉันสวยใช่ไหม คนยามที่เฝ้าบ้านเราก็เคยบอกฉันอย่างนั้นไม่ใช่หรือ ทําไมเขาชอบแอบ
มองฉัน ทําไมยามคนนั้นแอบเอาตุ๊กตาให้ฉันในวันที่แม่ไม่อยู่ ทําไมเขาบอกว่าที่ห้องของเขายังมีของเล่น
แบบนี้อีกเยอะ ทําไมฉันรู้สึกดีใจมากเหลือเกินท่ีเขาก็ชอบเล่นตุ๊กตา ทําไมเขาบอกให้ฉันไปเล่นกับเขาที่ห้อง 
ทําไมเขาบอกให้ฉันถอดเส้ือผ้าออก ไม่งั้นก็เล่นแต่งตัวตุ๊กตากับฉันไม่ได้ ทําไมเขาเอามือลูบร่างฉันไปทั่ว 
ทําไมฉันรู้สึกดีใจเมื่อเขาบอกว่าผิวฉันมันเหมือนผิวตุ๊กตา ฉันสวยอย่างนั้นจริง ๆหรือ ทําไมเขาซุกไซ้บน
หน้าอกฉัน ทําไมเขาบอกให้ฉันนอนลงเพื่อที่จะแต่งตัวตุ๊กตาได้ง่ายขึ้น เขาเอาอะไรใส่เข้าไปในตัวฉันนะ 
ทําไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าเล่นแต่งตัวตุ๊กตาแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกัน ทําไมที่หว่างขาฉันมีเลือดไหลทั้งที่ฉัน
ไม่ได้ถูกมีดบาด ทําไมเขาห้ามไม่ให้ฉันบอกใคร มิฉะนั้นเขาจะไม่มาเล่นแต่งตัวตุ๊กตากับฉันอีก ทําไม
หลังจากนั้นฉันมักแอบไปเล่นตุ๊กตาในห้องของเขาตอนที่แม่ไม่อยู่ ทําไมตอนนี้เขาไม่อยู่แล้ว เขานั่ง
เครื่องบินไปไหนหรือเปล่า ทําไมวันหนึ่งแม่จึงร้องล่ันเมื่อเห็นฉันถอดเส้ือผ้านอนเล่นตุ๊กตาคนเดียวในห้อง 
ทําไมแม่จึงมีสีหน้าตกใจเมื่อฉันบอกว่าใครเป็นคนสอนฉันเล่นแบบนี้ ทําไมแม่ตบหน้าฉัน ฉันทําอะไรผิด
หรือ ทําไมไม่มีใครบอกฉันมาก่อน ทําไมยามคนนั้นไม่มาเล่นกับฉันอีก เขาหายไปไหนแล้ว ทําไมฉันรู้สึ ก
เหมือนหิว ฉันอยากกินขนมใช่ไหม ทําไมแม่ถามฉันว่าใช้ผ้าอนามัยครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ และหน้าซีดเมื่อฉัน
ตอบว่าไม่ได้ใช้มันมานานสองเดือนแล้ว ทําไมฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ทําไมไม่กี่วันหลังจากนั้นฉันมักรู้สึกตัว
ในตอนเช้าท้องไส้อึดอัดและอาเจียนทุกอย่างออกมาหมด  
                             (วินทร์ เลียววาริน. 2542 : 205)  

 
  จากที่ผู้เขียนให้ตัวละครเอกที่มีสติปัญญาอ่อนกว่าอายุเป็นผู้เล่าเรื่อง ทําให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางด้านความคิด ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระหว่างคนที่มีสติปัญญาปกติ กับคนที่
มีสติปัญญาอ่อน คือในโลกของคนปกติจะเห็นว่าเรื่องราวที่ตัวละครเอกเล่าเรื่องเป็นเรื่องร้ายแรง เป็น
ปัญหาสังคมที่สําคัญ โดยเฉพาะการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากจิตแพทย์ผู้ให้การรักษา และปัญหา
เรื่องการทําแท้งถึงสามครั้ง แต่ในโลกของคนสติปัญญาอ่อนกลับไม่ได้คิดหรือรู้สึกเหมือนกับคนปกติ 
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สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาน้ีเพราะผู้ชายที่ล่วงละเมิดทางเพศตัวละครเอกเป็นคนเห็นแก่ตัว ใช้ความไม่รู้
ของคนสติปัญญาอ่อนเป็นโอกาสเอาเปรียบด้วยการล่อลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วย การนําเสนอปัญหา
ด้วยวิธีให้ตัวละครเอกเล่าเรื่องนี้ ทําให้ผู้อ่านได้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเอกอย่างละเอียดว่าไม่
เข้าใจความเลวร้ายที่เกิดขึ้น ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยความไม่รู้  ได้ทราบถึงพฤติกรรม การกระทํา
ของตัวละครอ่ืน  ๆ ที่กระทํากับตัวละครเอก  และผู้อ่านสามารถพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยตรง
จากมุมมองของตัวละครเอกเล่า  
 
 เรื่อง เช็งเม้ง  ตัวละครเอกเล่าเรื่องราวโดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งคือ “ผม” เล่าถึงการมางาน
เช็งเม้ง เทศกาลรําลึกถึงบรรพบุรุษของตระกูลผู้ล่วงลับ ญาติของเขาต่างเข้าใจว่าเขามาเพราะสํานึก
บุญคุณบรรพบุรุษ แต่เขามางานเช็งเม้งเพราะบริษัทของเขาได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
จึงทําให้ต้องออกสํารวจงานนอกพื้นที่เพื่อหาลู่ทางความคิดใหม่ ๆ ในการขายสินค้าและนําไปเสนอ
หัวหน้า ในระหว่างงานเช็งเม้งเขาจึงคิดถึงแต่เรื่องการตลาด เช่น ถ้าสลักลวดลายเพิ่มที่เทียนแล้วเพิ่ม
ราคาสินค้าให้มากขึ้น การหาวิธีต้ังเทียนโดยไม่ต้องจุดไฟลน แล้วเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะการเงินดี 
เป็นต้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวละครเอกติดอยู่ในสังคมวัตถุ มีค่านิยมเหมือนคนทั่วไปในสังคมที่
เห็นเงินเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ทุกอย่างจึงล้วนคิดเป็นเงินตรา คิดแต่ผลประโยชน์ กําไร การเพิ่มคุณค่า
สินค้า จนขาดความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกับญาติพี่น้อง ดังเช่นตัวอย่าง 
 

 เหม่อดูเปลววูบไหวของเทียนแดง สัญชาตญาณผมไหลพล่าน เครื่องมือส่ือสารกับบรรพบุรุษเหล่านี้ดู
เรียบ ๆ ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ ยังสามารถทํา ‘product development’ ได้อีกมาก เป็นต้นว่าถ้าพิมพ์ลายสลัก
แบบจีนลงบนลําเทียนได้ อาจเป็นลายมังกร ลายหงส์ หรืออักษรมงคลของจีนสามส่ีตัว จะเป็นการเพิ่ม 
‘added value’  ให้สินค้าขึ้นมาทันที เพิ่มราคาได้อีก 10 -20% และหากเราสามารถทําอะไรสักอย่างให้
เทียนสามารถยืนเองโดยไม่ต้องจุดไฟลนก้น อาจโดยการถ่วงก้นแบบตุ๊กตาล้มลุก หรืออาจทําเป็นฐาน
สําเร็จรูปติดมาด้วย ห่อหุ้มด้วยแพ็กเกจจิ้ง ดีไซน์ดี  ๆ  ก็น่าจะจับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ทันที สําหรับพวกที่
ต้องการความสะดวก พวกนี้คือกลุ่ม เอ บี มีเงิน แต่ไม่มีเวลา กลุ่มเป้าหมายนี้ยอมจ่ายเพิ่มอีกเพื่อซื้อความ
สบาย เพิ่มค่าวัสดุและค่าแรงอีกประมาณ 5 - 10%  แต่อาจเพิ่มกําไรได้อีกถึง 50% น่าสนใจ เพราะ...  
‚ความจริงคือมนุษย์ทุกคนต้องตาย...‛ เจ้านายใหญ่บอก... 
 
 ... ‚ตอนนี้เป็นยังไง?‛ 
 ‚แย่ เศรษฐกิจแย่ ขายอะไรไม่ค่อยได้ เราโดนกระทบแรงเหมือนกัน เลยต้องออกข้างนอกบ่อยๆ เพื่อหา
ลู่ทางใหม่ ๆ‛ 
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                                   (วินทร์ เลียววาริน. 2542 : 243, 246) 
  

 เรื่องนี้ผู้เขียนให้ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง เล่าเรื่องราวของตนเอง และเล่าถึงตัวละคร    
อ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวละครเอก จากที่ตัวละครเอกเล่าเรื่องราวของตัวเองที่มาใน
งานไหว้เช็งเม้ง สะท ้อนให้เห็นปัญหาเรื่องค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงเรื่องวัตถุนิยมได้อย่างเด่นชัดมาก 
เพราะผู้เขียนให้ตัวละครเอกเล่าถึงความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการไหว้เช็งเม้งอยู่เกือบ
ตลอดทั้งเรื่อง ไม่ว่าตัวละครเอกจะเห็นอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในงานไหว้เช็งเม้ง เขาก็จะคิดถึงแต่เรื่อง
การมองหาสินค้าตัวใหม่ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าแล้วเพิ่มราคาขาย การคํานวณถึงผลกําไรที่จะ
ได้รับจากการขายสินค้า ผู้เขียนให้ตัวละครเอกมีอาชีพทํางานด้านการตลาด มีตําแหน่งเป็น      
มาร์เก็ตต้ิง แปลนเนอร์ ซึ่งทําให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความคิดของตัวละครเอกที่แสดง
ออกมา นอกจากนี้ตัวละครเอกได้เล่าถึงตัวละครอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อ
กฎหมาย  ได้แก่ญาติคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพค้าของหนีภาษี การนําเสนอปัญหาด้วยวิธีนี้ทําให้
ผู้อ่านได้เห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะตัวละครเอกได้แสดงความคิดภายในใจอยู่
ตลอด และทําให้ผู้อ่านได้รู้ว่าตัวละครเอกติดอยู่ในสังคมวัตถุนิยม จนมองข้ามเรื่องความสัมพันธ์
ด้านจิตใจกับคนในครอบครัว  
 

เรื่อง สาปศรัทธา ตัวละครเอกชื่อ “โรจน”์  เป็นนักศึกษาฝึกงานในโรงพยาบาลจิตเวช เขาช่วย
ผู้กระทําผิดโดยการปกปิดความผิด ไม่พูดความจริงในเรื่องที่เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจับผู้ป่วยกดน้ํา
จนเสียชีวิต ตัวละครเอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนท ี่ตนเองจะกลายมาเป็นผู้ป่วยจิตเวช เรื่อง
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชที่เขามาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่สารภาพกับเขาว่าไม่ได้ต้ังใจจะฆ่าผู้ป่วย
เพียงแต่จะทําให้เข็ดหลาบเท่านั้น ส่วนเยื้อนเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเหตุการณ์และพูดความจริงที่เกิดขึ้นแต่
ไม่มีใครเชื่อคําพูดของเธอเพราะทุกคนเห็นเธอเป็นเพียงคนป่วยทางจิตคนหนึ่ง จึงทําให้เธอผูกคอตาย
ในห้องน้ํา เรื่องนี้แสดงให้เห็นปัญหาอาชญากรรมเรื่องการฆ่าคนตายของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย และ
เรื่องความเห็นแก่ตัวของนักศึกษาฝึกงานเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเองและเกรงว่าจะได้รับความ
เดือดร้อนหากพูดความจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยเยื้อนฆ่าตัวตาย    
ดังข้อความ 

 
 ผมยังจําได้ถึงน้ําในสระที่ใสและเย็น มีดอกบัวลอยปริ่มอยู่ในน้ํานั้น แดดสีเหลืองเริ่มสาดแสงผ่านใบ
มะกอกลงมาที่สระ แล้วผมก็มองเห็นภาพนั้นอีก ผู้หญิงมอม ๆ คนนั้นกับแววตาของเยื้อน แล้วผมก็ได้ยิน
อีกเสียงหน่ึง ‚เธอต้องช่วยพี่นะ‛ เสียงนั้นบอกผม ‚พี่ไม่ได้ตั้งใจ‛ เธอยังพูดกับผม พยายามบอกผมถึงความ
ไม่ตั้งใจของเธอ ปากเธอส่ัน หน้าเธอซีด เธอบอกว่าเธอเพียงแต่จะทําให้พวกนี้เข็ดและหลาบจําเท่านั้น เพื่อ
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คนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างด้วย เพียงแต่ครั้งนี้มันพลาด ผมบอกเธอก่อนจะออกมาจากห้องว่า ‚ครับ 
ผมสัญญาว่าจะไม่พูด‛... 
 
 ...ผมว่า เธอช่างหาเรื่องยุ่งยากเสียจริง ๆ แค่นี้มันก็ยุ่งยากพออยู่แล้ว มีการเรียกผมไปสอบสวน 
หลังจากนั้นผมได้ต่อว่าเธอไป 2 –3 คํา เธอมองผมด้วยสายตาเหยียดหยาม 
 การสอบสวนผ่านไป ผมรับปากแล้วว่าผมจะไม่พูดถึงมัน นี่คือสัจจะของลูกผู้ชาย ทุกส่ิงทุกอย่างคือ
อุบัติเหตุแค่เขียนรายงานก็น่าจะพอแล้ว เยื้อนยังคงถูกขังอยู่ในห้องขังรวม ความผิดของเยื้อนคืออะไร ผม
ไม่พยายามนึกถึง  
 สัปดาห์สุดท้ายมาถึงอย่างเชื่องช้า แต่ว่าข่าวของวันนี้มาถึงอย่างรวดเร็วจนผมไม่ทันตั้งตัว ‚เยื้อนผูก
คอตายในห้องน้ํา‛ ผมได้ยินเช่นนั้น ผมยอมรับว่าตกใจกับข่าวนี้มาก...มากทีเดียว... 
 
 ...คะแนนภาคปฏิบัติของผมออกมาดีมาก พี่ท่ีตึกชมให้อาจารย์ฟัง 
 ‚เกียรตินิยมแน่โรจน์‛ ผมได้ยินเสียงนั้นดังข้าง ๆ หู แต่ผมพยายามที่จะไม่ใส่ใจ 
        (เสาวรี. 2542 : 24, 28 – 29, 31) 

 
 ผู้เขียนให้โรจน์ตัวละครเอกซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สุดเป็นผู้เล่าเรื่อง โรจน์เป็นคนเดียวที่เห็น
เหตุการณ์ผู้ป่วยชื่อมาลีถูกจับกดน้ําจนเสียชีวิต และมีผู้ป่วยชื่อเยื้อนเข้าไปช่วยและเล่าความจริงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเชื่อเธอ การที่โรจน์ช่วยผู้กระทําผิดโดยปกปิดความจริงที่เกิดขึ้นทําให้
เยื้อนถูกขังและฆ่าตัวตาย ผู้อ่านสามารถพิจารณาปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวของ         
ตัวละครเอก ได้จากเหตุการณ์ที่ตัวละครเอกเล่า  จากบทสนทนาที่พูดคุยกับตัวละครอ่ืน ซึ่งล้วนสะท้อน
ให้เห็นความเห็นแก่ตัวของตัวละครเอกอยู่ตลอดเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ตัวละครเอกไม่ยอมเปิดเผยความ
จริงเพราะเกรงว่าตนเองจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วย เข้าข้างคนผิดที่ฆ่าผู้ป่วยโดยเห็นว่าเป็นเรื่อง
เล็ก ไม่รู้สึกสํานึกผิดที่มีส่วนทําให้เยื้อนฆ่าตัวตายและคิดว่าเยื้อนคิดสั้นเอง คิดว่าตนเองเป็นแค่
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงานเป็นระยะเวลาเพียงแค่เดือนกว่า คงทําอะไรได้ไม่มาก ควรปล่อยให้เรื่องนี้
เงียบไป เป็นต้น การนําเสนอปัญหาสังคมเกี่ยวกับอาชญากรรมและการนําเสนอปัญหาจริยธรรม
ความเห็นแก่ตัวด้วยวิธีนี้สามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึกของตัวละครเอกได้อย่างเด่นชัด และ
ผู้อ่านไม่ต้องพิจารณาผ่านตัวละครตัวอ่ืนทําให้พิจารณาเรื่องได้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงตามที่ตัว
ละครเอกนําเสนอด้วยการเล่าเรื่องของตนเองที่ได้ประสบมา 
 

เรื่อง สปอร์รา ตัวละครเอกผู้เล่าเรื่องเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ฉัน” เล่า
เรื่องราวชีวิตของตนเองต้ังแต่เด็กที่พ่อถูกฆาตกรรมเสียชีวิต พ่อเลี้ยงมีพฤติกรรมเจ้าชู้ ชอบด่ืมเหล้า
เมาเป็นประจํา เธอถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งจนต้ังครรภ์ จึงแก้ปัญหาโดยการทําแท้ง       
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ตัวละครเอกเล่าความคิด ความรู้สึก และความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นระหว่างการทําแท้ง ปัญหานี้มี
จุดเริ่มต้นมาจากความเห็นแก่ตัวของพ่อเลี้ยง ล่อลวงลูกเลี้ยงเพื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วย แสดงให้
เห็นปัญหาเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว  ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ ต้ังครรภ์เพราะถูก
ล่วงละเมิดทางเพศมักจะแก้ปัญหาด้วยการทําแท้ง จากข้อความ  
 

 คราวนี้ ทุกครั้งที่ปลอดคนโดยเฉพาะในเวลาที่แม่ไม่อยู่บ้าน ลุงตั๋นจะถือเป็นโอกาสเข้ามาปฏิบัติส่ิง
เดียวกันกับฉันอีกหลายต่อหลายหน ฉันเคยเชื่อว่า ไม่มีส่ิงใดอีกแล้วในชีวิต ที่ทําให้ฉันเกิดความสยดสยอง
ขวัญ เทียบเท่าได้กับความตายของพ่อท่ีดงไผ่ แต่ทว่าในตอนน้ี มันมีส่ิงมาแทนเสียแล้ว... 

 

 ...พอเอาจริง ๆ เข้าความอาลัยชีวิตก็ผุดขึ้นมาท่วมท้น เรี่ยวแรงมิรู้ว่ามากจากไหน ถูกสูบฉีดเข้าไปใหม่
ให้ฉันตั้งหน้ากัดฟันต่อ เอาเถอะ ถึงไม่อาจมองเห็นความเป็นไปข้างในได้เองด้วยตา  แต่ความทรมานที่
ระดมขึ้นไม่หยุดหย่อนก็บอกอยู่ในตัวแล้ว  ว่ามันกําลังลงมือบีบรัดขับเคี่ยวของแปลกปลอมในท้องฉันเต็มที่ 
ตามคุณภาพยาที่มีผู้สอดใส่มันให้เข้าไปละลายอยู่ภายในช่องท้องฉันเพื่อการนี้ภายในคลินิกเมื่อหลาย
ชั่วโมงก่อน ทางเดียวที่ต้องการทําก็คือฉันต้องเหี้ยมหาญและทานทนความเจ็บปวดขั้นดับดิ้นอันนี้ให้ได้...ดี
ร้ายแค่ไหนหนอที่ฉันยังมีความรู้สึกที่จะเจ็บปวดได้อยู่ อย่างน้อยก็ทําให้ฉันรู้ว่าชีวิตตัวเองยังมีอยู่ให้
เส้นประสาทได้รับรสความเจ็บปวดชนิดนี้ไปอย่างถึงรสถึงชาติ ให้หูรับฟังเสียงน้ําก๊อกหยดรั่วลงอ่างซีเมนต์ 
ดังติ๋งติ๋งแจ่มชัดอยู่ในความเงียบ ให้จมูกยังได้กล่ินแฉะชื้นหืนอับของผืนตะไคร่ไรราซึ่งเพียรพยายามทุก
หนทาง ท่ีจะขยายวงสีเขียวคร่ําจากพื้นส้วมแผ่ออกไปจับอยู่บนซอกผนังปูนตามส่วนท่ีแม้จะอับแดดที่สุด...
ดูเถอะคนอย่างฉันหัวแข็งขนาดไหน อยู่มาได้จนถึงวันน้ีเพื่อจะมาตายลงบนโถชักโครกอย่างนั้นหรือ 
                                     (อัญชัน. 2542: 195,198)  
      

 ผู้อ่านรู้ถึงความจําเป็นของตัวละครที่ต้องทําแท้งว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เหตุผลของการทําแท้ง
มีอยู่สามข้อใหญ่ ได้แก่ ทําแท้งเพราะเหตุผลส่วนตัวที่มาจากหลายสาเหตุ ทําแท้งเพราะความผิดปกติ
ของเด็กหรือความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายของมารดา และทําแท้งเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องนี้
ตัวละครเอกซึ่งกําลังอยู่ในวัยเรียนต้องทําแท้งเพราะถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศจนต้ังครรภ์ การที่
ผู้เขียนเลือกนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงความเป็นมา สาเหตุ และความ
จําเป็นของตัวละครเอกที่ต้องทําแท้ง ผู้อ่านสามารถพิจารณาเรื่องได้โดยตรง    ทําให้รับรู้อารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึกของตัวละครเอกได้อย่างละเอียด  
 
 เรื่อง เรื่องเล่าของคนขายเหล้า ตัวละครเอกเล่าความเป็นมาของตนต้ังแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก
จนกระทั่งมาเป็นเจ้าของร้านเหล้าในปัจจุบันโดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ผม”  เล่าถึง  ตนเองในวัย
เด็กที่เกลียดพ่อเพราะพ่อด่ืมเหล้าเมาเป็นประจําแล้วทําร้ายร่างกายคนในครอบครัวรวมทั้งตัวเขาเอง
ด้วย เมื่อเขาโตขึ้นและพบกับความยากลําบากในชีวิตเขากลับหันหน้าพึ่งเหล้าเหมือนพ่อเขาเอง 
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ทะเลาะกับภรรยาเป็นประจํา มีหนี้สินที่เกิดจากการด่ืมเหล้า แสดงให้เห็นว่าต้นเหตุของปัญหาเกิดจาก
ความคิด ทัศนคติที่มีต่อการใช้ชีวิต อารมณ์ และความรู้สึก คือเมื่อมนุษย์เกิดปัญหาขึ้นในชีวิต ส่งผล
ให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ใจ คิดหาทางออกเพื่อพ้นจากความทุกข์ หรือเพื่อบรรเทาความทุกข์ใจให้น้อยลง 
และเลือกการด่ืมเหล้าเพื่อแก้ไขปัญหา แต่การด่ืมเหล้าไม่ใช่ทางออกของชีวิต แต่ให้ผลเป็นตรงข้ามคือ
ทําให้การดําเนินชีวิตยิ่งแย่ลง จากตัวอย่างดังนี้  
 

แรก ๆ ชีวิตคู่ของเราก็ทําท่าว่ามุ่งตรงไปตามปณิธานที่ตั้งหวังไว้ด้วยดีอยู่หรอกครับ  ผมทํางานหนัก 
เธอก็ทํางานหนักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แต่นานวันเข้าสิครับ อะฮะ—อะไร ๆ มันก็เกิดขึ้นได้ แต่ผมไม่รู้ว่าเจ้า
ความเครียดมันได้เข้ามาเกาะกุมหัวใจของผมตั้งแต่เมื่อไร งานหนักที่ผมมองไม่เห็นหนทางก้าวหน้าใด ๆ 
เลย ค่าแรงรึ กว่าจะขยับเขยื้อนได้ก็แทบรากเลือดเลยแหละครับ บ่อยครั้งผมเกิดท้อถอยขึ้นมาเอาดื้อ ๆ 
ความระหองระแหงระหว่างคู่ผัวตัวเมียมันจึงเกิดขึ้นเนือง ๆ อย่างว่าถ้าผมไม่เอามันระบายกับเมีย ผมจะ
เอาไประบายกับใครได้เล่าครับ นั่นแหละผมถึงได้บอกว่าปริศนาในวัยเด็กของผมมันแจ่มกระจ่างขึ้นมาบ้าง
แล้ว ผมรู้ว่าทําไม และเพราะเหตุใดผมรู้แล้ว—บัดนี้บาปเคราะห์ที่ผมเคยสาปแช่งพ่อมันกลับมาตอบสนอง
ตัวผมเข้าให้แล้วครับ ผมเริ่มหันเหไปพ่ึงพาเหล้าเข้าบ้างแล้ว แน่ละ มีครั้งแรกมันก็ย่อมมีครั้งต่อๆ ไป... 
 
