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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม” ฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม ศึกษาจากเรื่องสั้น
จำนวน 49 เรื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) ผลการวิจัยพบว่า
กระบวนการสร้ างวาทกรรมการเมื องในเรื ่ องสั ้ นของลาว คำหอม มี อยู่ 3 กระบวนการ
1) กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของความเป็นประชาธิปไตย 2) กระบวนการสร้าง
วาทกรรมการเมืองในมิต ิของสังคมอุดมการณ์และอำนาจนิยม และ 3) กระบวนการสร้าง
วาทกรรมการเมืองในมิติของการพัฒนา
คำสำคัญ: วาทกรรมการเมือง เรื่องสั้น ลาว คำหอม วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Abstract
The study entitled “Political Discourse in LAO KHAMHOM Short Stories” aimed to
analyze the political discourse forming processes in LAO KHAMHOM short stories.
The data was 49 stories analyzed by using Critical Discourse Analysis (CDA). The results
revealed that there were three political discourse forming processes in LAO KHAMHOM
short stories. These were 1) political discourse forming processes in aspect of the
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democracy; 2) political discourse forming processes in aspect of the ideology and
authoritarian; and 3) political discourse forming processes in aspect of development.
Keywords: Political Discourse, Short stories, LAO KHAMHOM, Critical Discourse Analysis

บทนำ
วรรณกรรมของคำสิงห์ ศรีนอก เจ้าของนามปากกา “ลาว คำหอม” ซึ่งเป็นนักเขียนที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นนักเขียนที่สร้างมโนสำนึกในด้านสังคมและการเมืองอย่างมีคุณค่า
ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม และกลิ่นอายของชนบทในภาคอีสาน นอกจากนี้
ยังนำเสนอปัญหาที่เต็ มไปด้วยความแร้นแค้น ความยากลำบาก และการถูกกดขี่เอารัดเอา
เปรียบของคนชนบท จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้วรรณกรรมของลาว คำหอม มีการสอดแทรก
วาทกรรมในรูปแบบของ “การเมือง” ให้เห็นอย่างชัดเจนเนื่องจากพื้นฐานของลาว คำหอม เป็น
คนที่มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่ฝันที่จะเป็นนักหนังสือพิมพ์ เมื่อได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ จึง
เริ่มอ่านและศึกษางานเขียนต่าง ๆ ของศรีบูรพาจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบ
วรรณกรรมของลาว คำหอม กอปรกับการที่มาจากชนบทอีสาน จึงต้องการถ่ายทอดเรื่องราว
ต่าง ๆ จากถิ่นอีสานบ้านเกิด แม้จะมีบางช่วงที่ต้องหลบหนีเข้าป่าจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม
2519 และลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศทำให้เห็นการเปลี่ยนถ่ายของอำนาจ ความวุ่นวาย
ทางการเมือง ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย การเลือกปฏิบัติ การลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การกดขี่ห่มเหงถูกเอารัดเอาเปรียบ และประสบการณ์ต ่าง ๆ ที่ผู้เขี ยนนำมาถ่ายทอดและ
นำเสนอในรูปแบบวรรณกรรมทั้งนิยายและเรื่องสั้น ดังเรื่อง “เขียดขาคำ” หนึ่งในเรื่องสั้นชุดฟ้า
บ่กั้นของลาว คำหอม หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
ได้ซ่อนวาทกรรมการเมืองว่า
“ผมนายนาค นางาม ครับ มาขอเงินค่ามีลูกมาก”
ปลัดอำเภอเงยหน้าที่อวบอูมขึน้ มามองเขาช้า ๆ จ้องอยู่ครู่หนึง่ แล้วพูด
เสียงหนัก “อ้ายบ้า คนกำลังทำงาน ไม่มีตารึ? ไป๊ ไปรอข้างนอก”
“เออ นาย ลูกผมกำลังจะตาย”
แต่แล้วเขาก็ชะงักโดยเร็ว เมื่อคิดได้ว่าไม่ควรพูดคำนี้ เพราะบางทีเจ้านาย
เกิดสงสัยว่าลูกเขาจะตายจะลำบาก ปลัดอำเภอก้มหน้าเขียนอะไรยุกยิก
ต่อไป
นายนาคเดินมาสมทบเพื่อนข้างนอกอย่างเงื่องหงอย เกิดเป็นราษฎร

183 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 10 No. 1 January – June 2022