 ...ต่อจากนั้นผมก็กลายเป็นแค่กรรมกรขี้เหล้าคนหน่ึง ชีวิตคู่ปั่นป่วนอยู่ด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง ความ
คับข้องทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเคยมีต่อพ่อ มาบัดนี้มันได้ปลาสนาการไปส้ินแล้ว ผมเข้าใจ ผมสํานึกถึงบาป
เคราะห์อันนั้นด้วย บางคืนผมเมามากเสียจนกลับไปไม่ถึงห้องพัก หัวทิ่มหัวตําอยู่ข้างทาง กว่าจะได้สติ
กลับคืนมาก็พบว่ามันสว่างแจ้งเข้าไปแล้ว ผมนอนขดเหมือนหมาอยู่ข้างทางนั่นเอง แถวบิณฑบาตพระเดิน
เฉียดหัวผมไป ตาเราสบกันอย่างจัง ๆ  ก็หลายครั้งหลายหน พระท่านมองมายังผมด้วยสายตาสมเพชเวทนา
เต็มที ส่วนผมน่ะรึ อย่าให้พูดถึงเลยดีครับว่า หัวจิตหัวใจมันจะพิพักพิพ่วนเพียงใดชีวิตของผมช่างบัดซบสิ้น
ดี-- 
                                                                                             (เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์.2545 : 124-125) 
 

 ผู้เขียนให้ตัวละครเอกที่เป็นเจ้าของร้านเหล้า เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเขาก่อนจะมาเปิด
ร้านขายเหล้า โดยเล่าถึงชีวิตต้ังแต่ในช่วงวัยเด็กที่มีพ่อเป็นคนชอบด่ืมเหล้าเมาเป็นประจํา สร้างความ
เดือดร้อนให้กับครอบครัวอยู่เสมอ เขาจึงมีความทรงจําด้านลบกับพ่อ และไม่ชอบเหล้า เพราะเป็น
สาเหตุทําให้เกิดความทุกข์ในครอบครัว เมื่อโตขึ้นจึงต้ังใจทํางานเก็บเงินโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าเลย แต่
แล้วเมื่อชีวิตต้องผจญกับความยากจนค้นแค้น ความยากลําบาก ทําให้รู้สึกท้อแท้ จึงเลือกแก้ไขปัญหา
ด้วยการด่ืมเหล้า และทําให้เข้าใจความรู้สึกของพ่อที่ชอบด่ืมเหล้า ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อภรรยาของเขา
ได้เงินมาจากการเล่นพนันหวยใต้ดิน เขาจึงนําเงินมาเปิดร้านเหล้าเพราะเห็นว่าคนสมัยนี้นิยมด่ืมเหล้า
กัน และเห็นใจคนหัวอกเดียวกันที่ต้องพบกับความยากลําบาก  การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ทํา
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ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนมีพฤติกรรมชอบด่ืมเหล้าเมาเป็นประจํา ว่าเกิดขึ้นมาจาก
ความรู้สึกด้านลบของมนุษย์ในภาวะที่ต้องผจญกับความทุกข์ยากในการดําเนินชีวิต ทําให้ เกิด
ความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกําลังใจ  เข้าถึงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกได้ตรงกับที่ตัวละครเอกรู้สึก 
ผู้อ่านได้เห็นพฤติกรรมตัวละครอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมผ่านการเล่าของตัวละครเอก 
 

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม
โดยตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน 55 เรื่อง วิธีนี้ผู้เล่าเรื่องจะเป็นผู้เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ออกมาจากมุมมองของผู้เล่า เป็นตัวละครเอกที่มีบทบาทสําคัญในเรื่อง การเล่าเรื่องโดยให้ตัวละคร
เอกเป็นผู้เล่าเรื่องจึงเอ้ือต่อการนําเสนอปัญหา เนื่องจากเป็นการเล่าโดยตัวของผู้เล่าเอง จึงทําให้เรื่อง
ดูสมจริง หนักแน่น น่าเชื่อถือ ผู้อ่านจะรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร สามารถดึงดูด
อารมณ์ของผู้อ่านให้คล้อยตามได้มาก และสะท้อนภาพปัญหาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับสังคมได้
อย่างเด่นชัด 
 
 

4.1.1.3 ตัวละครอื่น ๆ เป็นผู้เล่าเรื่อง 

วิธีการเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยให้ตัวละครอ่ืนเป็นผู้เล่าเรื่องจะใช้
สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เล่าถึงเรื่องราวของตัวละครเอกหรือตัวละครอ่ืน ๆ แล้วแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือ
พูดพาดพิงถึงตัวละครอ่ืนๆ   ตัวละครอ่ืนที่เป็นผู้เล่าเรื่องจะมีสถานภาพเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์หรือ
พยานในเรื่อง อาจมีส่วนร่วมหรือรับรู้ในเหตุการณ์นั้น ตัวละครจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากมุมมองของตน
จึงทําให้ผู้อ่านสามารถพิจารณาตัวละครได้ด้วยตนเอง ดังที่ วัลยา วิวัฒน์ศร (2536: 66) กล่าวถึง       
ผู้เล่าเรื่อง – ผู้เห็นเหตุการณ์ว่า  ‚ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเล่าเรื่อง มีตัวละครที่เรียกตัวเองว่า “ฉัน” แต่ผู้
เล่าเรื่องผู้นี้ไม่ใช่ตัวเอกของเรื่อง เป็นตัวละครที่มีความส าคัญรองลงมา ท าหน้าที่เล่าเรื่องของตัวเอกใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่มากก็น้อย เช่นในเรื่อง โมล์นส์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เล่า
เรื่องคือฟรองซัวส์ เซอเรล บุตรชายของครูซึ่งออกุสเต็ง โมล์นส์ ไปอยู่ด้วยในฐานะนักเรียนกินนอน 
ทรรศนะเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาละเอียดอ่อนประการหนึ่ง ผู้เล่าเรื่องจะอยู่ในเหตุการณ์    ส าคัญ ๆ       
ทุก ๆ ครัง้หรือไม่ การสนทนากับผู้อ่ืน การจับความจากค าพูดของคนนั้น คนนี้ อาจท าให้เกิดความรู้สึก
แปลกปลอมต่อผู้อ่านได้ ผู้เล่าเรื่อง – ผู้เห็นเหตุการณ์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์บางช่วง แต่
นอกเหนือจากนั้นเขาจ าเป็นต้องถูกจ ากัดให้คาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเอก หรือเล่ าสิ่งที่ตัวเอกยินดี
เปิดเผยให้เขาทราบเท่านั้น‛  
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 จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยตัวละครอ่ืน ๆ
เป็นผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน   12  เรื่อง ได้แก่  ลั่นทมโรยกลีบ, วรรณกรรม 48ชั่วโมง, ผู้บพ้, บ่วงไฟ, 
โจนาทาน : เกย์,  จุดเยือกบข็ง, เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, เหตุเกิดข้างถนน, เหนือดวงตาที่-  
ปิดสนิท, เรื่องเล่า สายน้ า บละความตาย, สะพานข้ามบม่น้ า และคนข้ามโลก 
 

ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้วยวิธีให้ตัว
ละครอ่ืนเป็นผู้เล่าเรื่อง ดังนี้ 
  
 เรื่อง ลั่นทมโรยกลีบ เรื่องนี้ตัวละครผู้เล่าเรื่อง “ผม” เป็นนักเขียนหนังสือประเภทลามก
อนาจาร เล่าเรื่องของตัวละครเอกในฐานะผู้ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ โดยเล่าเรื่องของ “ลั่นทม‛ เด็กสาวข้าง
บ้าน “ผม” ได้รับรู้เรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับลั่นทมหลังจากไปส่งเธอที่บ้าน ลั่นทมถูกพ่อ   ล่วงละเมิด
ทางเพศจนตั้งครรภ์ และขอร้องให้ “ผม” ช่วยพาไปทําแท้ง  “ผม” แอบชอบลั่นทมจึงรู้สึกปวดร้าวใจเมื่อ
ได้เห็นหนังสือแนวลามกอนาจารผลงานที่ตัวเองเขียนที่บ้านของลั่นทม และเข้าใจถึงสาเหตุที่พี่สาวของ
ลั่นทมกระโดดน้ําตายเมื่อสามปีก่อน  เรื่องนี้แสดงให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่พ่อของลั่นทม
ชอบด่ืมเหล้าเมาเป็นประจํา ลั่นทมและพี่สาวถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศ จนทําให้พี่สาวลั่นทม           
ฆ่าตัวตาย ส่วนลั่นทมเองกําลังจะไปทําแท้ง สื่อประเภทนิตยสารลามกอนาจารที่พ่อของลั่นทมซื้อมา
อ่านซึ่งมีส่วนที่ทําให้เกิดความต้องการทางกามารมณ์ และความเห็นแก่ตัวของ “ผม” ที่ไม่รักษาสัญญา
ว่าจะพาลั่นทมไปทําแท้ง และหลีกเลี่ยงการพบเจอลั่นทมหลังจากรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ร้ายที่เ กิด
ขึ้นกับเธอ ต้นเหตุสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวนี้ได้แก่ ความเห็นแก่ตัวของผู้เป็นพ่อใช้
อํานาจความเป็นพ่อเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาว ส่งผลให้ลูกสาวเกิดปัญหาทางด้านจิตใจจนลูกสาว
คนโตฆ่าตัวตาย และเกิดปัญหาเรื่องการทําแท้งเมื่อลูกสาวคนเล็กต้ังครรภ์ ดังตัวอย่าง 
 

 ผมยืนมองดูเหตุการณ์ในบ้านอยู่ข้างนอก ‚ไปให้พ้นนะพ่อ‛ ลูกสาวร้องลั่นและตบหน้าพ่อ ผมตะลึงงัน 
จ้องภาพคนเมาสลับกับหน้าเด็กสาวเขม็ง ล่ันทมหลบสายตาผมเมื่อรู้ว่าผมมองเห็นทุกส่ิงที่เกิดขึ้น วิ่งเข้า
ห้องปิดประตูดังโครม วินาทีน้ันผมก็เข้าใจเรื่องทุกอย่าง  
 ผมนึกถึงบทที่ผมเคยเขียนไว้นานมาแล้ว... 
  
 ...ร่างของชายวัยกลางคนโถมทับบนร่างของเด็กสาว (แรงไปมั้ง...ไม่หรอกคนอ่านชอบ และก็ทําให้
หนังสือขายดีด้วย) เด็กสาวดิ้น แต่เขาไม่ยอม มือกระชากผ้าโสร่งหลุดลงมากองบนชานไม้ ผิวขาวผ่องเป็น
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นวลตัดกับพ้ืนไม้สากด้านสีน้ําตาลเข้ม ชายวัยกลางคนหอบหายใจฟืดฟาด สายตาลามเลียร่างขาวโพลน 
เขาปลดกางเกงออกอย่างรวดเร็ว โถมทับเข้าไป... 
 มันเป็นเช่นนี้มานานเท่าใดแล้ว ไม่มีใครรู้ มิน่าเล่าแววตาเธอมักแฝงความซึมเศร้าอย่างที่ผมบรรยาย
ไม่ถูก ล่ันทมเคยเล่าว่าพี่สาวเธอกระโดดน้ําตายเมื่อสามปีท่ีแล้ว ผมเข้าใจแล้วว่าทําไม 
 ก้มหน้าซบลงบนกองนิตยสารอย่างปวดร้าว เป็นครั้งแรกที่ผมอยากร้องไห้แต่ไม่มีสิทธิ์บ่น ไม่มีสิทธิ์พูด
หรือขอความเห็นใจจากใคร... 
 นอกหน้าต่างดอกล่ันทมบานเต็มต้น คนโบราณว่ามันเป็นดอกไม้แห่งความเศร้า อาจจะจริงนึกถึง
สัญญาที่ให้ไว้กับเธอ ‚พรุ่งนี้พ่ีจะพาล่ันทมไปเอามันออก...‛ 
 จ้องเครื่องพิมพ์ดีดเบื้องหน้าก่อนเบือนหน้าไปมองต้นล่ันทมนอกหน้าต่าง ป่วยการคิด พรุ่งนี้ยังมาไม่
ถึง และตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะคิดแก้ปัญหาของโลก 
       (วินทร์ เลียววาริณ. 2542 : 82 - 83) 

  
 ตัวละคร “ผม”  เล่าเรื่องราวของตัวละครเอกคือ ลั่นทมเด็กสาวที่อยู่ข้างบ้าน เพราะความเป็น
เพื่อนบ้านกันจึงทําให้ตัวละคร “ผม”  รู้เรื่องราวของลั่นทมตลอดเพราะเขาแอบชอบลั่นทมจึงสนใจชีวิต
ความเป็นไปของเธอ ดังนั้นจึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของลั่นทมให้ผู้อ่านได้รับทราบอย่าง
ละเอียด นอกจากนี้ตัวละครผู้เล่าเรื่องยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญกับครอบครัวของลั่นทมคือ พ่อของ
ลั่นทมอ่านหนังสือลามกอนาจารที่ตัวละคร “ผม” เป็นคนเขียน  การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ทํา
ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงผลกระทบจากการเสพสื่อประเภทหนังสือลามกอนาจารที่เกิดขึ้นกับคนเขียนเอง       
ตัวละครผู้เล่าเรื่องรู้สึกเจ็บปวดร้าวใจมากเมื่อได้รู้ว่าลั่นทมเด็กสาวที่เขาแอบชอบถูกพ่อของเธอเอง   
ล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์  
 

เรื่อง ผู้บพ้  ตัวละครผู้เล่าเรื่องชื่อโย่งใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ข้าพเจ้า‛ เล่าเรื่องของตัว
ละครเอกที่ชื่อ “ศรีเวียง” ลูกเจ้าของเรือประมง โย่งเล่าถึงความคิด ความรู้สึกของศรีเวียงที่เป็นฝ่าย     
พ่ายแพ้การท้าพนันกับนายช่างเจริญอยู่เสมอ ศรีเวียงเฝ้าแต่คิดหาวิธีที่จะเป็นฝ่ายชนะการท้าพนันซึ่ง
เป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตเพราะการท้าพนันแข่งดําน้ํา หลังถูกนายช่างเจริญโกงเหมือนทุกครั้งที่ผ่าน
มา แสดงให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการลุ่มหลงในการพนันซึ่งมีแต่ทําให้เกิดการสูญเสีย ศรีเวียงต้อง
เสียชีวิต พ่อแม่ของศรีเวียงต้องโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายคนเดียวไป  ดังข้อความ  
 

 ความพ่ายแพ้เหมือนแผลลึกกลางหัวใจ เมื่อเกิดขึ้นซ้ําซากก็ขยายรอยกว้างออกไปทุกที มีเพียงน้ําทิพย์
แห่งชัยชนะเท่านั้นจะช่วยสมานได้ ข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกของศรีเวียง แม้ไม่คิดแค้นอาฆาตแต่คล้ายมี
ภาพลวงแห่งความพยาบาทเร้นอยู่ในเบื้องลึก เขาตกหล่มความปราชัยมานาน อยากตะกายข้ามสันเขื่อน
ความขมขื่นเพื่อจะได้สัมผัสแสงสว่างละมุนแห่งชัยชนะสักครั้งหน่ึง 
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 เขาคงนึกวาดภาพตัวเองนั่งกระดิกเท้าอย่างเพลินใจขณะสาวบริการรินเหล้า โก่งคอส่ังเครื่องดื่มและ
อาหารราคาแพงที่สุดในร้าน ปรายตามองเย้ยหยันเมื่อนายช่างควักเงินจ่ายค่าเหล้าค่าอาหาร ใบหน้าเรียว
ผอมของนายช่างคงหงิกงอเป็นม้าหมากรุก ยิ่งคราวต่อไปเปล่ียนจากคาเฟ่เป็นผับเปิดใหม่ มูลค่าความ
ส้ินเปลืองคงดูไม่จืด ศรีเวียงคงได้ยิ้มกว้างเท่าที่ริมฝีปากจะยืดได้ ยิ้มชื่นบานของเขาล่องลอยอยู่เหนือหัวตก
ห้อยของนายช่างเจริญ 
 ข้าพเจ้าจะช่วยเขาอย่างไรดี เพื่อให้เขาได้ก้าวขึ้นยืนบนแป้นแห่งชัยชนะ เขาว่ายน้ําไม่เก่ง ดําน้ําไม่ทน 
ฉลาดน้อยกว่านายช่างหลายเท่า... 

 
...เถ้าแก่กับครอบครัวมาถึง ทุกคนตอบคําถามของแกส้ันๆว่า ศรีเวียงดําน้ําดูใบจักร ไม่มีใครกล้าพูด

ถึงสาเหตุที่แท้จริง  
  นายช่างเจริญหน้าตาแดงก่ํา ปลีกตัวไปน่ังร้องไห้อยู่คนเดียว ไม่มีใครเข้าไปปลอบเขา ปล่อยให้เขาจม

อยู่กับสํานักผิดที่ไม่มีวันแก้ไขให้กลายเป็นดีได้ 
  ตอนสายอีกสามวันถัดมา ศพศรีเวียงโผล่ขึ้นที่ฝ่ังตรงข้ามก้นลอยฟ่องติดอยู่กับโพงพาง คราวนี้ทุกคน

หัวเราะไม่ออก นายช่างทรุดฮวบลงกับพื้น ยกมือปิดหน้าสะอื้น 
  ข้าพเจ้าหยิบสายยางที่หล่นจากชายเส้ือนายช่างในวันแข่งดําน้ําครั้งหลังสุดออกมา เดินเข้ามาหาเขา 

มันเป็นสายยางยาวราวเมตรเศษขนาดเล็กกว่านิ้วก้อย ใช้กับถังน้ํามันในห้องเครื่อง  ข้าพเจ้าจ้องมองเขา
และโยนสายยางใส่หน้า 
             (ประชาคม ลุนาชัย. 2542: 84, 86 - 87 ) 

 
ผู้เขียนให้ “โย่ง” เป็นตัวละครผู้เล่าเรื่อง เล่าเรื่องของตัวละครเอกที่ชื่อ ‚ศรีเวียง‛ ลูกเจ้าของ

เรือประมง เพราะโย่งทํางานอยู่ที่เรือประมงจึงรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของศรีเวียงอยู่ตลอด และอยู่ใน
เหตุการณ์การพนันแข่งขันที่เกิดขึ้นในเรือประมงระหว่างศรีเวียงกับนายช่างเจริญอยู่บ่อยครั้ง  เขาได้รับ
การยอมรับจากลูกเรือทุกคนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ดีที่สุด เพราะมีหน้าที่ช่วยไต้ก๋งคุมบัญชีเงินเบิกจ่ายของ
ลูกเรือ โย่งจึงได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการการท้าพนันแข่งดําน้ําระหว่างนายช่างเจริญกับ
ศรีเวียง และโย่งเป็นคนเดียวที่รู้ว่านายช่างเจริญโกงการแข่งขันจนเป็นเหตุที่ทําให้ศรีเวียงเสียชีวิต โย่ง
จึงเป็นตัวละครที่รู้เรื่องราวของศรีเวียงดีที่สุด ผู้เขียนให้ตัวละครผู้เล่าเรื่อง เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ แล้ว
แสดงความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่อง ต่อเหตุการณ์   ต่อตัวละครเอก และตัวละครอ่ืน ๆ จากมุมมองความคิด
ของตน  จึงทําให้ผู้อ่านต้องพิจารณาเรื่อง ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของตัวละครด้วยตนเอง 
  
 เรื่อง บ่วงไฟ ผู้เขียนให้ตัวละครอ่ืนเป็นผู้เล่าเรื่อง โดยใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ผม” เล่า
เรื่องของตัวละครเอกที่ชื่อ “ลายไทย” เป็นนักร้องนักแต่งเพลง โดยผู้เล่าเรื่องเล่าถึงพฤติกรรมของลาย
ไทยว่าเป็นคนสูบบุหรี่และดื่มเหล้าจัด ดังตัวอย่าง 
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 ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่า สาว ๆ แต่ละคนเสน่หาอะไรในตัวเขา หน้าตาลายไทยค่อนข้างขี้ริ้ว รูปร่างผอมเป็น
ไม้เสียบลูกชิ้น หน้าโค้งยาวเหมือนฝักบวบ ตาหลุกหลิกแฝงแววเจ้าเล่ห์เดินเฉียดใกล้ทุกครั้งมักได้กล่ินที่ไม่ค่อย
สะอาดนัก เพื่อนหน้าเด๋อของเขากระเซ้าว่า ลายไทยนี่มันอสูรนารี ปีศาจสุรา ผีกัญชา บ้ากาแฟ 
 เขาสูบบุหร่ีและดื่มเหล้าจัด ติดกาแฟงอมแงม หนุ่มหน้าเด๋อเล่าว่าหากคืนไหนลายไทยนั่งแต่งเพลง กาแฟที่
เพิ่งซื้อมาตอนหัวค่ําจะเหลือเพียงขวดเปล่าในตอนเช้า 
 ผาณิตเกาะติดพฤติกรรมของลายไทยกับผองเพื่อน เหมือนกําลังเก็บข้อมูลเขียนนวนิยายเรื่องใหม่ บางคืน
เขาลงทุนไปร่วมดื่มกินและเล่นไพ่กับลายไทย แล้วมาวิเคราะห์ให้ผมฟังว่า พวกศิลปินนี่แปลก ดื่มกินและเสพกามไม่
บันยะบันยัง... 
 ‚พวกเขาอยู่กลางเส้นแบ่งเล็ก ๆ ระหว่างอภิมนุษย์กับสัตว์สถุล...‛ ผาณิตย้ํา 
 ผาณิตชวนผมไปดูการแสดงของลายไทยในงานดนตรีการกุศลกลางถนนท่ีเต็มไปด้วยผับเปิดใหม่ เวทีพราง
ไฟสีขับเน้นให้ลายไทยดูสง่า ... 
 
 ... ‚ถนนทุกสายในเมืองนี้เต็มไปด้วยร้านเหล้า‛ เสียงเขาดังก้อง ‚ด้านหลังร้านเหล้าบางแห่งมีร้านขายคน
มันเป็นอะไรไปแล้วเมืองนี้ ผู้คนเมินเฉยต่อจริยธรรม สลัดความดีงามออกจากวิถีชีวิต เด็ก ๆ ติดยาเสพติด หนุ่มสาว
หมกมุ่นอยู่กับกามารมณ์ ดูเอาเถิดพี่น้อง...ถนนแสงไฟเต็มไปด้วยหนุ่มสาวควงคู่กันมาเสพดื่ม ผมเห็นแล้วนึกถึงบ้าน
เดิมของผมช่วงกลางเดือนสิบสอง...‛ 
                (ประชาคม ลุนาชัย. 2542 : 156 – 157)  
 

 ตัวละคร “ผม” เล่าถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลายไทย ท่ีใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่กับเรื่อง             
การด่ืมเหล้า เล่นการพนัน และเสพกาม เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนทําให้ลายไทยเกิดความสุข เป็น
พฤติกรรมของคนที่ลุ่มหลงในอบายมุข คือทางแห่งความเสื่อม ล้วนแต่ให้โทษ แต่เมื่อลายไทยขึ้นแสดง
บนเวทีกลับวิพากษ์ วิจารณ์ถึงความเสื่อมโทรมของจริยธรรมในสังคม ได้แก่ การทุจริตของนักการเมือง  
การขายบริการทางเพศที่แอบแฝงตามร้านขายเหล้า เยาวชนติดยาเสพติด และหนุ่มสาวหมกมุ่นใน
กามารมณ์ นอกจากนี้ตัวละคร “ผม” มีเพื่อนสนิทชื่อ “ผาณิต” เป็นนักเขียน สังเกตพฤติกรรมของ    
ลายไทยและวิพากษ์ วิจารณ์ลายไทยกับกลุ่มเพื่อนว่า ‚ไอ้พวกนี้ มันโลกียชนชัด ๆ‛  และ ‚พวกเขาอยู่
กลางเส้นแบ่งเล็ก ๆ ระหว่างอภิมนุษย์กับสัตว์สถุล‛  ผู้เขียนให้ “ผม” เป็นผู้เล่าเรื่องของลายไทยเพราะ
เป็นผู้ที่ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ตลอดเนื่องจากลายไทยมาเช่าบ้านริมคลองของแม่ “ผม” จึงเล่าเรื่องของ
ลายไทยในฐานะผู้สังเกตการณ์ ทําให้ผู้อ่านได้เห็นพฤติกรรมของคนที่ลุ่มหลงในอบายมุข ได้รับฟัง
ความคิดเห็นของผาณิต การนําเสนอปัญหาด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านได้พิจารณาเรื่องของตัวละครเอกด้วย
ตนเอง  
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เรื่อง เหนือดวงตาที่ปิดสนิท เรื่องนี้ผู้เขียนให ้“ผม” ซึ่งเป็นดวงวิญญาณของตัวละครเอกเป็น
ผู้เล่าเรื่องของตัวละครเอกคือ นายธนสาร เกียรติวัฒนาไพศาล ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจ
ผู้ร่ํารวยและไม่รู้จักพอ ใช้ชีวิตด้วยการแสวงหาความสุขใส่ตัว มีผู้หญิงมากมาย สาเหตุเกิดจากการมี
ค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม ความสุขที่เกิดจากการครอบครองวัตถุสิ่งของซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต 
ไม่เคยสํานึกได้ว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่มีนั้นเมื่อเสียชีวิตแล้วทุกอย่างก็ไม่มีค่าอีกต่อไป นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการทํางานด้านธุรกิจ ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์
จนถูกฆ่าเสียชีวิต  จากตัวอย่าง 

 
ผมล่องลอยกลับมาวนเวียนอยู่เหนือดวงตาที่ปิดสนิท ผ้าสีเลือดหมูคลุมร่างอันน่าเกลียด   น่าชัง

ของธนสารเอาไว้ ปกปิดบาดแผลจากคมกระสุนตรงหน้าอกเบื้องซ้าย 
แผลได้รับการตกแต่งและเลือดหยุดไหลไปนานแล้วมันไม่ทําให้เขาเจ็บปวดอีก เขาจะสนใจอะไร

อีกเล่า ไม่ว่าข่าวซึ่งกระฉ่อนอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน หรือเสียงโจษขานที่ติดอยู่บนริมฝีปาก
ของคนท้ังเมือง เขาไม่สนใจหรอกว่าตํารวจจะปิดสํานวนคดีลงเมื่อใด 

ผมก็ไม่สนใจเช่นเดียวกัน ผมกับเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีก ผมไม่ใช่  นายธนสาร เกียรติวัฒนา
ไพศาลอีกต่อไป ผมเป็นเพียงผลึกควันบางใส ในขณะที่นายธนสารเป็นร่างไร้วิญญาณ อีกไม่นานเขาก็ถูก
บรรจุลงโลง แม้จะสลักลวดลายสวยงามสักเพียงใด มันก็เป็นเพียงกล่องไม้เล็ก ๆ ที่กําลังจะกลายเป็นเถ้า
ถ่าน 

ตอนยังมีชีวิตอยู่ นายธนสารต้องการเป็นเจ้าของที่ดินอย่างไม่รู้จักพอ ดูเหมือนเขาจะต้องการโลก
ทั้งโลก เขาต้องการควบคุมความสุข และความฝัน ปรารถนาให้ใครต่อใครรักและกริ่งเกรง แต่ตอนนี้แม้
เหล้าสักแก้วก็ไม่มีความหมายสําหรับเขา 

ผมเป็นเพียงผลึกควัน ไม่มีสิทธิ์เศร้าและอาฆาตแค้น ควันบางใสไม่อาจรับความรู้สึกใด ๆ ไม่อาจ
เป็นเจ้าของอะไรได้ เลยบนโลกนี้  ผมเดินออกมาจากทุกส่ิงทุกอย่างที่ เคยเป็นของ นายธนสาร              
เกียรติวัฒนาไพศาล 

ผมล่องลอยราวอากาศธาตุ อํานาจบางอย่างกําลังดึงผมเข้าไปหา มันมีพลกําลังเกินกว่าผมจะขืน
ต้าน ผมต้องจากไปแล้ว 

ลาก่อน...                                                 
                (ประชาคม ลุนาชัย.2543: 152) 

 
 ผู้เขียนให้ดวงวิญญาณของตัวละครเอกเล่าเรื่องราวของตนเองในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ต้ังแต่สมัย
เรียนมหาวิทยาลัย จบออกมาทํางาน แต่งงานมีครอบครัว ใช้ชีวิตอยู่กับการแสวงหาทรัพย์สมบัติอย่าง
ไม่รู้จักพอ ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย จนถูกฆาตกรรม การให้ตัวละครที่เป็นดวงวิญญาณของตัวละคร
เอกเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองทําให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น เล่าถึง
การดําเนินชีวิต  ทัศนคติ   ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก เป็นต้น ผู้อ่านจึงรับรู้ ข้อมูลและสามารถ
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พิจารณาเรื่องได้จากตัวละครเอกเอง ไม่ต้องพิจารณาเรื่องผ่านความคิดหรือมุมมองของตัวละครอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังเตือนสติผู้อ่านให้เห็นว่าความโลภ ความไม่รู้จักพอ และการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม การ
นําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้จึงทําให้ผู้อ่านเห็นปัญหาเกี่ยวกับค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมได้อย่างชัดเจน  
 

 เรื่อง สะพานข้ามบม่น้ า ตัวละครผู้เล่าเรื่องเป็นเด็กวัดใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า ‚ผม” เล่า
เรื่องราวของตัวละครเอกชื่อเบิ้ม แต่ตัวละครผู้เล่าเรื่องมักเรียกตัวละครเอกว่า ‚เขาของผม” โดยเล่าถึง
ตัวละครเอกว่าเป็นชายโสดคนหนึ่งทํางานเป็นคนเข็นผักแบกของในตลาดสด สิ่งที่เขาชอบมีอยู่สองสิ่ง
ได้แก่ ชอบไปยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ํา และชอบไปเที่ยวซ่องโสเภณีจนหลงรักหญิงโสเภณีคนหนึ่ง 
วันหนึ่งหญิงโสเภณีคนนั้นหายตัวไป ทําให้เขาเสียใจด่ืมเหล้าหนักแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาทเมื่อไป    
ตามหาที่ซ่องแล้วไม่พบ จนกระทั่งมากระโดดน้ําฆ่าตัวตายที่สะพานข้ามแม่น้ํา  ตัวละครเลือกแก้ไข
ปัญหาด้วยการด่ืมเหล้า ทําให้ขาดการควบคุมตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืน และ
ผลจากการด่ืมเหล้าทําให้ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจ  เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย เรื่องนี้
แสดงให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ การลุ่มหลงเรื่องการไปเที่ยวสถานแหล่งเริงรมย์ 
และการด่ืมเหล้าเพื่อแก้ไขปัญหา ดังข้อความ 
 

 ส่ิงที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากความชอบและหลงใหลสะพานกับแม่น้ํา
แห่งนี้ก็คือ เขาชอบไปท่ีนั่น – ที่ท่ีผู้คนพากันเรียกขานมันว่า ‘บ้านกลางบึง’ มันอยู่ห่างออกไปจากท้ายตลาด
ที่เขาอาศัยอยู่ราว ๆ หน่ึงกิโลเมตร 
 ว่ากันว่า เป็นศูนย์รวมเหล่าผู้หญิงหากิน เขาชอบไปท่ีนั่นพร้อมช่อมะลิในมือ ผู้คนในตลาดซุบซิบกันว่า 
เขาของผมไปหลงรักหัวปักหัวป าอยู่กับหญิงคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในน้ัน เขาของผมต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นทุก
คืนพร้อมช่อดอกมะลิไปฝากในท้ายที่สุดคนพวกนั้นก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เขาของผมโง่บัดซบ... 

 
... สองวันถัดมา มีผู้พบศพชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นห่างจากสะพานไปประมาณสองกิโลเมตร 

 ช่วงหลัง ๆ มา ผมห่างเหินเขาไประยะหนึ่ง เนื่องด้วยหลวงตาล้มเจ็บลงแรมเดือน ผมต้องคอย
ปรนนิบัติดูแลอย่างใกล้ชิด 
 ผู้คนในตลาดพากันวิพากษ์วิจารณ์หลังจากศพถูกงมขึ้นมาจากแม่น้ํา สวดและเผาภายในวันเดียว มี
คนใจบุญและคุ้นเคยกับผู้ตายช่วยกันบริจาคโลงศพกับปัจจัยถวายพระสงฆ์เพื่อศพที่ไร้ญาติขาดมิตรและ
น่าสมเพชเวทนา ไม่อยากเชื่อเลยจริง ๆ ว่ามันจะคิดสั้น... คนหน่ึงว่าขึ้น นั่นนะซี ไม่น่าเกิดมาเป็นผู้ชายเลย
จริง ๆ พับผ่าสิ...คนที่สองพลอยกล่าวเสริม น่ีแหละที่เขาว่ากันว่าตายเพราะผู้หญิงอัปรีย์แท้ๆ  
 ว่ากันว่า คืนก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้ มีคนเห็นเขากํา ลังอยู่ในอาการเมามายอย่าง
หนัก และกลายเป็นคลุ้มคล่ังก่อนจะบุกเข้าไปใน ‘บ้านกลางบึง’ เพื่อทวงถามเกี่ยวกับหญิงสาวของเขาซึ่ง
สูญหายไปโดยเขาไม่เข้าใจ และไม่รู้สาเหตุแท้จริง แล้วโดนผู้ชายกลุ่มหนึ่งซ้อมเอาเสียสะบักสะบอมปาง
ตาย 
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                      (เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน.์ 2545: 53 -55)  
 

 ตัวละครเอกเป็นลูกกําพร้า อาศัยวัดเป็นที่อยู่อาศัย เมื่อโตขึ้นออกจากวัดมาประกอบอาชีพ
รับจ้างเข็นผักในตลาด ยังไม่มีครอบครัว ใช้ชีวิตเพียงลําพัง เขายังกลับไปที่วัดอยู่เสมอ และได้พบกับ
ตัวละครผู้เล่าเรื่องซึ่งเป็นเด็กวัดอยู่ที่นั่น ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทต่างวัยกัน ตัวละครเอกจึงเล่า
เรื่องราวของเขาให้ตัวละครผู้เล่าเรื่องฟังเกี่ยวกับชีวิตความเป็นมา ความคิด ความรู้สึกที่มีต่อเรื่อง      
ต่าง ๆ เช่น พูดถึงเหตุผลที่ชอบมายืนดูสายน้ําไหลที่สะพานข้ามแม่น้ํา พูดแสดงความคิดเปรียบเทียบ
ชีวิตกับสายน้ําว่า ‚มันมีขึ้นมีลงเสมอ ไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนได้ตลอดไปหรอก เอ็งเคยได้ยินที่คนเขาพูดว่า
สายน้ าไม่ไหลกลับนั่นบ้างมั้ยล่ะ นั่นแหล่ะ ชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนั้น ...‛  เป็นต้น ผู้เขียนให้ตัวละคร     
ผู้เล่าเรื่องอยู่ในสถานะเดียวกันกับตัวละครเอกคือ เป็นเด็กกําพร้า และเป็นเด็กวัดเหมือนกัน ดังนั้นตัว
ละครผู้ เล่าเรื่องจึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง เข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของ              
ตัวละครเอก เช่น ข้อความที่กล่าวว่า ‚แวบหนึ่ง ผมเห็นดวงตาของเขาดูเหงาเศร้าประหลาด มันช่าง
ขัดแย้งกันเหลือเกินกับร่างกายสูงใหญ่บึกบึนของเขา”  การนําเสนอปัญหาด้วยวิธีนี้ ทําให้ผู้อ่านได้คิด
พิจารณาเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิตของตัวละครเอก เพราะไม่มีตัวละครตัวใดที่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง  
 
 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม
โดยตัวละครอ่ืน ๆ เป็นผู้เล่าเรื่องเป็นจํานวน 12 เรื่อง โดยผู้เล่าเห็นพฤติกรรมหรือการกระทําของ        
ตัวละครอ่ืนเนื่องจากตัวละครผู้เล่าเรื่องได้มีโอกาสอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเอกในเรื่อง 
หรือตัวละครเอกเล่าให้ตัวละครผู้เล่าเรื่องฟังอีกที แล้วตัวละครผู้เล่าเรื่ องเล่าให้ผู้อ่านฟังอีกต่อหนึ่ง 
ดังนั้นเรื่องที่ตัวละครผู้เล่าเรื่องเล่าจึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ สามารถสื่อให้ผู้อ่าน
เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ และพบว่าผู้เขียนนําเสนอด้วยการบรรยายเหตุการณ์เป็นหลักจึงทําให้ผู้อ่านเห็น
ภาพสะท้อนของปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่างชัดเจน  
 

4.1.2 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา 
การใช้บทสนทนาในการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเป็นวิธีที่น่าสนใจ

อีกวิธีหนึ่ง  
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2545:131) กล่าวถึง

ความหมายและคุณค่าของบทสนทนาว่า ‚ตอนของบทประพันธ์ที่เป็นการสนทนาของบุคคล 2 คนขึ้น
ไปแม้จะใช้กันเป็นปรกติในบันเทิงคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทละคร นวนิยาย  และเรื่องสั้น แต่บางที
บทสนทนาก็ใช้กันในงานเขียนเชิงอธิบายและงานเขียนทางปรัชญาด้วย การวิ เคราะห์บทสนทนาที่
นักเขียนผู้มีชื่อเสียงใช้กัน แสดงให้เห็นว่าบทสนทนามีคุณค่าดังนี้ 



 156 

(1) ช่วยในการด ำเนินเร่ือง มิได้ใช้เพื่อเป็นเครื่องประดับแต่เพียงอย่างเดียว 
(2) สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของผู้พูด บทสนทนาจะแตกต่างกันในด้านน้ าเสียงและการ 

แสดงออก สุดแต่ว่าสัญชาติภาษาถิ่น อาชีพ ระดับทางสังคมของผู้พูดจะเป็นเช่นไร 
(3) ให้รอยพิมพ์ใจในความเป็นธรรมชาติโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นการบันทึกถ้อยค าที่พูด จริง ๆ  

ออกมาค าต่อค า เพราะบันเทิงคดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ “ความคล้ายคลึงกับความเป็นจริง” ไม่ใช่ความ
เป็นจริงเอง 

(4) สะท้อนความคิดเห็นและบุคลิกภาพของบุคคลที่สนทนากัน บทสนทนาจะเสนอการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มิใช่น าเอาค าสนทนาของผู้พูดมาเรียงสลับกันไว้เท่านั้น 

(5) มีความหลากหลายในเรื่องค าที่ใช้ จังหวะ วิธีการใช้ค า ความยาวของประโยคและ อื่น ๆ 
 ตามฐานะของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคน นักเขียนบทสนทนาที่มีฝีมือย่อมทราบดีว่าน้อยนักที่คน 2 คนขึ้น
ไปที่มาพบกันและสนทนากันจะมีวัฒนธรรมและภูมิหลังส่วนตัวเหมือนกันทุกอย่าง  บทสนทนาที่
นักเขียนเหล่านี้เขียนขึ้นจะบันทึกความแตกต่างเหล่านี้ไว้ด้วย 

(6) นักเขียนบางคนอาจเขียนบทสนทนาให้ช่วยผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่ผู้อ่านได้ 
อ่านข้อความทีเ่คร่งเครียดจริงจังหรือข้อความเชิงอธิบายมาแล้ว 
 บทสนทนายังเป็นวรรณกรรมพิเศษชนิดหนึ่งที่ตัวละครต้ังแต่  2 ตัวขึ้นไปถกเถียงหรือหา
เหตุผลในเรื่องข้อคิดเห็นหรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างวรรณกรรมชนิดนี้มีอยู่มากใน
วรรณคดีของโลก ที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Dialogues ของเพลโต ใช้การสนทนาแบบโสคราตีสซึ่งเป็นการ
โต้แย้งกันทางปรัชญา หรือเป็นบทละครอิงหลักปรัชญา โดยใช้วิธีการถามและตอบปัญหา บทสนทนา
ที่มีชื่อเสียงของกรีกเช่นเดียวกันอีกเล่มหนึ่ง คือ Dialogues of the Dead ซึ่งลูเซียนแห่ง   ซาโมซาตา
แต่งไว้‛ 

บทสนทนาทําให้ผู้อ่านรู้จักและเข้าใจตัวละคร ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ   นิสัย    อารมณ์  
ความรู้สึก และทัศนะ บทสนทนามีส่วนสําคัญในการเสนอภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม  เป็นเครื่องมือที่ผู้เขียนใช้แสดงทัศนะจึงทําให้ผู้อ่านรับรู้และ
เข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอ และมองเห็นภาพสะท้อนของปัญหาสังคมในเรื่องได้ 
 

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา
เป็นจํานวน  45 เรื่อง ได้แก่  เรื่องของผมกับพ่อ, ยี่สิบปีหลัง, ละครจริงในห้องขาวด า,             
ค าสารภาพของช้างเท้าหลัง,  หมากลางถนน, เพชฌฆาต, คนหมดไฟ, หวั่นไหวบละ-

เปราะบาง, ตัวประกอบ, ทุ่งร้าง, ที่ร้านน้ าชา,    องคุลีมาน 2550,  วงจรชีวิต,  วานิชศิลปกิจ, 
อสรพิษ, เพลงคลื่น, สุดฝั่งขอบฟ้า, เรื่องเล่าในร้านเหล้า,  เสียงเพรียกจากซอยร้าง,        
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เรื่องสั้นท่ีไม่ผ่านการพิจารณา, โรบมนติกตาย,  ผู้บริสุทธิ์,  นัย – ในความรัก, วันประเมินค่า,  
กรมอุตุนิยมวิทยา, เหตุการณ์กรรมซ้ าเล่า, ตื้น-ลึก หนา-บาง,  ในส านึก, วิปริต, ผู้เฒ่าบก่-
ร้องไห้,  ชายสวมบว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา, สุธรรมสองศตวรรษ,  อาณาจักรมายา,    
ละครคนเมือง, หมอคุณธรรม, เพลิงรัก ลานบค้น, ค าสารภาพ, ห้องเธอห้องฉันคั่นกันด้วย-  

ความเหงา,  ต้นไอ้สัน, เพียงชั่วงีบหลับ, นครรุกขชาติ, ภูเขา, ห้วงเหวบห่งโลก,                
โลกคูข่องใหม่ และสุวรรณภูมิ 
  

ตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้วิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้           
บทสนทนา ดังนี้ 
 

 เรื่อง หวั่นไหวบละเปราะบาง  เรื่องนี้เป็นการสนทนากันระหว่างสามีกับภรรยา โดยภรรยามี
ความวิตกกังวลกลัวว่าจะตกงานเหมือนกับคนอ่ืน ๆ ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ        จากตัวอย่าง   
 

 ‚ตื่นเช้าดูทีวี มีแต่คุยกันเรื่องคนตกงาน อ่านหนังสือพิมพ์ก็ตกงาน ค่าเงินบาทตกจนถึงส่ีสิบแปดบาท
ต่อดอลลาร.์..จะอยู่ไหวหรือ..‛ 
 ‚ไม่ไหวก็ต้องไหวน่า คนที่ตกงาน บ้าน รถยนต์ถูกยึด ยังน่าสงสารกว่าครอบครัวเราอีก ‛ สามีเปรย
ขึ้นมาอย่างอ่อนล้า ‚พี่ได้แต่หวังว่า เหตุการณ์ร้าย ๆ คงจะไม่อยู่นานเกินไป‛... 
     