ชาวนานี่ช่างมีแต่กองทุกข์ เขาคิดอดอยากปากหมองก็สดุ จะทุกข์อยู่แล้ว
หันหน้าไปหาเจ้านายก็มแี ต่คำขู่เข็ญ
(เขียดขาคำ, 2547, หน้า 72-73)
จากตัวอย่าง ในเรื่องสั้น “เขียดขาคำ” สะท้อนให้เห็นประเด็นทางสังคมอยู่ส อง
ประเด็น ประเด็นแรกคือประเด็นทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกัน แบ่งแยกคนจนกับคนรวย
ผู้ขอกับผูใ้ ห้ ชาวบ้านกับเจ้านาย (ข้าราชการ) ออกจากกัน การแบ่งแยกในลักษณะดังกล่าว
นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจแล้ว ยังตอกย้ำเรื่องชั้นทางสังคมอัน
เนื่องมาจากนโยบายรับเงินช่วยเหลือจากรัฐเพราะครอบครัวมีบุตรมาก เมื่อมีบุตรมากจึง
ยากจนนั่นจึง เท่า กับ ว่า คนที่ม า “ขอเงิน ค่ามีล ูกมาก” เป็น “คนจน” คนจนเหล่า นี้
นอกจากจะถูกตีตราว่าจนแล้ว ยังต้องแสดงความจนให้เห็นจากการมาขอ จากการแสดงให้
เห็นว่ามีลูกมาก จากการที่จะต้องบอกว่าลูกกำลังจะตาย อีกทางหนึ่งด้วย ประเด็นที่สองคือ
ประเด็นทางการเมืองกับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางอำนาจ แสดงผ่านตัวละครที่เป็น
ตัวแทนของรัฐที่นอกจากจะแสดงอำนาจผ่านตำแหน่งหน้าที่แล้ว ยังแสดงให้เห็น จากการใช้
ถ้อยคำตำหนิอย่างรุนแรง แสดงอำนาจบาตรใหญ่ และไม่ให้เกียรติ ดังจะเห็นได้จากถ้อยคำ
ตำหนิที่ว่า “อ้ายบ้า คนกำลังทำงานไม่มีตารึ ? ไป๊ ไปรอข้างนอก” ทั้งการเรียก อ้ายบ้า
การตั้งคำถามในเชิงบริภาษ ไม่มีตารึ? หรือการไล่อย่างไม่ให้เกียรติ ไป๊ ไปรอข้างนอก
เหล่านีไ้ ม่เพียงแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางอำนาจเท่านั้น หากมีนัยยะของการดู
ถูกว่าประชาชนชาวนาไร้การศึกษา ไม่รู้จักกาลเทศะ อีกทั้งยังถูกลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จากการเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ยัง ไม่ เร่งรีบ เท่ากับงานที่กำลังทำอยู่ ดังจะเห็นได้
หลังจากที่ไล่ให้ชาวบ้านออกไป “ปลัดอำเภอก้มหน้าเขียนอะไรยุกยิกต่อไป” จะเห็นได้ว่าทั้ง
สองประเด็นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง หากแต่เกิดจากการสร้างขึ้นอย่างเป็นกระบวนการผ่าน
ความคิด ความเชื่อ หรือตัวแทนของรัฐ จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึน้ ในสังคม
จากตัวอย่างและคำอธิบายข้างต้นจึงชี้ให้เห็นว่าวรรณกรรม ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
หนึ่งของวาทกรรมที่ก่อร่างครอบงำความคิดของคนในสังคมให้เชื่อตาม เนื่องจากวาทกรรม
(Discourse) ที่อยู่ในสังคมมีส่วนสำคัญและมีอิทธิพลในการสร้างความคิดหรือประสบการณ์
ให้กับนักเขียน โดยมักจะนำเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม วิถีชีวิตของคนในสังคมมา
เป็นวัตถุดิบในการแต่งเติมเรื่องราวให้กลายเป็นวรรณกรรมด้วยกลวิธีต่าง ๆ ตามความถนัด
ของตน ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาวรรณกรรมทุกเล่มจะเป็นภาพสะท้อนวาทกรรมที่
ปรากฏในสังคมทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา เพียงแต่เป็นตัวแทนการแสดงออกทางวาทกรรม
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บางอย่างเท่านั้น (นพพร ประชากุล , 2548 อ้างถึงใน เสนาะ เจริญพร, 2548) ในการศึกษา
วาทกรรม ผู้อ่านจะต้องมีค วามรู้ มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ทั้งตัวบท และ
โครงสร้าง ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจวาทกรรมที่แฝงในรูปแบบของวรรณกรรมมากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุผลและตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์ วิเคราะห์กระบวนการสร้าง
วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองผ่าน
ตัวบทวรรณกรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองใน
เรื่องสั้นของลาว คำหอม