 ... ‚พี‛่ 
 ‚หือ‛ 
 ‚พี่กลัวตกงานไหม‛ 
 ‚ไม่กลัว ตกก็ตก‛ 
 ‚ถ้าพี่กับเล็กตกงานพร้อมกันล่ะ‛ 
 ‚ไม่เป็นไรหรอกน่า ไม่ตกง่ายๆ หรอก‛ 
 ‚พี่จ่ายประหยัด ๆ  หน่อยนะคะ‛ 
 ‚ประหยัดแลว้ ไม่นั่งแท็กซี่เหมือนก่อนแล้ว พ่ีพยายามนั่งรถเมล์มาสองเดือนแล้ว‛ 
 ‚พี‛่ 
 ‚อะไรอีกล่ะ‛ 
 ‚อย่าดื่มให้บ่อยนักนะ สงสารลูก กลัวลูกไม่มีกิน‛ 
 ‚หยุดบ้างแล้ว ไม่เมามาสองสามสัปดาห์แล้ว...ได้กล่ินมั้ย‛ 
 ‚ดีค่ะ‛ 
 ภูเก็ตยิ้มเต็ม ๆ อยู่ในดวงหน้า  ‚พี่จะดื่มให้น้อยที่สุด‛ 
                   (จําลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542 : 53,  56 )  
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 จากบทสนทนาของตัวละครแสดงให้เห็นสภาพสังคมที่กําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มี
คนตกงานเป็นจํานวนมาก และภรรยาก็กลัวว่าจะตกงานและไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงบอก
สามีให้เลิกด่ืมเหล้า แสดงให้เห็นว่า การด่ืมเหล้าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต ดังนั้นครอบครัวนี้จึงพยายามตัดออกจากค่าใช้จ่าย แต่สามียังคงไม่เลิกด่ืมเหล้าเพียงแต่
บอกว่าจะด่ืมให้น้อยลงเท่านั้น การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยบทสนทนานี้ทําให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึก
นึกคิดในใจของตัวละครที่มีแต่ความกังวลใจในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และทําให้ผู้อ่านได้ทราบถึง
แนวคิดของผู้เขียนในการเสนอวิธีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต 
    

เรื่อง ผู้บริสุทธิ์  ตัวอย่างนี้เป็นการสนทนาระหว่างตัวละครสองตัวได้แก่  “พี่ต้อย‛ ผู้มีอาชีพทํา
แท้งเถื่อน และตัวละครเอกที่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งว่า “ฉัน” สนทนาเกี่ยวกับเรื่องการ  ทําแท้ง ดังนี้ 
 

 ... ‛พี่ทําแท้งมาตั้งมากมาย พี่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยหรือ พวกเด็ก ๆ ที่พี่ฆ่าทิ้งเคยมาทวงชีวิตคืน
จากพี่บ้างไหม‛ 
 ฉันรู้สึกสะใจที่สามารถกล่าววาจาเหล่านี้ออกมาได้อย่างน้อยก็รู้สึกผิดน้อยลง 
 เธอนั่งเงียบ สายตาเหม่อมองไปในความมืด กลิ่นดอกการเวกยังคงหอมเอียน 
 ‚มโนธรรมของใครที่กําลังโจมตีเธอ‛ พี่ต้อยหันกลับมาจ้องหน้าฉัน ‚เธอกลัวใครจะรู้ล่ะ‛ 
 ‚เปล่าเลย‛ ฉันละลํ่าละลัก 
 ‚เธอควรจะแน่วแน่กับมโนธรรมของเธอเสียตั้งแต่แรก‛  เธอหัวเราะหึ หึ 
 ‚หมายความว่าเป็นมโนธรรมของเธอจริง ๆ นะ ไม่ใช่ของใคร แต่เธอก็เพียงกลัวว่าคนอื่นจะรู้เท่านั้น 
เธอกลัวสังคมของเธอจะประณามความคิดเช่นนี้ ขณะที่เธอก็ดูเหมือนจะยินดีเงียบ ๆ ถ้าเรื่องราวมันจะจบ
ลงเช่นนั้น ครั้งแรกเธอจะผลีผลามไปหน่อย เธอตกใจกับส่ิงที่ได้ยินได้ฟังล่ะสิ แล้วเธอไม่อยากแม้แต่จะ
คิดถึงเรื่องราวอันน่าบัดสีนั่น เธอชอบที่จะทําตัวลับ ๆ ล่อ ๆ ผู้ชายต่างหากที่เธอควรจะประณาม‛ 
 ฉันยืนน่ิง รู้สึกคล่ืนไส้อย่างรุนแรง 
 ‚เราอยู่กับความโหดร้ายและไร้ปรานีของสังคมมาโดยตลอด เธอลองก้าวออกไปข้างนอกที่ถนนนั่นสิ 
อันตรายทุกอย่างรอเธออยู่ตั้งแต่ก้าวแรก เพียงแต่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้เธออาจจะโชคดี ความชั่วร้ายมีอยู่ทุก
หนทุกแห่ง ไม่เฉพาะแต่ในบ้านหลังนี้หรอก ในใจเธอ...‛ 
 ฉันหันหลังให้พ่ีต้อย ละอายแก่ใจ แล้วก็เปล่ียนเป็นความโกรธ พี่ต้อยยังคงพูดต่อ 
 ‚ฟังนะ เธอไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์หรอก เด็ก ๆ พวกนั้นล่ะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชั่วร้ายของสังคม...‛ 
 ‚พอเถอะ‛ ฉันโบกมือ ได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องมาไกล ๆ 
 ‚ฉันเพียงอยากบอกอะไรเธอบ้างเท่านั้น คนที่มโนธรรมเพียงพอเท่านั้นที่มีสิทธิ์มายืนชี้หน้าประณาม
คนอื่นเขาได้‛  
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 ‚หนูจะเข้าไปดูเธอได้หรือยัง‛ ฉันพูด  
 ‚ก็ได.้..หวังว่าเธอคงจะตื่นแล้ว‛ 
                                                                                                        (เสาวรี . 2542 :  71 - 73) 

 

 จากบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นปัญหาเรื่องการทําแท้ง ตัวละครเอกที่ใช้สรรพนามบุรุษที่
หนึ่งว่า “ฉัน” เกลียดเรื่องการทําแท้งเพราะเห็นเป็นเรื่องบาปกรรมจึงพาลเกลียดผู้มีอาชีพทําแท้ง ใน
ระหว่างการสนทนาจึงพยายามใช้คําพูดที่ทําให้พี่ต้อยรู้สึกสํานึกผิดบาปขึ้นมาบ้าง แต่แล้วพี่ต้อยกลับ
ย้อนถึงการที่เธอยินดีเป็นผู้พาเพื่อนของเธอมาทําแท้งเพราะถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศจนต้ังครรภ์        
พี่ต้อยบอกว่าคนที่มีมโนธรรมมากพอจริง ๆ เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์มาประณามการกระทําของเธอ         
การนําเสนอปัญหาด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านได้รับฟังความคิดเห็นของคนที่มีอาชีพทําแท้งเถื่อน และได้
ทราบถึงความรู้สึกของคนที่พาเพื่อนมาทําแท้ง ทําให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ
นําเสนอได้แก่ การทําแท้งที่มีสาเหตุมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลภายในครอบครัว และ
การทําแท้งในบางกรณีถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา เพราะหากไม่แก้ไขด้วยการทําแท้งแล้วอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย  
 

เรื่อง กรมอุตุนิยมวิทยา ผู้เขียนนําเสนอบทสนทนาของตัวละครระหว่างนักจัดรายการหนุ่ม
กับยามรักษาความปลอดภัยที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยระบายความรู้สึกที่เพิ่งถูกไล่ออกจากงานเพราะ
หลับยามในขณะกําลังปฏิบัติหน้าที่จึงทําให้ขโมยเข้าไปขโมยของในคอนโดได้ ทําให้เจ้าของห้องที่ถูก
ขโมยของได้รับความเดือดร้อน และตนเองก็ได้รับความเดือดร้อนเมื่อถูกไล่ออกจากงานเพราะทําให้ไม่
มีเงินส่งไปให้แม่ที่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัด แสดงให้เห็นผลจากการขาดระเบียบวินัยในการทํางานท่ีทําให้
ตนเองและผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน สาเหตุเกิดจากความประมาท นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นปัญหา
อาชญากรรมเรื่องการขโมยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในคอนโด ดังนี้  
 

 ‚ตอนนี้ในสายเรามีชายหนุ่มหนึ่งคนรออยู่ สวัสดีครับ คุณต่อใช่ไหมครับ‛ 

 ‚ครับ‛ ในนํ้าเสียงของคุณต่อไม่มีแม้แต่ความศรัทธาชีวิต 
 ‚คุณต่อตื่นแต่เช้า ทําอะไรอยู่ครับ‛ 
 ‚ไม่ได้ทําอะไร‛ รอบข้างคุณต่อเงียบเชียบ ดั่งผู้พูดอาศัยอยู่ในตู้เส้ือผ้า 
 ‚คุณต่อเป็นนักเรียนหรือทํางานแล้วครับ‛  นักจัดรายการหนุ่มพยายามเต็มที่ที่จะปัดเป่าความหมด
อาลัยตายอยากของชายในสาย 
 ‚ผมเพิ่งถูกไล่ออกจากงาน‛  
 ‚คุณต่อทํางานอะไรครับ‛  
 ‚เป็นยามพี่ ผมเป็นยามคอนโด‛ 
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 ‚คุณต่อพอจะบอกได้ไหมครับว่าถูกไล่ออกด้วยเหตุผลอะไร อาจทําให้คุณต่อสบายใจขึ้น ถ้าได้บอก
เล่าให้เพื่อนๆ ฟัง‛ 
 ‚เมื่อคืนผมเผลอหลับ แล้วมีขโมยเข้าไปในตัวตึก ตํารวจมาเต็มไปหมดเลยพี่ ห้องที่ถูกขโมยเป็นห้อง
ผู้ใหญ่ เขาโวยวาย เจ้าหน้าที่คอนโดไล่ผมออกตรงนั้นเลยพี่ พอผมตื่นมา เขาก็ไล่ผมออก‛ 
 นักจัดรายการหนุ่มเงียบไปชั่วขณะ เขาอาจจะนึกอยู่ในใจว่า เป็นผม ผมก็คงไล่คุณออกเหมือนกัน มัน
เป็นเรื่องธรรมดา คุณหลับในหน้าที่ หน้าที่ของคุณคือต้องตื่นตอนคนอื่นเขานอนหลับฝันดี พอคนที่เขาควร
จะหลับฝันดีต้องตื่นมาเจอกับฝันร้าย เขาก็ต้องโมโหและลงโทษคุณ เหตุผลมันมีอยู่ แล้วผมจะพูดอะไรกับ
คุณดี 
 ‚เขาก็น่าจะให้โอกาสคุณต่อแก้ตัวนะครับ ยามเป็นอาชีพท่ีน่าเห็นใจ เป็นใครก็ต้องเผลอหลับกันได้‛ 
 ‚ผมไม่ไหวแล้วพี่  ไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีงาน เงินผมก็ไม่มีเลย ต้องส่งแม่ที่ต่างจังหวัดอีก แม่
ผมก็ป่วยใกล้ตายอยู่แล้ว ไม่มีเงินค่ายารักษา‛  คุณต่อเสียงอู้อี้นํ้าหนักเสียงเบาบางเหมือนจะเป็นลม 
 ‚ทําใจดี ๆ ไว้ครับคุณต่อ วันนี้คุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้‛ 
 ‚ไม่ได้หรอกพี่ ผมไม่ไหวแล้วจริงๆ ผมไม่อยากเป็นลูกอกตัญํู ถ้ารักษาแม่ไม่ได้ ผมตายก่อนเสีย
ดีกว่า‛  
                                                     (ปราบดา หยุ่น. 2545 : 118 – 120)  

  
 จากบทสนทนาข้างต้นทําให้ผู้อ่านเข้าใจในรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นว่ายามรักษาความ
ปลอดภัยถูกไล่ออกจากงานเพราะสาเหตุใด แสดงปัญหาเกี่ยวกับการขาดระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ จนเป็นเหตุทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน นอกจากน้ีผู้เขียนได้แทรกความคิดของตนผ่านความ
ในใจในของตัวละครนักจัดรายการหนุ่มระหว่างการสนทนากับยามรักษาความปลอดภัยที่เพิ่งถูกไล่
ออกจากกงานว่า “ เป็นผม ผมก็คงไล่คุณออกเหมือนกัน มันเป็นเรื่องธรรมดา คุณหลับในหน้าที่ 
หน้าที่ของคุณคือต้องต่ืนตอนคนอ่ืนเขานอนหลับฝันดี พอคนที่เขาควรจะหลับฝันดีต้องต่ืนมาเจอกับ
ฝันร้าย เขาก็ต้องโมโหและลงโทษคุณ เหตุผลมันมีอยู่” สะท้อนให้เห็นความคิดของผู้เขียนที่เห็นด้วย
กับเรื่องที่ยามรักษาความปลอดภัยถูกลงโทษเพราะขาดระเบียบวินัยต่อการปฏิบัติหน้าที่  การนําเสนอ
ปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านได้มีโอกาสคิดพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอด้วยตนเองโดย
วิเคราะห์จากคําพูดของตัวละคร 
 

เรื่อง ชายสวมบว่นตาด าสนิทผู้มองเห็นเงา  ผู้เขียนนําเสนอปัญหาจริยธรรมเรื่องความ   
เห็นแก่ตัว และความเห็นแก่ได้ผ่านบทสนทนาของตัวละครระหว่างชายร่างสูงใหญ่ หญิงท้องแก่ และ
ชายขาลีบ แสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของชายร่างสูงใหญ่ที่ทวงสิทธิ์ที่นั่งบนรถไฟคืนจากหญิง
ท้องแก่ที่มีต๋ัวแบบไม่มีเลขที่นั่ง มานั่งในที่ของเขา หญิงท้องแก่พยายามอ้อนวอนขอความเห็นใจ แต่
ชายร่างสูงใหญ่ไม่ยอม จนกระทั่งชายขาลีบสละที่นั่งของตัวเองให้หญิงท้องแก่แทน ผู้เขียนได้นําเสนอ
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ปัญหาความเห็นแก่ตัวของผู้คนที่มีมากขึ้นในสังคม การปกป้องผลประโยชน์ของตนโดยไม่สนใจความ
ทุกข์ร้อนของผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า สาเหตุสําคัญเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อทรัพยากรมีจํากัดจึงส่งผลให้ผู้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
ปัญหาความเห็นแก่ได้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากการขายต๋ัวแบบไม่มีเลขที่นั่งให้กับ
ผู้โดยสาร หลังจากที่ขายต๋ัวแบบมีเลขที่นั่งหมดไปแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 ‚แล้วคุณมีเลขที่น่ังมั้ย‛  ชายร่างสูงใหญ่ก้มหน้าถามชายขาลีบ 
‚มี‛ ชายขาลีบเงยหน้ามอง ขยับไม้ยันข้างตัว 
‚เห็นมั้ย ทุกคนมีเลขที่น่ัง‛ เขาหันไปพูดกับหญิงท้องแก่ ‚มีคุณคนเดียวไม่มี คุณลุกดีกว่า ผมเบื่อ

ต่อล้อต่อเถียงแล้ว‛ 
‚ฉันไม่ได้เถียง‛ เธอพูด น้ําเสียงกร้าวขึ้น ‚ฉันขอความเห็นใจ‛ 
‚ทําไมไม่ไปขอคนอื่นเล่า‛ 
‚ตอนขึ้นมามีที่ว่างอยู่ที่เดียว‛ 
‚ง่ายดีนะ‛ 
‚น้ําเย็น ๆ ...น้ําเย็นๆ ครับ‛ คนขายน้ําตะโกนสอดขึ้นมา จากชานชาลาข้างหน้าต่าง 
‚คุณนั่งที่ผมก็ได้‛ ชายขาลีบทําท่าลุกขึ้น 
‚ไม่...‛ เขาตะคอกอีกครั้ง  ‚ไม่ถูกต้อง‛ 
‚แล้วเอาไง‛ ชายขาลีบรําคาญ เริ่มเสียงดังบ้าง ‚คุณก็เห็นเขาท้องแก่ จะยืนได้ไงกันเล่า‛ 
‚คนขายตั๋วไม่น่าขายให้‛ เขาตอบโต้ ‚ทั้งที่รู้ว่าตั๋วเต็มหมดแล้ว‛ 
‚เค้าขายกันแบบน้ีมานานแล้ว‛ 
‚ยิ่งไม่ถูกหลักใหญ่‛ เขาส่ายหน้า ‚เป็นเสียยังงี้แหล่ะบ้านเมืองจึงไม่เจริญ‛ 
‚ฉันลุกก็ได้‛ หญิงท้องแก่ลุกจากเก้าอี้ด้วยท่าทางอุ้ยอ้าย 
‚ไม่ครับ‛ ชายขาลีบยกมือห้าม ‚ผมให้เขานั่งเอง‛ 
ชายร่างสูงใหญ่ขยับเปิดทาง ชายขาลีบหยิบไม้ยันตัวเองขึ้นจากที่นั่ง หญิงท้องแก่กําลังจะทรุด

กลับลงไปน่ังที่เดิมอีกครั้ง มองชายขาลีบด้วยแววตาซาบซึ้ง 
‚ไม่...ไม่ใช่‛ ชายร่างสูงใหญ่พูดเสียงหลง ‚ที่น่ังข้างหน้าต่างของผม คุณย้ายมาตรงที่น่ังชายคนน้ี‛ 

                                  (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 120 - 121) 
 

 การนําเสนอปัญหาจริยธรรมด้วยบทสนทนา ทําให้เกิดความสมจริงเพราะเหมือนคําพูดของ
คนทั่วไปทําให้รู้สึกราวกับว่าตัวละครมีชีวิตจริง จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตัวละคร
ชายร่างสูงใหญ่มีร่างกายปกติแต่กลับมีจิตใจไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป ตรงข้ามกับตัวละครชายขาลีบที่มี
ร่างกายพิการแต่กลับมีจิตใจปกติ ดีงาม มีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  การนําเสนอ
ปัญหาจริยธรรมด้วยบทสนทนานี้ทําให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอ คําพูดที่
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ออกมาจากตัวละครตัวใดสามารถสื่อไปถึงความคิดของตัวละครตัวนั้น และสามารถสะท้อนให้เห็น
ลักษณะนิสัยความเป็นตัวตนของตัวละครตัวนั้นได้อย่างชัดเจน  
 

เรื่อง วิปริต นําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้วยบทสนทนาของตัวละครต่าง ๆ 
ได้แก่ แม่เฒ่า ผู้เฒ่า ชายวัยกลางคน ครูใหญ่ น้อย และผู้ใหญ่บ้าน โดยสนทนากันที่กุฏิของเจ้าอาวาส
ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น จากบทสนทนา 
 

 ‚อัปรีย์จริง ๆ‛  แม่เฒา่คนหน่ึงนัง่ยอง ๆ ตรงขั้นบันไดเอ่ย 
 ‚เออ‛  ผู้เฒ่าอีกคนถอนหายใจ ‚อีพิมพ์ก็อัปรีย์ พระเจ้าไม่เว้น ผัวก็มี จะไปเล่นชูก้ับใครก็ชา่ง ดันมา
เล่นชู้กับพระ‛ 
 ‚อีพิมพ์น่ันแหล่ะ ไม่รู้จักเจียม‛ แม่เฒา่คนเดิมลงความเห็น ‚กลางค่ํากลางคืนดันมาหาเจ้าอาวาสถงึ
กุฏิ จัญไรจริงๆ‛ 
 ‚เจา้อาวาสก็พอกันแหล่ะ‛  ชายวัยกลางคนในกลุ่มออกความเหน็ ‚หลงเชื่อถือศรัทธา‛ 
 ‚เลวดว้ยกันทั้งคู่แหล่ะ‛ ผู้เฒ่าสรปุ ‚ตบมือข้างเดียวไมด่ังหร้อก‛ 
 ‚อย่าเพิ่งสรุปก่อนซ‛ิ เสียงครูใหญ่ดังขึ้น ขณะเดินลงบันได ‚บางทีเจ้าอาวาสอาจถูกวางยาก็ได้‛ 
 ‚ยาปลุกกําหนัดเหรอ‛ ชายวยักลางคนถาม 
 ‚ก็ไม่แน่นะ‛ ครูใหญ่จริงจัง ‚เคยเห็นเจ้าอาวาสสุงสิงผู้หญิงที่ไหน ตลอดเวลาหลายปีนี้ หลวงพ่อท่าน
ไม่เคยมีเรื่องแบบน้ีให้ระแคะระคาย‛ 
 ‚เออ...‛ แม่เฒา่พยักหนา้ ‚มันก็จริงแหละครูใหญ‛่ 
 ‚อีพิมพ์ก็อัปรีย‛์ ผู้เฒ่ามองหน้าครูใหญ่ ‚มีปัญหากับผัว ไม่น่าจะไปลงที่เจา้อาวาสนะ‛ 
 ‚นั่นนะซ‛ิ  ครูใหญ่พูดเสียงดัง 
 ‚แล้วที่นอนตายกลับหัวกลับหางเป็นเลขหกเก้าอยู่นั่นล่ะ‛ น้อยพูดเสียงดัง จ้องหน้าครูใหญ่อยา่ง      
ท้าทาย ทาํให้ทุกคนยืนเกาะกลุ่มในบริเวณใตถุ้นกุฏิหันมามอง 
 ‚จัดฉากเอาก็ได‛้ ครูใหญ่แยง้ 
 ‚งั้นอ้ายก้างคงเหี้ยมน่าดู‛ ผู้ใหญ่บ้านพูดพร้อมพ่นควันบุหร่ี ‚ยิงแล้วยังใจเย็นจดัศพอีก‛  
 ‚ใช่...‛ ครูใหญ่พยักหน้า  ‚ดูมันไม่น่าเหีย้มเลย‛ 
 ‚แล้วในปากอีพิมพ์นั่น อ้ายกา้งมนัจับยัดเข้าไปได้ไง‛ น้อยยังจ้องหน้าครูใหญค่ล้ายจะรอคาํตอบ 
 
               (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 45 – 47)
   

 จากบทสนทนาข้างต้นทําให้ผู้อ่านเห็นพฤติกรรมของตัวละครที่ก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมที่
สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้แก่ เจ้าอาวาสทําผิดวินัยของพระสงฆ์อย่างร้ายแรง ทําให้ศาสนามัวหมอง 
ชาวบ้านเสื่อมศรัทธา เจ้าอาวาสซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีหน้าที่เผยแผ่คําสอนของศาสนาให้
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ทุกคนในสังคมทําความดี ละเว้นความชั่ว แต่กลับเป็นผู้ที่กระทําความผิดเสียเอง จึงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
ต่อพระสงฆ์และผู้คนในสังคม สาเหตุเกิดจากความต้องการทางกามารมณ์ การไม่สามารถหลุดพ้นจาก
กิเลส ตัณหาได้ นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มีสามีแล้วถือเป็นการทําผิดระเบียบวินัยของ
สังคม ส่วนสามีเกิดความหึงหวงและคับแค้นใจจึงลงมือฆ่าคนทั้งคู่ก็เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ตามมา  จากบทสนทนาของตัวละครแต่ละตัวสามารถทําให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราว  และเข้าใจใน
รายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอ เหตุท่ีผู้เขียนต้องนําเสนอเรื่องนี้ด้วยบทสนทนาเพราะ
ผู้เขียนต้องการใหผู้้อ่านสัมผัสกับตัวละครด้วยตนเองโดยไม่ต้องบรรยายหรือพรรณนาความ ผู้เขียนใช้
บทสนทนาเปิดเผยให้เห็นตัวตนของตัวละครแต่ละตัวที่ถูกกล่าวถึง และให้ผู้อ่านพิจารณาเรื่องด้วย
ตนเองโดยไม่ได้สรุปว่าใครทําผิด มีการใช้เหตุผลแก้ข้อกล่าวหาให้เจ้าอาวาส แต่ก็มีการหาเหตุผลอ่ืน
มาชี้แจง บทสนทนาตอนนี้จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  
 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบวิธีการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้       
บทสนทนาเป็นจํานวน 45 เรื่อง การนําเสนอปัญหาดังกล่าวโดยใช้บทสนทนาทําให้ผู้อ่านทราบถึง
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย แนวคิด ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อเรื่องที่กําลังพูดคุย ทําให้ผู้อ่านรับรู้
ถึงความนึกคิดภายในจิตใจของตัวละคร  เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอ เห็นพฤติกรรมของ         
ตัวละครที่ก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่างชัดเจน  

 
 

4.2 การน าเสนอบบบอ้อม 
การนําเสนอปัญหาแบบอ้อมคือ การที่ผู้อ่านต้องตีความด้วยตนเองจากสิ่งที่ผู้เขียนนําเสนอ 

ได้แก่การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก โดยใช้สัญลักษณ์ และโดยใช้
ข่าว เห็นได้ว่าเรื่องสั้นเหล่านี้มีนัยยะทุกส่วนทั้งเนื้อเรื่อง   โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉาก และบทสนทนา 
 

4.2.1 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก  

ฉาก หมายถึง  สถานที่ เวลา วัตถุสิ่งของและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของ
เรื่อง การนําเสนอปัญหาโดยใช้ฉาก ผู้เขียนจะใช้ฉากเป็นหลักในการเสนอเรื่องและสอดคล้องกับ
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมที่ปรากฏในเรื่อง การสร้างฉากในเรื่องจะเป็นลักษณะ       
การบรรยายหรือการพรรณนาเพื่อทําให้ผู้อ่านทราบถึงเวลา สถานที่และบรรยากาศในเรื่องซึ่งจะ
สอดคล้อง สัมพันธ์กับเนื้อหาในเรื่อง โดยจะทําให้ผู้อ่านเห็นภาพของปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับ
ปัญหาสังคมที่ปรากฏในเรื่องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
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พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 199)  กล่ าวถึ ง               
“ฉากท้องเรื่อง” ว่า หมายถึง สถานที่ เวลา บรรยากาศ บริบท และสิ่งแวดล้อมในตัวเรื่อง เช่น ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการเมือง วิถีชีวิต เป็นองค์ประกอบของนวนิยายและเรื่องสั้นที่ทําให้ผู้อ่าน
ทราบว่าเรื่องราว  หรือเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร นอกจากนี้ยังทําให้เข้าใจบุคลิกลักษณะ 
ภาวะทางอารมณ์ และจิตใจของตัวละครอีกด้วย ผู้เขียนอาจจะให้ความสําคัญแก่ฉากท้องเรื่องมาก 
หรือน้อยแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของการนําเสนอ 

 
จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จํานวน  

124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก เป็น
จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  ส านักใหม่,  ค่ าคืนในเมืองใหญ่, เที่ยงคืนพอด ีและบนถนน ดังนี้   
 
 เรื่อง  ส านักใหม่ ผู้เขียนกล่าวถึงสถานแหล่งเริงรมย์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเวลา
กลางคืน โดยบรรยายถึงฉากและบรรยากาศว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยว มีเสียงดนตรีดังอึกทึก แสง สี 
และควันบุหรี่ จนร่างกายของตัวละครเอกที่มาเที่ยวเริ่มทรมาน ทนต่อไปไม่ไหวจึงบอกลากลุ่มเพื่อน    
ตัวละครเอกที่มาเที่ยวเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเที่ยวผับมากแม้ว่าจะอยู่ในวัยชราแล้ว สะท้อนให้เห็นการ    
ลุ่มหลงมัวเมาในการเที่ยวเวลากลางคืนตามสถานแหล่งเริงรมย์อันมีสาเหตุมาจากการถูกยั่วยุกิเลส
จากสถานแหล่งเริงรมย์แห่งใหม่ ความชอบส่วนตัว และความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสกับบรรยากาศ 
แสง สี เสียง ทําให้เสียทรัพย์ เสียเวลา และเสียสุขภาพ จากข้อความ 
 

แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่าจะเจออะไรแปลก ๆ  แต่มิวายตกใจเมื่อผมเดินเข้าสู่สถานที่
ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่เท่าวิหารวัดข้างบ้าน ท้ังห้องเต็มไปด้วยผู้คน เต็มไปด้วยแสงสี เต็มไป
ด้วยเสียงอึกทึก และเต็มไปด้วยหมอกควัน เมื่อประสาทสัมผัสทั้งหลายของผมเริ่มปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมแล้ว ผมเริ่มมองเห็นเป็นผู้เป็นคน เป็นลําแสง เป็นสีสัน เป็นเสียงเครื่อง เป็นเสียงคน เป็น
หมอกวิทยาศาสตร์ เป็นควันบุหรี่ แต่ก็เห็นได้ยาก ด้วยภายในห้องค่อนข้างมืดรวมกับผู้ร่วมพิธีและ
สานุศิษย์สํานักนี้ที่ล้วนแต่งกายสีดํา ไม่เหมือนตอนไปวัด เห็นสีจีวรพระ และผ้านุ่งแม่ชีได้ชัดเจน   สว่างไสว 
น่าเล่ือมใสยิ่งนัก ในขณะที่สีดําดูมืดมิด มัวหมอง แต่น่าเข้าไปค้นหาหรือควานหา... 
 
 ...ผมเฝ้าสังเกตทั้งสถานที่ และผู้คนที่มาร่วมพิธีอยู่นาน จนรู้สึกว่าร่างกายเริ่มทนไม่ไหวกับแสง สี ควัน 
กลิ่น นํ้า อากาศ และผู้คนที่ล้วนมีภาวะไม่ปกติ จึงบอกลาพรรคพวกที่กําลังอยู่ในอารมณ์เต็มที่ 
       (ปริญญา ตรีน้อยใส. 2541 : 195,199-200)  
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ผู้เขียนนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการลุ่มหลงในการเที่ยวตาม
สถานแหล่งเริงรมย์โดยใช้ฉากสถานที่ได้แก่ ผับเปิดใหม่ในเวลากลางคืน ผู้เขียนบรรยายฉากอย่าง
ละเอียดทําให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการสัมผัสได้ถึงบรรยากาศภายในผับที่มีหมอกวิทยาศาสตร์  ควันบุหรี่ 
แสง สี เสียงอึกอึก และเต็มไปด้วยผู้คนที่ล้วนแต่งกายสีดําซึ่งเป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความลึกลับ     
น่ากลัว ส่วนมากจะมีความหมายไปทางลบ เช่น การแต่งชุดดําไปงานศพ หรือติดปลอกแขนสีดําเพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ ความโชคร้าย เป็นต้น ผู้เขียนเลือกใช้ฉากเป็นวิธีนําเสนอเรื่องทําให้
ผู้อ่านเห็นภาพปัญหาสังคมเกี่ยวกับการลุ่มหลงในการเที่ยวตามสถานแหล่งเริงรมย์ช่วงเวลากลางคืน
ได้อย่างชัดเจนและสมจริง และสะท้อนให้เห็นว่าช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่มีแต่ความมืดมิด
เหมือนกับสีดําซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งที่ไม่ดี แต่กลับมีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าสีดําหรือเวลากลางคืน
เป็นสิง่ที่น่าเข้าไปค้นหา  

เรื่อง ค่ าคืนในเมืองใหญ่ ผู้เขียนกล่าวถึงบาร์อะโกโก้ สถานแหล่งเริงรมย์ที่เปิดให้บริการใน
เวลากลางคืน ผู้เขียนบรรยายถึงบรรยากาศ ดังนี้  

มันหาความสมดุลไม่ได้เลยบางคนขยับแข้งขาไปแกน ๆ  จังหวะเพลงจะเปล่ียนไปอย่างไร หล่อนก็
ซังกะตายเต้นย็อกแย็กในท่าเดิม แต่กับบางคนนั้นเกินเหตุ หล่อนกระโดดโลดเต้นราวคนบ้า บางทีถึงกับ
กระโจนขึ้นไปคีบขาคาเสาเหล็ก แล้วรูดตัวเองลงมาอย่างโลดโผน ปากก็กรีดร้องเหมือนว่าบรรลุถึงขีดสุด
ของอารมณ์ เปล้ืองพอรู้ว่าบางคนทําไปโดยไม่รู้สึกตัว – เมายา 

เพลงหยุด – จบชุดการเต้น ทุกนางทยอยลงจากเวที มีอีกนางหนึ่งเยื้องย่างขึ้นไปบนเวทีโล่ง และ
แน่นอน – ร่างนั้นปราศจากอาภรณ์ใด ๆ  หล่อนไปยืนเด่นอยู่กลางเวที โค้งคํานับไปรอบทิศ ดีเจประกาศว่า
ต่อไปนี้จะเป็นรายการโชว์ชุดพิเศษ 

นางเต้นที่เสร็จส้ินภารกิจพากันเดินว่อน พวกหล่อนอยู่ในชุดคลุมร่างไม่มิดชิด เพียงแต่เอามาบัง
ส่วนบน – ล่างพอเป็นพิธี บางนางถูกแขกเรียกไปนั่งด้วย บางนางแถเข้าไปน่ังกับแขกเอง 

                            (พิสิฐ ภูศรี. 2542 : 28) 

 
 จากการบรรยายถึงบรรยากาศภายในบาร์อะโกโก้ หญิงสาวที่ประกอบอาชีพด้วยการ      
เปลือยกายและเต้นย่ัวยวนอยู่บนเวที ฉากที่ผู้เขียนนําเสนอนี้เป็นฉากที่ยั่วกิเลสคน เมื่อผู้ชายที่มาเที่ยว
เห็นภาพแล้วเกิดกามารมณ์ จึงทําให้เกิดปัญหาสังคมเรื่องการซื้อขายบริการทางเพศตามมา และหญิง
ที่แสดงบนเวทีบางคนเสพยาเสพติดจึงแสดงท่าทางการกระทําที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ออกมาโดยไม่รู้ตัว 
แสดงให้เห็นปัญหาเรื่องการเสพสิ่งเสพติด เปลื้องคือตัวละครที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจําจึงทําให้เขาไม่มี
เงินส่งไปให้กับภรรยาและลูกที่อยู่ต่างจังหวัด แสดงให้เห็นปัญหาการลุ่มหลงมัวเมาในการเที่ยวตาม
สถานแหล่งเริงรมย์   ทําให้สิ้นเปลืองทรัพย์สิน ส่งผลให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน และเสี่ยงต่อ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%9E
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การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้เห็นได้ว่าตัวละครกําลังประสบปัญหาด้านการเงิน แต่เขายังคง
มาเที่ยวเหมือนเช่นเคย จึงทําให้ปัญหายิ่งแย่ลง แสดงให้เห็นว่าตัวละครเลือกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้อง  ผู้เขียนบรรยายฉากในบาร์อะโกโก้ในตอนที่บาร์กําลังจะปิดซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่าชวนมอง ดัง
ความว่า 
 

ถึงเวลาปิด – ไฟเปิด ทุกตารางนิ้วสว่างโล่งโจ้งขึ้นในพลัน แลเห็นเบาะสีกระดํากระด่างน่าเกลียด บาง
เบาะมีรอยขาดวิ่นเผยเนื้อฟองน้ําเหลืองขุ่น บนโต๊ะเกลื่อนไปด้วยขวดเปล่าแก้วเปล่า คราบนํ้าไหลนองเลอะ
เทอะ ขี้บุหรี่หล่นเขละอยู่นอกจานเขี่ย บริกรเร่งเก็บกวาดเช็ดถู มันเป็นภาระสุดท้ายที่ต้องรับผิดชอบ เสร็จ
กิจนี้เร็วเท่าไหร่ก็ได้นอนเร็วเท่านั้น ไม่มีใครสนใจใคร คนเก็บก็เก็บไป นางโชว์ก็ใส่เส้ือผ้าไป พวกหล่อนยืน
กันเกล่ือนห้อง ท่าทางไม่ค่อยพิถีพิถันกับการสวมใส่ สอดขาเข้ากางเกงสองครั้ง สวมเส้ือลอดหัวลงมาอีก
ครั้ง – เป็นอันเสร็จ ช่างรวดเร็วกับเรื่องพวกนี้เสียเหลือเกิน...ถอดก็ไว- ใส่ก็ไม่ช้า 
 เปล้ืองคร้านจะอยู่ดูภาพเหล่านี้ มันไม่เจริญหูเจริญตาเอาเสียเลย ส่งสัญญาณบอกหล่อนว่าจะลงไป
รอข้างล่าง หล่อนพยักหน้าเข้าใจ  
 เพียงครู่หล่อนก็ตามลงมา ด้านล่างนั้นฝูงชนคับคั่ง ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งคนเที่ยวคนทํางาน ต่างเดิน       
เซแซ่ดปะปนกันไป แผงลอยหน้าบาร์เร่งเก็บข้าวของเสียงโฉ่งฉ่าง อีกไม่นานก็คงแล้วเสร็จ ทุกคนต่างก็มี
เป้าหมายเดียวกัน คือไปจากที่นี่ ปล่อยให้มันเป็นท่ีเปล่ียวร้างไปโดยไม่แยแส- จนกว่าจะถึงคืนพรุ่งนี้ 
                       (พิสิฐ ภูศรี. 2542 : 37- 38) 

 

 ผู้เขียนนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุขเกี่ยวกับ
การเที่ยวตามสถานแหล่งเริงรมย์ โดยใช้ฉากเป็นวิธีการนําเสนอปัญหาคือ บาร์อะโกโก้ในเวลากลางคืน  
สถานแหล่งเริงรมย์ต่างๆ มักเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ดังเช่นที่บาร์อะโกโก้แห่งนี้ ลูกค้าที่มา
เที่ยวมีทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน  เมื่อถึงเวลาปิดบริการ ไฟจะถูกเปิดสว่างทําให้เห็นภาพต่าง ๆ ภายใน
บาร์ซึ่งล้วนเป็นภาพที่ไม่น่าชวนมอง เช่น เบาะที่นั่งขาดจนเห็นเนื้อฟองน้ํา คราบน้ําไหล  ขี้บุหรี่หล่นอยู่
นอกจานเขี่ย เป็นต้น หากเป็นช่วงเวลาที่บาร์ยังเปิดบริการ ความมืดก็จะบดบังภาพต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ทํา
ใหผู้้ที่มาเที่ยวมองไม่เห็น สะท้อนให้เห็นเรื่องความแตกต่างของความมืดกับความสว่าง ถ้ามนุษย์มีแสง
สว่างทางปัญญาจะทําให้เห็นภาพความจริงที่กิเลสด้านมืดปกปิดไว้ ถึงสิ่งที่กําลัง     ลุ่มหลงเมามัวอยู่
นั้น แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งดี มีผู้คนมากมายที่รู้ว่าสิ่งที่ตนเลือกกระทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ยังคงเลือกที่จะ
กระทําต่อไป เหตุท่ีผู้เขียนเลือกวิธีการนําเสนอโดยใช้ฉากเพราะสามารถบรรยายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้
อย่างสมจริง และสอดคล้องกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ทําให้ผู้อ่านจินตนาการถึงภาพ
บรรยากาศได้อย่างชัดเจน และเห็นคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่องที่อ่าน 
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 เรื่อง บนถนน ผู้เขียนกล่าวถึงฉากบนถนนโดยบรรยายถึงภาพความสกปรก และเหตุการณ์
ความวุ่นวายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากข้อความที่บรรยายว่า 
 

 ฝ่ังตรงข้ามปากซอย เป็นอาคารพาณิชย์เก่าปิดร้างมานาน ถัดขึ้นไปตามทางเท้าริมถนนใหญ่ มีที่ดิน
ว่างเปล่าถูกปล่อยทิ้งไว้ ให้หญ้ากับไม้เล้ือยขึ้นรกเต็มไปหมด ศพนั้นนอนพาดทางเท้า ชิดไปทางหญ้าแห้ง 
หัวศพถูกกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดไว้ ทิ่มหายเข้าไปในดงหญ้าแห้ง ตรงฝาผนังอาคารพาณิชย์เก่า ด้านชิด
ที่ดินว่างเปล่า มีตัวอักษรเขียนด้วยสีหยาบ ๆ ว่า –ที่หมาเยี่ยว – พื้นบริเวณนั้นค่อนข้างเตียน มีกล่ิน
ปัสสาวะอบอวล 
                              (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545 : 167)             

 
ฉากที่ผู้เขียนนําเสนอแสดงให้เห็นสังคมที่เต็มไปด้วยขยะ ความสกปรก น่ารังเกียจ รวมทั้งศพ

ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนใหญ่  นอกจากนี้ผู้เขียนยังใช้ฉากนําเสนอปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบน
ถนน ดังข้อความ 
 

 รถติดจนเคลื่อนได้ช้ามาก ชายหนุ่มขี่จักรยานยนต์จอดขวางตรงท้ายรถตู้ ไม่สามารถแทรกต่อไปได้...  
  

...ชายวัยกลางคนในรถเก๋งถัดไป มองหน้าชายหนุ่มขี่จักรยานยนต์ ยังคงบีบแตรเล่นเป็นจังหวะ 
เหมือนจะให้เข้ากับเสียงเพลงภายในรถ แล้วยิ้มท้าทายอย่างกวนๆ  
 ‚อ้าย- ท- ว –ย‛ ชายหนุ่มขี่จักรยานยนต์ตะโกนจนหน้าแดง พร้อมทั้งชูนิ้วกลางยื่นไปข้างหน้า ให้กับ
ชายวัยกลางคนในรถเก๋งสีแดงเลือดนก 
 ‚มึงมีแต่- ท-ว-ย- เหรอ‛ ชายวัยกลางคนยื่นหน้าออกมาตะโกนโต้ตอบ 
 ‚เปล่า...‛ ชายหนุ่มขี่จักรยานยนต์ตะคอกโต้ตอบพร้อมกระชากปืนพกตรงสะโพกหลังออกมา ‚มีปืน
ด้วยโว้ย‛ 
 ปัง..ปัง..ปัง..ปัง..ปัง.. 
 เสียงปืนดังกล้อง  พร้อมกับเสียงเพลงชาติดังกระหึ่มตอนเวลาแปดนาฬิกาพอดี เป็นเสียงเพลงชาติดัง
ออกมาจากสถานที่ทําการเขต ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน ผู้คนเดินอยู่บนทางเท้าต่างหยุดนิ่ง เพื่อทําความเคารพ
เพลงชาติเหมือนเช่นทุกเช้า ธงไตรรงค์บนเสาธงหน้าที่ทําการเขต ค่อย ๆ ขึ้นสู่ยอดเสา สายลมอ่อนพัด
โบกธงพล้ิวไหว   น่ิมนวล 
 กระสุนห้านัด อัดผ่านเสียงเพลงชาติและเสียงเพลงร็อคจากภายในรถเก๋งสีแดงเลือดนก เสียงทั้งหมด
กดแน่นอยู่ในบรรยากาศยามเช้าอันขมุกขมัว ชายวัยกลางคนหน้าหงายพาดพนักพิง รูกระสุนสามรู เจาะ
ตรงหน้าผากและขมับขวา เริ่มมีเลือดซึมไหลออกมาเป็นสีแดงเข้มจนเกือบดํา กระจกหน้ารถแตกเป็นรูห้า
รู ตรงบริเวณขอบรูท้ังห้ากระจกเริ่มร้าวเป็นเส้นกระจายออกไป... 
 



 168 

 
...ชายหนุ่มผมยาวใบหน้าซีด หลังเห็นชายในรถถูกยิงต่อหน้าต่อตา เขาตกใจและรู้สึกสับสน คาดไม่ถึง

ว่าจะมีการยิงกัน เขาหมุนร่างไปรอบ ๆ มองผู้คนบริเวณนั้นอย่างเล่ือนลอย ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนยืนใกล้
ตัว แล้วเหมือนเขาคิดอะไรได้ หันร่างวิ่งย้อนกลับไปทางเดิม... 
 
... ชายหนุ่มผมยาวนิ่งเงียบ รู้สึกเสียงปืนในหัวจะจางหายไป 
‚พีดู่อะไรตรงศพ‛ คนขับจักรยานยนต์ตะโกนถามอีกครั้ง ‚เห็นก้มดูอยู่ตั้งนาน‛ 
ชายหนุ่มผมยาวยิ้ม ตอบแผ่วเบาเหมือนจะบอกกับตัวเอง มากกว่าจะตอบกับคนขับจักรยานยนต์ 
‚ดูโฆษณารับสมัครงาน‛ 

 
                (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545 : 180, 182 – 184, 188  ) 

 

 ผู้เขียนบรรยายถึงฉากบรรยากาศความเร่งรีบของผู้คนที่ใช้รถใช้ถนน สภาพการจราจรติดขัด
ซึ่งส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์ของตัวละครที่กําลังเดินทาง จนเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอาชญากรรมถูกฆ่า
ตายบนถนน แสดงให้เห็นปัญหาอาชญากรรม ส่วนอาชญากรผู้ก่อเหตุเปรียบเหมือนขยะของสังคม ซึ่ง
สอดคล้องสัมพันธ์กับฉากแรกที่แสดงให้เห็นสภาพบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ และเห็นชัดว่าในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจคนที่กําลังเผชิญกับปัญหาการตกงาน มักไม่สนใจเรื่องทุกข์ร้อนของผู้อ่ืน สนใจแต่เรื่อง
ของตัวเองดังเช่นตัวละครชายหนุ่มผมยาว ผู้เขียนนําเสนอเรื่องโดยใช้ฉากบนท้องถนนเพื่อให้
สอดคล้องกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนถนนใหญ่ ทําให้ผู้อ่านจินตนาการเห็นภาพตามได้อย่าง
ชัดเจน  
 

 เรื่อง เที่ยงคืนพอดี ผู้เขียนสะท้อนปัญหาอาชญากรรมและความเห็นแก่ตัวของคน ผ่านฉาก
โดยบอกถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต จากตัวอย่างบางส่วนดังนี้  
 

 23.28 น.  
 ป้ายรถประจําทางหน้าโรงพยาบาลตํารวจมีศาลาที่พักผู้โดยสาร ออกแบบไว้ค่อนข้างหรู แบ่งออกเป็น
สามศาลา เคียงชิดติดในแนวเดียวกัน ศาลาแรกเยื้องไปทางสนามม้า ทุกศาลาเว้นช่องว่างระหว่างกําแพง
คอนกรีตสูงของสนามม้ากับตัวศาลา กว้างประมาณกว่าเมตร เป็นทางเท้าปูตัวหนอนคอนกรีตสลับสีเป็น
แนวสวยงาม ชิดกับกําแพงขาว  

                                                (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545 : 189) 

  
 จากข้อความข้างต้นผู้เขียนกล่าวถึงฉากในช่วงเวลา 23.28 น. และบรรยายถึงสถานที่ที่เป็น
ป้ายรอรถประจําทางหน้าโรงพยาบาลตํารวจในกรุงเทพฯ ก่อนที่จะเกิดอาชญากรรมขึ้น ผู้เขียนแสดงให้
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เห็นว่าป้ายรอรถประจําทางแห่งนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลตํารวจแต่ก็เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ สะท้อนให้เห็น
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่เฉพาะแต่สถานที่เปลี่ยวเท่านั้น จากข้อความ
ตัวอย่างต่อไปนี้   
 

 23.51 น. 
 ‚ว้าย.....‛  ‚มันกระชากสร้อย‛ 
 ชายร่างผอมกําสร้อยที่กระตุกมาจากต้นคอหญิงสาวยัดใส่กระเป๋ากางเกง จ้องหน้าหญิงสาว แล้วมอง
ไปในศาลา 
 ‚ช่วยด้วย...‛ หญิงสาวตะโกนร้อนรน สายตามองไปยังชายหนุ่มทั้งสองในศาลาใกล้ตัวเอง ก่อนจะมอง
เลยไปยังชายร่างกํายํา และกะเทยทั้งสอง 
 ‚บ้าเหรอ‛  ชายร่างผอมตะคอก  ‚ใครกระชากสร้อยมึง‛ 
 ‚แกนั่นแหล่ะ‛  หญิงสาวชี้หน้า หันไปมองทุกคนในศาลาอีกครั้ง ด้วยแววตาอ้อนวอน 
 ชายหนุ่มทั้งสองทําไม่รู้ไม่ชี้  ก้มหน้าคุยกันต่อไป 
 ชายร่างกํายําเดินไปหากะเทยผิวขาว 
 กะเทยทั้งสองโปรยยิ้มหวาน 
 ‚อีบ้า.....‛ ชายร่างผอมขยับเดินไปทางด้านหลังศาลา 
 ‚ใครจะไปกระชากสร้อยเส้นนิดเดียวของมึงคุ้มกันที่ไหนวะ‛  
 หญิงสาวยืนนิ่ง เริ่มสงบสติอารมณ์ ร่างเพรียวบางดูเหมือนจะลีบเล็กลงกว่าเดิม ทรุดนั่งบนเก้าอี้ยาวสี
ตะกั่วห่างจากชายหนุ่มทั้งสองไม่มาก เธอเงียบจนเกือบไม่มีตัวตน ดวงตากลมโตมีน้ําตาคลอจ้องไปยังชาย
หนุ่มทั้งสองครู่หนึ่งหลังม่านนํ้าตาเอ่อจะล้นดวงตาคู่สวยนั้น คล้ายมีแววสมเพศวูบจางๆ เธอก้มหน้าลงมอง
พื้น แล้วน้ําตาหยดหนึ่งก็รินไหลลงกระทบพื้นตรงปลายเท้า 
 ชายหนุ่มทั้งสองรีบลุกขึ้น เดินออกจากศาลาไปทางส่ีแยก โดยไม่หันกลับมามองข้างหลัง 
                                                                                            (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 201 - 202 ) 

 
 ผู้เขียนใช้ฉากบอกเวลาในการนําเสนอปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นช่วงเวลา 23.51 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่หญิงสาวถูกชายร่างผอมกระชากสร้อย เธอร้องขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครสนใจและให้ความ
ช่วยเหลือเธอเลย สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของคนที่มีมากขึ้น ความไร้น้ําใจ เพราะคนเหล่านั้น
เกรงว่าหากให้ความช่วยเหลืออาจได้รับความเดือดร้อน มีเพียงชายบ้าเท่านั้นที่ช่วยแย่งสร้อยคืน       
ดังความว่า  
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23.56 น. 
 ในท่ามกลางบรรยากาศอึดอัด อยู่ ๆ ชายบ้าลุกจากเก้าอี้ยาว วิ่งเข้าไปดักหน้าตรงช่องทางด้านหลัง
ศาลา ขณะชายร่างผอมกําลังจะเดินผ่านไป ในแสงสลัวหลังป้ายโฆษณามีเสียงกระแทกผนังด้านหลังป้าย
โฆษณาค่อนข้างแรง ตามด้วยเสียงสําลักและไอรุนแรง 
 ‚เสือก...‛ ชายร่างผอมตะคอก 
 เขาเดินพ้นออกมาจากผนังป้ายโฆษณาพับมีดเข้าฝักยัดใส่กระเป๋ากางเกง ตรงมือมีเลือดไม่มากเปรอะ
อยู่ เช็ดหลังมือกับกางเกงตรงก้นตัวเอง มองไปยังกะเทยกับชายร่างกํายํา ยักคิ้วข้างหนึ่ง และยิ้มเล็กน้อย 
ผิวปากเพลงลูกทุ่งเดินหายไปในความมืด ตรงไปยังส่ีแยกข้างหน้า มีหมอกจากก้านธูปกับควันเทียน โรย  
ปกคลุมเป็นม่านจาง ๆ ในแสงสลัวจากไฟริมทาง ไฟแดงตรงส่ีแยกส่องประกายสว่างชัดเจน 
 ชายร่างกํายํามองชายร่างผอม ก่อนจะหันมามองหญิงสาวตรงเก้าอี้ยาว แสงไฟในศาลาสะท้อนผิวม้า
นั่งสีตะกั่วเป็นประกายวาว หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมาพอดี สายตาทั้งสองสบนิ่งกันชั่ววู บหนึ่ง แล้วชาย        
ร่างกํายํารีบหลบหน้าไปหากะเทยทั้งสอง 
 ‚สงสารเธอนะ‛ กะเทยผิวขาวทําเสียงเศร้า 
 ‚ชั่งเถอะ...‛ กะเทยผิวคล้ําเชิดหน้า ‚ไม่ใช่กงการของเรา‛ 
 ‚ใช่...‛ ชายร่างกํายําพยักหน้า ‚ไม่ใช่เรื่องของเรา‛      
                                                                           ( จิรภัทร อังศุมาลี. 2545 : 203 – 204 ) 

 

ผู้เขียนกล่าวถึงฉากในช่วงเวลา 23.56 น. ซึ่งห่างกันเพียง 5 นาทีเป็นเวลาที่ชายบ้าถูกชายร่าง
ผอมใช้มีดแทงเพราะช่วยแย่งสร้อยคืนให้หญิงสาว ชายบ้าจึงเสียชีวิตท่ีป้ายรอรถประจําทาง เหตุการณ์
น้ีเป็นปัญหาอาชญากรรมการชิงทรัพย์และการฆ่าคนตายซึ่งเกิดขึ้นที่ป้ายรอรถประจําทางหน้า
โรงพยาบาลตํารวจซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ร้าย สาเหตุเกิดจากคนร้ายไม่ได้มีฐานะ
การเงินดี จึงต้องการทรัพย์สินมีค่าของผู้อ่ืน เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของผู้คน
ในสังคมที่ไม่สนใจให้ความช่วยเหลือเพราะถือว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง  และเกรงว่าหากให้ความ
ช่วยเหลือแล้วอาจทําให้ตนเองได้รับความเดือดร้อน ผู้เขียนนําเสนอปัญหาสังคมเกี่ยวกับปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยใช้ฉากนําเสนอเรื่องราว ได้แก่ฉากสถานที่คือ ป้ายรถประจําทาง และฉาก
เวลาคือเป็นเวลากลางคืน และผู้เขียนได้นําเสนอเป็น 7 ช่วงเวลาโดยแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นที่ป้ายรถประจําทาง ดังนี้ 
 
ช่วงเวลา 16 นาทีแรกก่อนเกิดเหตุอาชญากรรมได้แก่ 
  23.28 น. หญิงสาวเดินเข้ามารอรถที่ป้ายรถประจําทาง 
ผ่านไป 7 นาที = 23.35 น. ชายบ้าเดินเข้ามานั่งที่ป้ายรถประจําทาง 
ผ่านไป 5 นาที = 23.40 น. กะเทยแต่งหญิงสองคน เดินเข้ามายังป้ายรถประจําทาง 
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ผ่านไป 4 นาที = 23.44 น. ชายร่างผอมบางเดินเข้ามาที่ป้ายรถประจ าทาง 

 
ช่วงเวลา 16 นาที หลังเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรม 
  23.44 น. ชายร่างผอมบางเดินเข้ามาที่ป้ายรถประจ าทาง 
ผ่านไป 7 นาที = 23.51 น. ชายร่างผอมบางกระตุกสร้อยคอของหญิงสาว 
ผ่านไป 5 นาที = 23.56 น. ชายบ้าเข้าไปดักหน้าชายร่างผอมและถูกชายร่างผอมแทงด้วยมีด 
ผ่านไป 4 นาที = 24.00 น. ชายบ้าเสียชีวิต 
 
 จากการนําเสนอเรื่องในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว แสดงให้เห็นความเหมือนกันของระยะห่าง
ระหว่างเวลา แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยช่วงเวลา 16 นาทีแรกเป็นเหตุการณ์ปกติเกิดขึ้น
ทั่วไปที่ป้ายรถประจําทาง แต่ภายในช่วงเวลา 16 นาทีหลังได้เกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ขึ้น ณ ที่แห่งเดียวกัน 
ผู้เขียนนําเสนอฉากที่เกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่
พักผ่อนอยู่ในที่พัก จึงทําให้อาชญากรมักเลือกก่ออาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืน และหลังก่อเหตุก็
อาศัยความมืดหลบหนีการจับกุม การนําเสนอเรื่องด้วยวิธีการใช้ฉากนี้ ทําให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน 
สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่นําเสนอ สร้างความสมจริงเกี่ยวกับการเกิดปัญหาอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลากลางคืน และแสดงให้เห็นปัญหาการไม่เคารพต่อกฎหมาย คนร้ายก่อเหตุได้ทุกที่แม้ว่าจะเป็น
ป้ายรถประจําทางหน้าโรงพยาบาลตํารวจ แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเรื่องการ
เกิดอาชญากรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่  ทุกเวลา แตกต่างจากสังคมสมัยก่อนที่มักเกิดเหตุร้ายใน
สถานที่เปลี่ยว สาเหตุสําคัญที่ผู้คนกระทําอาชญากรรมชิงทรัพย์เพราะความไม่มีเงิน ปัญหาทาง
เศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเงิน   
 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉากเป็น
จํานวน 4 เรื่อง ผู้เขียนมักเสนอฉากในช่วงเวลากลางคืน เพราะเวลากลางคืน หรือความดํามืดเป็น
สัญลักษณ์ของความลึกลับน่ากลัว เป็นช่วงเวลาที่อาชญากรเลือกก่อเหตุอาชญากรรม เพราะเป็น
ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อนตามที่พักอาศัย และใช้ความมืดเป็นประโยชน์ต่อการหลบหนีหลัง      
ก่อเหตุร้าย ผู้เขียนสร้างฉากอย่างสมจริงในลักษณะการบรรยาย และพรรณนาภาพ สามารถสะท้อนให้
เห็นปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่างเด่นชัด 
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4.2.2 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์  
 พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 500 – 502) กล่าวถึง 
สัญลักษณ์  หมายถึง สิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ใช้แทน หรือเป็นตัวแทนสิ่งอ่ืนที่มีสมบัติบางประการ
ร่วมกัน เช่น สีแดง อาจเป็นสัญลักษณ์ของเลือด หรือแทนคําว่า “หยุด” ในเครื่องหมายของการจราจร 
โดยทั่วไปและในวรรณคดี สัญลักษณ์อาจเป็น วัตถุสิ่งของ ท่าทาง สี ดอกไม้ สัตว์จริง  สัตว์ใน
จินตนาการ เครื่องหมายต่าง ๆ  แบ่งประเภทของสัญลักษณ์เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้  
 1. สัญลักษณ์สากล คือสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วไปเป็นสากล ซึ่งมักตีความได้ลงรอยกัน โดยที่
ได้พบเห็นอยู่สม่ําเสมอว่า นักเขียนนํามาใช้ในรูปลักษณ์ แทนสิ่งที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น 
ถนน เส้นทาง สายน้ํา ลูกแกะ หมาป่า ดอกไม้ ฯลฯ  เหล่านี้เป็นที่รู้จัก เพราะนักเขียนนํามาใช้อยู่เสมอ 
การตีความจึงมักสะดวกไม่สู้มีปัญหา 
 2. สัญลักษณ์ส่วนตัว มักมีขึ้นในวรรณกรรมเรื่องเดียวของนักเขียนคนใดคนหนึ่ง หรืองาน
ประพันธ์ชุดใดชุดหนึ่ง นักเขียนบางคนใช้นครใหญ่ในอดีตแทนเมืองในปัจจุบัน ซึ่งยากจะกําหนดลงไป
ว่าเป็นที่ใด บางครั้งผู้อ่านต้องหาเบาะแสจากภายนอกวรรณกรรมเรื่องนั้น เช่น ประวัติชีวิต บันทึก 
จดหมาย ของนักเขียนผู้นั้น ก็อาจได้รับการแนะนัยได้บ้างว่า สัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่นักเขียน
กําหนดขึ้นนั้นเป็นสิ่งแทนของอะไร ในแง่ใด  
 บทบาทสําคัญของสัญลักษณ์ก็คือ สัญลักษณ์นั้นจะต้องให้สีสันเพิ่มแง่เงื่อนของความคิด 
ขยายความรู้ความเข้าใจในสรรพสิ่งรอบกายเรา ตลอดจนทําให้วรรณกรรมนั้น ๆ ทวีคุณค่าขึ้น  
 ดังนั้นสัญลักษณ์ คือ คําที่ใช้แทนสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมโดยมีความหมาย
นอกเหนือจากความหมายตามตัวอักษร ผู้อ่านต้องตีความสัญลักษณ์นั้นให้ถูกต้องจึงจะเข้าใจ
สาระสําคัญของเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง กลวิธีการใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือสําคัญในการสื่อความหมาย
ในงานวรรณกรรม  
  

จากการศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  
124  เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์
เป็นจํานวน  2 เรื่อง ได้แก่ หมาฝรั่ง  และไอ้นกบก้ว ดังนี้  
 
 เรื่อง หมาฝรั่ง กล่าวถึงหมาไทยหลังอานถูกหมาอ่ืนรุมกัดจนตาย เพราะมีตะกร้อครอบปาก 
ปลอกคอ และโซ่เหล็ก การตายของหลังอานไม่มีความหมายใด เพราะในเวลาไม่นานนายฝรั่งก็ซื้อ    
หมาเทศตัวอ่ืนมาแทน ดังตัวอย่าง  
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 ...หลังอานวิ่งเหยาะ ๆ ตามหลังเจ้านาย ความร่าเริงกลับมาเป็นของมันอีกครั้ง  

 
...ศัตรูท้ังสามเดินลอดรั้วหายไปในความมืด หลังอานนอนสงบนิ่ง มันส้ินใจแล้ว ตะกร้อยังครอบปาก 

ปลอดคอสลักรูปดาวเปล่ียนเป็นสีแดงฉาน โซ่เหล็กยังล่ามร่างไร้วิญญาณของมันไว้กับเสา 
 หญิงแม่บ้านกรีดร้องสุดเสียงเมื่อออกมาเห็นสภาพของหลังอาน นางยกมือทาบอกและอุทาน เบา ๆ 
‚โอ...คุณพระช่วย‛ 
 หนุ่มผมทองยืนนิ่งเหมือนเท้าสองข้างถูกตรึงไว้กับพื้นซีเมนต์ ชั่วอึดใจต่อมาเขายกมือทาบอกเป็นรปูไม้
กางเขน ‚โอมายก๊อดด...‛ 
 แม่บ้านวัยกลางคนเก็บซากร่างของหลังอานใส่ถุงดํา นางมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับคนเก็บขยะ 
จากนั้นจัดการล้างทําความสะอาดบริเวณโรงรถ 
  
 หลังอานจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถ ไม่มีโอกาสรู้ว่าศพของมัน กลายเป็นส่วนหนึ่งของขยะในรถสีเหลือง 
ไม่รับรู้ถึงกลิ่นไอของแสงแดดเช้าและยะเยือกเย็นของลมหนาวซึ่งโหมพัดแรงยิ่งขึ้นในวันถัดมา 
 หลังอานตายไปแล้วจึงไม่มีโอกาสรู้ว่า ปลอกคอและโซ่เหล็กซึ่งมันแสนรักและภาคภูมิใจถูกผ่องถ่ายไป
ให้หมาอีกตัวหน่ึง 
 หมาเทศราคาแพงจากฟาร์มชื่อดังชูคอเป็นสง่า วิ่งเยาะๆ นําหน้าหนุ่มผมทองไปท่ามกลางแสงแดด
อ่อนอุ่นของเช้าวันหยุด  
         (ประชาคม ลุนาชัย. 2543: 182 - 183)   

    

ผู้เขียนนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยการใช้สัญลักษณ์ ได้แก่       
“หมาไทยหลังอาน” เป็นสัญลักษณ์ของคนไทย “ตะกร้อครอบปาก ปลอกคอ และโซ่เหล็ก‛ เป็น
สัญลักษณ์ของการถูกพันธนาการ ผู้เขียนต้องการสื่อให้เห็นว่าคนไทยยอมตกเป็นทาสทางความคิด   
ตกเป็นทาสสนองการบริโภค ยอมถูกฝรั่งพันธนาการ ทําให้ความเป็นไทยที่มีแต่เดิมหมดความหมาย 
ส่วน ‚หมาฝรั่ง‛ เป็นสัญลักษณ์แทนคนต่างชาติ จากตัวอย่างข้างต้น หมาไทยหลังอานวิ่งตามหลัง
เจ้านายที่เป็นฝรั่ง  ส่วนหมาเทศหรือหมาฝรั่งวิ่งนําหน้าเจ้านายคนเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าคนต่างชาติ
เป็นผู้นําทางความคิด ส่วนคนไทยยอมเดินตามความคิดของฝรั่ง สัญลักษณ์ที่ผู้เขียนใช้นําเสนอเป็น
สัญลักษณ์ส่วนตัว และเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งที่เป็นนามธรรม ทําให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการทาง
ความคิด และทําให้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจากค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงเรื่องวัตถุนิยม 
 
 เรื่อง ไอ้นกบก้ว  ผู้เขียนสร้างภาพเหนือจริงให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายครุ่นคิดแต่จะทําหน้าที่
เสพสังวาส สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยแวดล้อมด้วยสื่อกามารมณ์ และอิทธิพลของสื่อลามกอนาจารที่
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หาดูได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น สื่ออินเทอร์เน็ต หนังสือลามก เป็นต้น ทําให้ชีวิตมนุษย์ลุ่มหลงมัวเมาใน
เรื่องกามารมณ์ตลอดเวลา  ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเรื่องการถูกข่มขืนตามมา ดังความว่า  
 

 ‚ก็เพราะนายท่านไม่ใช่หรือ ที่ทําให้ไอ้นกแก้วมันปีกกล้าขาแข็ง เดี๋ยวนี้มันคุยเขื่องว่านายรักมันที่สุด 
สนใจมันที่สุด ทั้งยังโม้ต่อว่ากําลังทําปริญญาเอกเพราะโดนป้อนข้อมูลอินเตอร์เน็ต มีตํา ราเรทเอ็กซ์        
เรทอาร์  ใหม่ ๆ แปลก ๆ และกล้าประกาศว่า  ทุกส่ิงบนโลกเป็นไปเพื่อมันโดยแท้ ยังไม่พอนะครับ มันยังโอ่
ว่ามีอิทธิพลบารมีที่สุดในย่านน้ี‛... 

 
 ...‚ผมคือหูซ้ายนะครับ ผมเบื่อตัวเองที่ต้องผ่ึงฟังเรื่องเก่า ๆ ผมเบื่อเรื่องบอล เรื่องมวย เรื่องเซ็กซ์ทั้งวัน 
เรื่องความเร็ว เรื่องชอบโชว์โม้ความเก่งกัน‛ 
 ‚ผมคือตาขวา ผมเหมือนโดนนายท่านกับไอ้นกแก้วคอยบีบให้มองแต่ตรงนั้นของหญิงสาวบ่อย ๆ บน
รถปรับอากาศ ทางเท้า ในลิฟต์ นายท่านชอบบังคับผมจนทําให้ไอ้นกแก้วตื่นตลอดเวลา‛ 
 ‚ผมจมูกครับ ผมเหงา ใคร ๆ ก็พูดเรื่องเซ็กซ์กัน แต่ผมไม่มีคู่เลย‛ 
 ‚เดี๊ยนกระเดือกค่ะ ขอบอกตรง ๆ นายท่านไม่ยุติธรรมเลย รสนิยมนายเหมือนจะทําให้พวกเราโง่ลง 
สําหรับเดี๊ยนถ้าจะมีปัญหาในการเป็นแฟนกับตาข้างขวาก็ไม่ต้องห่วงค่ะ คุณนกแก้วเป็นที่ปรึกษาได้เสมอ 
และบางครั้งเดี๊ยนก็อยากให้ส้นเท้าเตะทีวีของนาย และถ้าเป็นมือก็อยากบีบคุณนกแก้วให้หน้าเขียวสักที‛ 
                  (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545 : 16, 23 -24) 
  

 ผู้เขียนใช้ “นกแก้ว” เป็นสัญลักษณ์แทนอวัยวะเพศชาย หรือตัวแทนของสัญชาตญาณ       
ทางเพศ เหตุที่ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์นกแก้วเพราะนกแก้วเป็นสัตว์ที่สามารถเรียนรู้ได้ ฝึกพูดได้ทุกภาษา
โดยการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ เช่น ถ้ามนุษย์ป้อนข้อมูลด้วยคําพูดหยาบคายอยู่เป็นประจํา นกแก้วก็
จะสามารถพูดคําหยาบคายนั้นได้ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่หากถูกป้อนข้อมูลด้วยสื่อลามกอนาจารทาง
อินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจํา ก็จะทําให้เกิดกามารมณ์อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีก
มากมาย เช่น การข่มขืน การข่มขืนแล้วฆ่าเพื่อปกปิดความผิด การถูกข่มขืนจากบุคคลภายใน
ครอบครัว เป็นต้น การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยวิธีนี้ทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของ
การถูกป้อนข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมการกระทํา 
ทําให้ผู้อ่านเห็นถึงความสําคัญของข้อมูลที่ถูกป้อนจากสื่อ  และการเลือกเสพข้อมูลจากสื่อ  
 
 จากการศึกษาผู้วิจัยพบการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้
สัญลักษณ์เป็นจํานวน  2 เรื่อง และเป็นลักษณะสัญลักษณ์ส่วนตัว การใช้สัญลักษณ์นําเสนอปัญหา
ทําให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิด ตีความ จึงสามารถมองเห็นปัญหาที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอได้ การใช้
สัญลักษณ์แทนสิ่งที่เป็นนามธรรมจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสําคัญของเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง  
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4.2.3 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 119)  ให้ความหมายของคําว่า “ข่าว” คือคําบอก
เล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ , คําบอกกล่าว, คําเล่าลือ คําว่า ข่าว ถ้า
มองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมีผู้ที่ ทําให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว 
สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในระหว่างสงครามข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของฝ่ายตนเอง 
และฝ่ายตรงข้าม แต่ในปัจจุบันมีข่าวสารหลากหลายประเภทมากมาย ตามแต่ท่ีผู้คนจะต้องการรู้  

การศึกษาเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปีพ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  จํานวน  124  
เรื่อง พบว่ามีเรื่องสั้นที่ใช้วิธีนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าวเป็นจํานวน 3   
เรื่อง ได้แก ่ อนาคตของชาติ, ในตู้เย็น และบม่ยก ดังนี้  

 
เรื่อง อนาคตของชาติ ผู้เขียนนําเสนอปัญหาอาชญากรรมด้วยข่าวที่นําเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ 

คนร้ายข่มขืนฆ่าเด็กอนุบาลอายุเพียง 6 ขวบ  และถูกตํารวจจับกุมตัวได้หลังเกิดเหตุเพียงสองชั่วโมง 
โดยคนร้ายยังอยู่ในอาการเมายา แสดงให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติด ได้แก่         
การล่วงละเมิดทางเพศ การฆ่าคนตาย และการขาดระเบียบวินัย จากข้อความข้างต้น อาชญากรผู้ก่อ
เหตุเคยถูกลงโทษโดยการจําคุกมาแล้วแต่กลับไม่สํานึกผิด แล้วยังกระทําผิดซ้ําอีกในลักษณะแบบเดิม 
แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมของสังคม   จากตัวอย่าง  
 

 โทรทศัน์เสนอข่าวส้ันหลังเที่ยง นักโทษเพิ่งออกจากคุกข่มขืนฆ่าเด็กอนุบาลอายุ 6 ขวบ ตํารวจจับได้
หลังเกิดเหตุสองชั่วโมง ขณะเดนคุกกําลังสะลึมสะลือเพราะเมายา ฆาตกรสารภาพหมดเปลือกเข้าคุก
เพราะคดีข่มขืนฆ่าเมื่อหกปีที่แล้ว มอเตอร์ไซค์รับจ้างกรูเข้ามาดูโฉมฆาตกร 
 ผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์สาวสวยสัมภาษณ์สดมารดาของเด็กว่ารู้สึกอย่างไร ดีใจไหมที่ตํารวจจับฆาตกรได้ 
มารดาของเด็กเค้นเสียงตอบออกมาอย่างยากเย็นว่า...  ‘ดีใจ’  
 แม่ค้าบ่นพึมพํา ‚ชั่วโมงที่แล้วร้องห่มร้องไห้เสียจะเป็นจะตายให้ได้‛ 
 มอเตอร์ไซคล์รับจ้างคนที่วางท่าเขื่องเอากับหล่อนตะคอกถามกวน ๆ  
 ‚เจ๊สอนจะให้ตอบยังไงล่ะ‛ 
 ‚กูก็พูดไปงั้นแหละ‛  หล่อนไม่อยากมีปากเสียงกับคนพวกนี้ ค้าขายอยู่ปากซอยปีสองปี หล่อนรู้ว่า
หลายคนผ่านคุกผ่านตะรางมาแล้ว หลายคนหนีคดีมาจากต่างจังหวัด 
 หล่อนเองไม่ได้ใจไม้ไส้ระกํา หล่อนเพิ่งเสียลูกสาวคนเล็กไปสองปีก่อน แม้ไม่โดนข่มขืนฆ่า แต่จะเสีย
ไปอย่างไร หัวใจแม่ก็เจ็บปวดพอกัน สิบล้อเมายาม้าขยี้รถนักเรียนเป็นเรื่องปกติ หล่อนเคยรู้สึกอย่างนั้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99
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และไม่คิดกังวลแม้แต่น้อย จนวันหนึ่งลูกสาววัย 5 ขวบของหล่อนอยู่ในรถตู้คันที่ถูกขยี้ยับเยินนั้นด้วย ถ้าไม่
มีลูกคนโตที่ผัวทิ้งเอาไว้ให้ หล่อนคงตัดสินใจตายตามลูกไปแล้ว  
           (จําลอง ฝ่ังชลจิตร. 2542 : 17 - 18)  

 

เหตุท่ีผู้เขียนนําเสนอปัญหาอาชญากรรมด้วยข่าวเพราะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับชีวิตของตัวละครใน
เรื่องได้แก่  
 
ข่าวจากสื่อโทรทัศน์    ตัวละครบม่ค้าขายส้มต า 
คนร้ายเสพยา     ผู้ก่อเหตเุสพยาม้า 
เด็กอนุบาล 6 ขวบ    ลูกสาวคนเล็ก 5 ขวบ 
ถูกคนร้ายเสพยาข่มขืนเสียชีวิต   ถูกคนขับรถสิบล้อเมายาชนเสียชีวิต  
ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียคือมารดา   ผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียคือมารดา   
 

 จากที่ผู้เขียนนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมด้วยวิธีการใช้ข่าวจากสื่อ
โทรทัศน์ที่มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวที่นําเสนอ ทําให้ผู้รับฟังข่าวสารได้รับทราบถึง 
ความคิด ความรู้สึก จากคําพูด หรือปฏิกิริยาการแสดงออกของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังเช่นตัวอย่างข้างต้นที่
ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์มารดาของผู้ตกเป็นเหยื่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ตํารวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ 
นอกจากน้ีการนําเสนอด้วยข่าวยังทําให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างของโทษจากการเสพยาเสพติด เช่นแม่ค้า
ขายส้มตําต้องสูญเสียลูกสาวเพราะการเสพยาม้าของคนขับรถสิบล้อ ซึ่งก่อนหน้านั้นแม่ค้าคิดว่าข่าว
สิบล้อเมายาม้าชนรถนักเรียนเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตนเองจึงได้รู้ว่าโทษของการ      
เสพยาเสพติดสามารถส่งผลเสียมาถึงเธอด้วยเช่นกัน  
 

เรื่อง ในตู้เย็น ผู้เขียนนําเสนอปัญหาอาชญากรรม ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ด้วยการ
นําเสนอในรูปแบบของข่าวที่ตัวละครนึกถึง สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากร อันมี
สาเหตุสําคัญมาจากความเห็นแก่ตัวของผู้กระทําความผิดที่หาความสุขใส่ตัวในเรื่องกามารมณ์โดยไม่
คํานึงถึงความทุกข์ร้อนของผู้ตกเป็นเหยื่อ และญาติพี่น้องของเหยื่อ  จากตัวอย่าง 

  
หล่อนวางหนังสือพิมพ์บนโต๊ะรับแขกพร้อมเสียงแตรรถยนต์ดังสองครั้งที่ประตูหน้า... 
 
... หล่อนทักท้วง ‚วันน้ีไม่กลับเย็นไปสักหน่อยรึหนู โทรศัพท์อยู่กับตัว ทําไมไม่โทร. มาบอก‛ 
ลูกสาวยิ้มสดใส  ‚หนูขอโทษค่ะ‛... 
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...ข่าวนักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกสามจิ้งจอกเมืองกรุงตีสนิทในลานจอดรถ เพราะความไร้เดียงสา

และอ่อนต่อโลก เธอกลับเห็นพวกนั้นเป็นสุภาพบุรุษ ไว้วางใจขนาดยอมไปรับประทานอาหารด้วย เธอถูก
มอมยาจนหมดสติและถูกพาเข้าไปข่มขืนยับเยินในโรงแรม หล่อนไม่เคยลืมข่าวนี้ และข่าวผู้หญิงถูกข่มขืน
ฆ่าอีกหลายข่าว  

                      (จําลอง ฝ่ังชลจิตร.  2542 : 60 - 61)  
 

ผู้เขียนนําเสนอด้วยข่าวที่สัมพันธ์กับชีวิตของตัวละครในเรื่อง ได้แก่ลูกสาวของตัวละครที่เป็น
นักศึกษาเหมือนกับผู้ตกเป็นเหยื่อในข่าว การนําเสนอปัญหาสังคมด้วยข่าวทําให้ตัวละครได้เห็น
ตัวอย่างของสาเหตุการเกิดปัญหาอาชญากรรม เช่นนักศึกษาสาวไว้วางใจชายแปลกหน้าจึงถูกมอมยา
ไปข่มขืนในโรงแรม ข่าวจึงเป็นตัวอย่างที่ให้แง่คิด แนวทางการดําเนินชีวิต และสามารถวางแผนการใช้
ชีวิตประจําวันหรืออนาคตได้ ดังเช่นตัวละครแม่ที่ไม่ต้องการให้ลูกสาวกลับบ้านเย็นมากเพราะเกรงว่า
อาจเกิดเหตุร้ายเหมือนในข่าว 
 
 เรื่อง บม่ยก นําเสนอปัญหาโดยใช้หัวข้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลภายในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่น่าไว้วางใจมากที่สุดแต่กลับเป็นผู้ที่
ก่อให้เกิดปัญหา แสดงให้เห็นความเสื่อมโทรมของจริยธรรมในสังคม  ดังข้อความ 
 

 ‚พ่อข่มขืนลูกสาววัยห้าขวบ‛ เด็กขายหนังสือพิมพ์ตะโกนเรียกความสนใจ สายตาจับจ้องหนุ่ม
สําอางกับหญิงสาว กําลังเดินผ่านขอทานคนน้ัน หญิงสาวสวมแว่นตาดําทําปากเบ้ ส่ายหัวเล็กน้อย ยกนิ้วชี้
ขึ้นปิดจมูก หนุ่มสําอางมองหน้าหญิงสาว ส่ายหน้าแล้วยิ้มน้อยๆ  
                                                                                                     (จิรภัทร อังศุมาลี. 2545: 145 - 146)  
 

 เรื่องที่เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มักเป็นเรื่องที่สําคัญ ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจ หรือ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นปกติ ดังเช่นที่เด็กขายหนังสือพิมพ์ตะโกนถึงหัวข้อข่าวว่า “พ่อข่มขืนลูก
สาววัยห้าขวบ” ซึ่งเป็นเหตุการณ์เลวร้ายรุนแรงและสะเทือนใจผู้รับฟัง ผู้เขียนจึงเลี่ยงที่จะนําเสนอ
ข้อมูลโดยตรง แล้วนําเสนอผ่านข่าวแทน สามารถทําให้ผู้อ่านลดความรู้สึกขัดแย้งที่มีต่อผู้เขียนได้  
 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าวเป็น
จํานวน 3 เรื่อง และมี 2  เรื่องที่ผู้เขียนนําเสนอข่าวซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตของตัวละครในเรื่อง ข่าวจึงเป็น
ตัวอย่างให้เห็นพฤติกรรมของผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การนําเสนอด้วยวิธีนี้ผู้อ่านสามารถพิจารณา
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้จากข่าวที่นําเสนอไว้ในเรื่อง  
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ตาราง 2 การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้น 
    เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 

การนําเสนอแบบ 
ตรงไปตรงมา 

การนําเสนอแบบ 
อ้อม 

ผู้เ
ขีย
นเ
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ง 
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คม

  
  โ
ดย

ใช
้ข่า
ว 

วินทร์ เลียววาริน 1.  ชู้             
ส่ิงมีชวีิตที่เรียก 2. คําใหก้าร              
ว่าคน 3. โลกสามใบของราษฎร์ เอกเทศ              
  4. ล่ันทมโรยกลีบ              
  5. กระถางชะเนียงรมิหน้าตา่ง              
  6. เรื่องของผมกับพ่อ             
  7. ยี่สิบปีหลัง              
  8.  กามสุขัลลิกานุโยค              
  9. ละครจริงในห้องขาวดาํ             
  10. วรรณกรรม 48 ชั่วโมง             
 11. ตุ๊กตา            
 12. คําสารภาพของช้างเทา้หลัง           
 13. เชง็เม้ง           
 14. หมากลางถนน          
 15. เพชฌฆาต           
 16. เรื่องของพระ เดก็ เสือ ไก่ มอด              
จําลอง ฝ่ังชลจิตร 17. อนาคตของชาต ิ             
เมืองนา่อยู ่ 18. เมืองน่าอยู ่              
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 

การนําเสนอแบบ 
ตรงไปตรงมา 

การนําเสนอแบบ 
อ้อม 

ผู้เ
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   โ
ดย

ใช
้ข่า
ว 

 19. แค่เริม่ต้นเทา่นั้น              
 20.คนหมดไฟ              
 21.หวั่นไหวและเปราะบาง              
 22. ในตูเ้ย็น            
 23. ผู้ครองเรือน              
 24. ตัวประกอบ              
 25. ทุ่งร้าง              
 26. ที่ร้านนํ้าชา               
ปริญญา  ตรีน้อยใส 27.  คอนโดสุดสายรุง้              

หนอนคอนกรีต 28. องคุลีมาน 2550              
 29. วานชิศิลปกจิ             
 30. วงจรชวีิต          
 31. สํานักใหม ่              
 32. อลิสาแห่งดินแดนพิศวง              
 33.สมศรีกับตึกสูง              
ประชาคม ลุนาชัย 34.  อิทธิปาฏิหารย ์              
นาฏกรรมแห่งชีวิต 35. ผู้แพ้              
 36. ภาพเกยีรติยศ              
 37. อิสรภาพ              
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 

การนําเสนอแบบ 
ตรงไปตรงมา 
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อ้อม 
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  โ
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ใช
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ว 

 38. อสรพิษ             
 39.เพลงคลื่น             
 40. สุดฝั่งขอบฟ้า              
 41. ชายในห้องเงียบ              
 42. บ่วงไฟ              
 43. มหกรรมแหง่ชวีิต              
พิสิฐ ภูศร ี 44.  ค่ําคืนในเมืองใหญ ่              
คนโซในปราสาท 45. การมาเยือนของมนุษย์ตา่งดาว              
 46. เรื่องเล่าในร้านเหล้า            

 47. เสียงเพรียกจากซอยร้าง             
 48. ทุ่งแห่งดวงดาว              
 49. โจนาทาน : เกย ์              
 50. เรื่องสั้นที่ไม่ผ่านการพิจารณา              
 51. แมวแม่ลูกอ่อน              
 52.โรแมนติกตาย              
 53. นักตากอากาศ              
 54. บริสุทธิ ์             
เสาวร ี 55.  เสียงแหง่ความตาย              
ภาพลวง 56. หมอใหญ ่              
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
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 57. ผู้บริสุทธิ ์              
 58. ฆาตกร              
 59. แม่น้ํา              
 60. สัญชาตญาณ              
 61. สมองตาย              
 62. สาปศรัทธา              
 63.ภาพลวง              
 64. นัย – ในความรัก               
อัญชัน 65. มือที่มองไม่เห็น              
มือทีม่องไมเ่ห็น 66. วันประเมินคา่              

 67. จุดเยือกแข็ง              
 68. สปอร์รา              
ปราบดา หยุ่น 69. กรมอุตุนยิมวิทยา              
ความน่าจะเป็น 70. ตามตาต้องใจ              
 71. เหตกุารณ์กรรมซ้ําเล่า             
 72. ตื้น-ลึก หนา - บาง              
จิรภัทร อังศุมาลี 73. ในสํานกึ              
วิปริต 74. วิปริต              
 75. ผู้เฒา่แก่ร้องไห ้              
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
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76.ชายสวมแว่นตาดาํสนิทผู้มอง 
     เห็นเงา                                     


      

 77. แม่ยก             
 78. เที่ยงคืนพอด ี              
 79. บนถนน             
ประชาคม ลุนาชัย 80.  สุธรรมสองศตวรรษ              
เมืองใต้อุโมงค ์ 81. เหตเุกิดขา้งถนน              
 82. อาณาจักรมายา              
 83. มีดดา้มงา              
 84. คําอธษิฐาน              

 85. เหนือดวงตาที่ปิดสนิท              

 86. หมาฝรั่ง              
 87. ใบหน้าและดวงตา              
 88.ละครคนเมือง              
 89. หมอคุณธรรม               
ปริทรรศ หุตางกูร 90.  ไอ้นกแก้ว              
แม่มดบนตกึ 91. เพลิงรัก ลานแค้น              
 92. หมอเปลี่ยนหัว 1              
 93. ช่างทาส ี             
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
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 94. แม่มดบนตึก              
 95. คําสารภาพ              

 
96.ห้องเธอห้องฉันคั่นกันด้วย 
     ความเหงา            


      

 97. พระเจา้กับมนษุย ์              
 98. ATM  แห่งชีวติ              
รัตนชัย มานะบุตร 99.  ต้นไอ้สัน              
อุทกภัย 100. บู-ญอ-ตา              
 101. ท่านอีหม่าน              
 102. เพียงชั่วงีบหลับ              

 103. โต๊ะชุมพุก              
 104.  โมงยามของวัยเยาว ์              
 105. นายบังเอิญ              
 106. เรื่องเล่าของคนขายเหล้า              
 107. เพียงชั่วขณะหน่ึง              
 108. พฤศจิกายน              

 
109. เรื่องเล่า สายน้ํา และ  
        ความตาย     


        

 110. สะพานข้ามแม่น้ํา              
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
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 111. ค่ายและคกุ             
 112. นครรุกขชาต ิ              
 113. สายเลือด              
 114. ประตู              
 115. ภูเขา              

 
116. บุรุษไปรษณีย์ผู้หลงลืมเลขที่ 
        บ้านของตน   


          

อัญชัน 117. ห้วงเหวแห่งโลก              
อ่านโลกกวา้ง 118. โลกคู่ของใหม ่              
 119. โลกในสายลม             

 120. โลกสีเงิน              
 121. ที่น่ี - ที่โน่น             
 122. คนข้ามโลก              
 123. พรหมโลก              
 124.สุวรรณภูมิ             
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จากตารางจะเห็นได้ว่าการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจในเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ใช้วิธีการนําเสนอปัญหารวม  5 วิธี  คือ                  
การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่องมีจํานวน 83 เรื่อง  (ผู้เขียนเป็น    
ผู้เล่าเรื่องมีจํานวน 16   เรื่อง   ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องมีจํานวน 55  เรื่อง  และตัวละครอ่ืน ๆ เป็นผู้
เล่าเรื่องมีจํานวน 12  เรื่อง) การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้                
บทสนทนามีจํานวน 45 เรื่อง การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉากมี
จํานวน   4 เรื่อง  การนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์มีจํานวน      
2 เรื่อง และการนําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าวมีจํานวน 3   เรื่อง  
นอกจากนี้มีบางเรื่องที่นําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับสังคมโดยใช้ 2 วิธีรวมกัน เป็นจํานวน 12 
เรื่อง การที่ผู้เขียนเลือกใช้วิธีการนําเสนอหลากหลายวิธีเพื่อแสดงให้เห็นปัญหาสังคมที่นําไปสู่ปัญหา
จริยธรรมได้อย่างเด่นชัดและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่นําเสนอ 

วิธีการนําเสนอปัญหาดังกล่าวสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนนําเสนอ การให้ตัวละครเป็นผู้เล่า
เรื่องทําให้ผู้อ่านรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละคร สามารถดึงดูดอารมณ์ของผู้อ่านให้
คล้อยตามได้ บทสนทนาทําให้ผู้อ่านทราบถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย แนวคิด ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่อเรื่องที่กําลังพูดคุย ทําให้ผู้อ่านรับรู้ถึงความนึกคิดภายในจิตใจของตัวละคร  เข้าใจสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการนําเสนอ เห็นพฤติกรรมของตัวละครที่ก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างชัดเจน  ผู้เขียนมักเสนอ
ฉากในช่วงเวลากลางคืนซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน ผู้เขียน
สร้างฉากอย่างสมจริงในลักษณะการบรรยาย และพรรณนาภาพ ทําให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตาม การ
ที่ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์นําเสนอปัญหาทําให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิด ต้องตีความ จึงจะสามารถมองเห็น
ปัญหาที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอได้ การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่เป็นนามธรรมทําให้ผู้ อ่านเข้าใจ
สาระสําคัญของเรื่องได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และการนําเสนอปัญหาด้วยข่าวซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตของตัว
ละครในเรื่อง ข่าวสามารถเป็นตัวอย่าง และเป็นแนวทางให้ผู้อ่านในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ จะ
เห็นได้ว่าทั้งตัวละคร บทสนทนา ฉาก สัญลักษณ์ และข่าว    ที่นําเสนอล้วนเป็นวิธีที่ผู้เขียนสามารถใช้
นําเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสม กลมกลืนไปกับเนื้อเรื่องที่
นําเสนอ  
 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
  
 ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้นจ านวน 
124 เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  โดยจะสรุปผลการวิเคราะห์ 
เรียงตามปัญหาที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามล าดับที่ละข้อ ดังนี้ 

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข ผู้เขียน
สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุขเป็นจ านวนมากที่สุดคือ 62 เรื่อง  ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดได้แก่การด่ืมสุรา  รองลงมาคือ การพนัน สถานเริงรมย์หรือสถาน ยั่วยุกามารมณ์ตามล าดับ และ
ปัญหาการลุ่มหลงในอบายมุขที่พบน้อยที่สุดคือ การเสพยาเสพติด แสดงให้เห็นสภาพสังคมช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ เมื่อผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาด้านการเงินซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต จึงท าให้เกิด
ความรู้สึกด้านลบ ได้แก่ รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีก าลังใจ จึงแก้ไขด้วยการด่ืมเหล้า เที่ยวตามแหล่ง
สถานเริงรมย์ สถานย่ัวยุกามารมณ์ เพื่อหาความบันเทิง เพื่อให้ลืมเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความทุกข์ใจ 
และเล่นการพนันเพื่อเสี่ยงโชคทางการเงินมากขึ้น สะท้อนให้เห็นการเลือกแก้ไขปัญหาท่ีผิดวิธี ส่งผลให้
ปัญหาย่ิงแย่ลง 

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมายมีจ านวน 
48 เรื่อง แบ่งออกเป็นปัญหาเรื่องการเกิดอาชญากรรม และปัญหาเรื่องการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง 
ปัญหาเรื่องการเกิดอาชญากรรมมีเป็นจ านวน 43 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ การฆ่าคนตาย 
สาเหตุส าคัญของการฆ่าผู้อ่ืนคือ ฆ่าเพื่อชิงทรัพย์สินซึ่งสอดคล้องกับสภาพสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
ผู้คนในสังคมก าลังเผชิญกับปัญหาด้านการเงิน  ปัญหาที่พบรองลงมาคือ การล่วงละเมิดทางเพศ โดย
ผู้ถูกลว่งละเมิดมักเป็นเพศหญิง  ส่วนผู้ที่ล่วงละเมิดคือ นายจ้าง คนในครอบครัว และบุคคลอ่ืน ๆ และ
ปัญหาที่พบน้อยที่สุดคือ การปล้นชิงทรัพย์พบว่าอาชญากรผู้ก่อเหตุมักเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน หรือมี
ปัญหาด้านการเงิน ส่วนปัญหาเรื่องการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง ผู้เขียนสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นจ านวน 7 เรื่อง โดยพบปัญหาเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเอ้ืออ านวยให้กับผู้ติดสินบน การทุจริตในการประกอบอาชีพเพื่อผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ การรับสินบนของหัวหน้าพรรคการเมือง การทุจริตในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร การซื้อสิทธิ์
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ของนักการเมือง การขายเสียงของชาวบ้าน  และปัญหาเรื่องการฉ้อราษฎร์บังหลวง คือการใช้ต าแหน่ง
อ านาจหน้าที่น าเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว  

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม ผู้เขียน
สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยมเป็นจ านวน 29 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ 
ปัญหาเรื่องการขายบริการทางเพศ สาเหตุเป็นเพราะต้องการเงิน สัมพันธ์กับสภาพสังคมช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ ผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การขายบริการทางเพศเป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว และได้เงิน
เป็นจ านวนมาก และผู้เขียนสะท้อนให้เห็นการขายบริการทางเพศในรูปแบบใหม่ที่แอบแฝงมาในเชิง
ธุรกิจต่าง ๆ  เช่น สวนอาหาร    ร้านคาราโอเกะ  ร้านเสริมสวย เป็นต้น ปัญหาที่พบรองลงมาคือการ
นิยมความร่ ารวยและความมีชื่อเสียง การบริโภคนิยม การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย และปัญหาที่พบน้อย
ที่สุดคือการบริโภคความหรูหราราคาแพง สะท้อนให้เห็นค่านิยมของสังคมปัจจุบัน คือคนให้
ความส าคัญกับเรื่องเงิน ความร่ ารวย และความมีชื่อเสียง มากกว่าความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ
โดยเฉพาะคนในครอบครัว ส่วนการเลือกบริโภคสินค้ามักเลือกที่ยี่ห้อ ความมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของ
คนทั่วไป มากกว่าการเลือกบริโภคโดยค านึงถึงประโยชน์จากการใช้สอย และการเลือกซื้อสินค้าราคา
แพงเพราะต้องการแสดงฐานะของตนในสังคม 

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการขาดระเบียบวินัย  ผู้เขียนสะท้อน
ให้เห็นปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัยเป็นจ านวน  28 เรื่อง ปัญหาที่พบมากที่สุดได้แก่ การท าผิดวินัย
ในอาชีพ สังเกตว่ามีทุกสาขาอาชีพ รองลงมาคือการค้าที่ผิดกฎหมาย  การผิดวินัยของนักเรียน 
นักศึกษา การผิดกฎจราจร    การผิดวินัยสงฆ์ และการล่าสัตว์ป่าสงวนตามล าดับ    แสดง ให้เห็น
สภาพสังคมในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนต่างหาวิธีการที่จะท าให้ตนเองอยู่
รอดโดยไม่ค านึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดระเบียบวินัยหรือผิดกฎหมาย ท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน ผู้เขียน
แสดงให้เห็นการท าผิดกฎจราจร โดยผู้ละเมิดกฎจราจรทราบดีว่าการกระท านั้นผิดกฎ และสร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนแต่ก็ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม การละเมิดระเบียบวินัยของพระสงฆ์ผู้อยู่ในศีลธรรม  
ผู้เผยแพร่หลักธรรมค าสอน และการละเมิดระเบียบวินัยของนักเรียน นักศึกษา ผู้เป็นเยาวชนส าคัญ
ของชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของจริยธรรมในสังคม 

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้น  ผู้เขียน
สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้นเป็นจ านวน 21 เรื่อง ลักษณะของความเห็นแก่ตัวที่
พบคือ   ความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการ  ความเห็นแก่ตัวของเพศชาย และความเห็นแก่ตัวของ      
เพศหญิง พบว่าผู้เขียนได้น าเสนอเรื่องราวของผู้ประกอบการที่ท าทุกวิถีทางเพื่อให้กิจการอยู่รอด 
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่าวิธีที่เลือกใช้นั้นจะท าให้ใครได้รับความเดือดร้อนบ้าง ในสังคม
จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่เห็นแก่ตัว เอารัด   เอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ผู้เขียนน าเสนอปัญหาความเห็นแก่ตัว
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ของเพศชาย พบว่าผู้ชายซึ่งเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าเพศหญิงแต่กลับไม่ยอมเสียสละให้กับผู้ที่อ่อนแอ
กว่า ไร้น้ าใจ ไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ก าลังได้รับความเดือดร้อนเพราะเกรงว่าตนเองจะได้รับความ
เดือดร้อน การค านึงถึงแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อ่ืน ส่วน
ความเห็นแก่ตัวของเพศหญิงพบเพียงเรื่องเดียว เป็นลักษณะของความเห็นแก่ตัวในเรื่องความรัก การ
เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ท าให้ชีวิตคู่เกิดการหย่าร้าง ผู้เขียนสะท้อนให้เห็นปัญหาจริยธรรมเรื่อง
ความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้นในช่วงที่สังคมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความห่วงกังวลแต่เรื่องของตนเอง การด้ิน
รนเพื่อเอาตัวรอด การแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของผู้อ่ืน   

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องการท าแท้งผู้เขียนสะท้อนให้เห็น
ปัญหาเรื่องการท าแท้งเป็นจ านวน 9 เรื่อง โดยพบว่าสาเหตุที่ท าแท้งมาจากความไม่พร้อม สอดคล้อง
กับสภาพสังคมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้คนประสบปัญหาด้านการเงิน หากปล่อยให้เด็กคลอดออกมา
อาจท าให้ปัญหาการเงินยิ่งแย่ลง และอีกสาเหตุส าคัญของการท าแท้งคือ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
โดยเฉพาะการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลในครอบครัว สะท้อนให้เห็นความเสื่อมโทรมของ
จริยธรรม 

การศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมเรื่องสื่อเป็นปัญหาที่พบน้อยที่สุด           
มจี านวน   5 เรื่อง  แบ่งออกเป็น 2 ด้านได้แก่ สื่อลามกอนาจาร และสื่อหลอกลวง ปัญหาด้านสื่อลามก
อนาจาร ได้แก่ สื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์  สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยสื่อลามกอนาจารเหล่านี้
ท าใหผู้้เสพเกิดกามารมณ์ และท าให้เกิดปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรมการข่มขืน 
การท าแท้ง การถูกล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากบุคคลอ่ืน และบุคคลในครอบครัว เป็นต้น ส่วนปัญหา
ด้านสื่อหลอกลวง เป็นการโฆษณาเพื่อขายสินค้าให้ได้มากที่สุดโดยข้อมูลที่น าเสนอไม่ตรงกับความ
เป็นจริง สะท้อนให้เห็นปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อ 

 
2. การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้น

เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์  ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้ 5 วิธี คือ การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับ
ปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่อง การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา 
การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก  การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่
สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์ และการน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม
โดยใช้ข่าว 
 การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องพบมากที่สุดถึง 
83 เรื่อง  โดยวิธีที่นักเขียนใช้น าเสนอมากที่สุดคือ ตัวละครเอกเป็นผู้ เล่าเรื่อง มีจ านวน 55 เรื่อง 
รองลงมาคือ ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่อง มีจ านวน 16 เรื่อง และตัวละครอ่ืน ๆ เป็นผู้เล่าเรื่อง มีจ านวน 12 
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เรื่อง  การให้ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องพบมากที่สุดเนื่องจากสามารถน าเสนอปัญหาสังคมได้อย่าง
เด่นชัด ท าให้เรื่องเล่าดูหนักแน่น มีความสมจริง น่าเชื่อถือ ท าให้ผู้อ่านทราบถึงความคิด ความรู้สึก 
และรู้สึกคล้อยตามไปกับเรื่องที่ตัวละครเอกเล่า  

วิธีการน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมที่พบรองลงมาคือ การน าเสนอ
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา มีจ านวน 45 เรื่อง การน าเสนอปัญหา
จริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉากเป็นจ านวน 4 เรื่อง การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่
สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าวเป็นจ านวน 3 เรื่อง และการน าเสนอที่พบน้อยที่สุดคือการน าเสนอ
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์ มีจ านวน  2 เรื่อง เหตุที่ต้องน าเสนอ
ปัญหาสังคมหลากหลายวิธี เพราะแต่ละวิธีการน าเสนอจะมีข้อเด่นแตกต่างกันไปท าให้สามารถ
มองเห็นปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมที่ผู้เขียนต้องน าเสนอได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เหมาะสม 
และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่น าเสนอ   

การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมดังกล่าวมีทั้งเสนอแบบตรงไปตรงมา
และแบบอ้อม การน าเสนอแบบตรงไปตรงมาท าให้ผู้อ่านทราบถึงปัญหาที่น าเสนอได้ในทันทีเมื่ออ่าน
เรื่องราว ได้แก่วิธี การน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่องซึ่งผู้เขียนอาจ
เป็นผู้เล่าเรื่องเองหรือให้ตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่อง และการน าเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา
สังคมโดยใช้บทสนทนา ผู้อ่านจะทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ตัวละครพูดคุยกัน   ส่วนการ
น าเสนอปัญหาแบบอ้อมท าให้ผู้อ่านต้องตีความด้วยตนเองจากสิ่งที่ผู้เขียนน าเสนอ ได้แก่การน าเสนอ
ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก  โดยใช้สัญลักษณ์ และโดยใช้ข่าว เห็นได้ว่าเรื่อง
สั้นเหล่านี้มีนัยยะทุกส่วนทั้งเนื้อเรื่อง   โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉาก และบทสนทนา 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นที่
เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 พบว่าผู้เขียนได้น าเสนอปัญหาส าคัญ 7 ด้าน 
โดยเรียงล าดับจากจ านวนเรื่องสั้นที่แสดงภาพปัญหาจากมากไปน้อยคือ ปัญหาเรื่องการลุ่มหลงใน
อบายมุข ปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมาย ปัญหาเรื่องการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม   ปัญหาเรื่อง
การขาดระเบียบวินัย ปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้น ปัญหาเรื่องการท าแท้ง และปัญหาเรื่องสื่อ  
การท่ีผู้เขียนน าเสนอปัญหาเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข และปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมายมาก
เป็นอันดับ 1 และอันดับ  2 นั้น สอดคล้องกับสภาพสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อผู้คนต้องประสบ
ปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน จึงท าให้เกิดความเครียด หาทางออกด้วยการหันไปพึ่ง
อบายมุขได้แก่ การด่ืมเหล้า การเสพยาเสพติด การไปเที่ยวตามสถานแหล่งเริงรมย์หรือสถานยั่วยุ
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กามารมณ์  เพื่อต้องการให้เกิดความสุข ต้องการลืมเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้ทุกข์ใจ หลายคนเลือกเล่นการ
พนันเพื่อหวังเสี่ยงโชคทางการเงินมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้เสนอให้ผู้คนใช้จ่ายเงินด้วยความประหยัด      
ละเวน้อบายมุขเพราะท าให้สิ้นเปลือง ส่วนปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมายที่ส าคัญได้แก่ ปัญหา
อาชญากรรม โดยเฉพาะการฆ่าคนตายท่ีมีเหตุจูงใจมาจากการแย่งชิงทรัพย์สิน เมื่อผู้คนต่างด้ินรนเพื่อ
ความอยู่รอดจึงส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงมากย่ิงขึ้น  

ปัญหาทั้ง 7 ด้านดังกล่าวเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อ
สังคมไทยเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ปัญหาสังคมนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางจริยธรรมขึ้น
ในสังคมไทย เพราะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระท าเนื่องจากเป็น
จริยธรรมเชิงลบ คือเบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน กระบวนการส าคัญที่ท าให้ปัญหาสังคมน าไปสู่ปัญหา
จริยธรรมได้แก่ ผู้คนขาดสติ และละเมิดศีลธรรม จึงท าให้เกิดปัญหาจริยธรรมในเชิงลบ  และเพราะ
มนุษย์เรียนรู้จริยธรรมจากสังคม สภาวะแวดล้อม ดังนั้นเมื่อสังคมเต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ มากมายจึง
ส่งผลต่อแหล่งก าเนิดของจริยธรรม กระทบต่อการเรียนรู้จริยธรรมจากสังคม  

เนื้อหาของเรื่องสั้นที่ปรากฏในช่วงที่ศึกษานี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นผลของกระทบวิกฤต
เศรษฐกิจที่ท าให้เกิดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่ปัญหาจริยธรรม ดังนั้นเรื่องสั้นที่เข้ารอบ
สุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จึงมีบทบาทต่อสังคมในด้านการน าเสนอปัญหา
จริยธรรมที่เกิดมาจากปัญหาสังคมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาปัญหาจริยธรรมในเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ในช่วงเวลาที่สังคมไม่ได้
เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นผลว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 2. ควรศึกษาปัญหาจริยธรรมในนวนิยายเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมมีบทบาทต่อสังคม 
 3. ควรศึกษาปัญหาจริยธรรมในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลอ่ืน ๆ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อ
เปรียบเทียบให้เห็นผลว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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