กรอบแนวคิด
แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการอธิบาย
ความสัม พันธ์อันซับซ้อนของสังคมกับ อำนาจ และต่อยอดพัฒ นาเกิดเป็นแนวคิด เรื่อง
การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis หรือ CDA) นักภาษาศาสตร์
คนหนึ่งที่พยายามนำเอาแนวคิดนี้มาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทางสังคมศาสตร์คือ นอร์แมน
แฟร์เคลาฟ์ (Norman Fairclough) เขาพยายามทำให้เห็นว่าโครงสร้างทางภาษา (วาทกรรม)
มีการประกอบสร้าง มีกระบวนการผลิต มีการตอกย้ำ และมีการรับรูท้ ี่ยึดโยงกับเงื่อนไขทาง
สังคมและกิจกรรมทางสังคม (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ , จันทิมา เอียมานนท์ , 2549,
หน้า 43-45)
ในการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามแนวคิดของนอร์แมน แฟร์เคลาฟ์ (Norman
Fairclough, 2003, อ้างถึงใน ญาณิศภาค กาญจนวิศษิ ฐ์, 2547, หน้า 17-18) เขาได้เสนอ
แนวการวิเคราะห์ไว้ 3 มิติ คือ
มิติแรกคือมิต ิด ้านตัวบท (Text) คือ ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร วิเคราะห์การสร้ าง
ความหมายในวรรณกรรม รูปแบบ ตลอดจนวิเคราะห์การสร้างภาพของภาษา ในการวิเคราะห์
ส่ วนนี ้ จะเน้ นหลั กการทางภาษาศาสตร์ ประยุ กต์ มาวิ เคราะห์ เช่ น คำศั พท์ ไวยากรณ์
ความหมาย การเชื่อมโยงความของลักษณะวาทกรรมที่ปรากฏจากตัวบท
มิติที่สองคือมิติภาคปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) คือ มิติของเหตุการณ์
สื่อสารที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของกระบวนการผลิต (Text Production) ว่าผู้สร้างวาท
กรรมทำให้วาทกรรมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร นำเอาบริบททางสังคมไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง
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สังคม วัฒนธรรมมาสร้างเป็นวาทกรรมได้อย่างไร และมีการถ่ายทอดออกมาอย่างไร อีกทั้ง
ยัง ให้ค วามสนใจกับการวิเ คราะห์การใช้ต ัวบท (Text Consumption) ว่า ผู้รับ ได้รับ ตัวบท
อย่างไร มีการใช้และวิเคราะห์ตัวบทอย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร
มิติที่สามคือมิติด้านภาคปฏิบัติการด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural Practice)
คือ บริบทที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดวาทกรรมโดยสามารถพิจารณาได้ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจตามกรอบแนวคิดปฏิบัติการวาทกรรมเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างตัว
บทกับปฏิบัติการสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ ตัวบทและสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม
ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยตัวบทถูกกำหนดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒ นธรรมผ่านทางปฏิบ ัต ิก ารวาทกรรม ในขณะเดียวกั น ตัวบทเองก็อ าจมี ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เช่นกัน

วิธีการศึกษา
การดำเนินการในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิ ัยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหนังสือรวมเรื่องสั้นและเรื่องสั้นของลาว คำหอม จำนวน 4 เล่ม รวมเรื่องสั้น
ทั้งหมด 49 เรื่อง ได้แก่
1.1 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “ฟ้าบ่กั้น” จำนวน 17 เรื่อง พิมพ์ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2547
1.2 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “กำแพงลม” จำนวน 17 เรื่อง พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2543
1.3 หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด “ลมแล้ง” จำนวน 14 เรื่อง พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2540
1.4 หนังสือเรื่องสั้น “ประเวณี” จำนวน 1 เรื่อง พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2539
2. สำรวจและศึ ก ษาเอกสารที ่ เ กี ่ย วข้อ ง รวมทั ้ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ท ี ่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล
3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง โดยใช้แนวคิดวาท
กรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และจัดประเภทของกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง พร้อม
กับยกตัวอย่างและอธิบายแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์
4. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองใน
เรื่องสั้นของลาว คำหอม ซึ่งในแต่ละประเด็นจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างวาทกรรม
การเมืองในมิติต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ รัฐ การใช้อำนาจและผลประโยชน์
ทางการเมืองที่แฝงมาในรูปแบบของวรรณกรรม ซึ่งวาทกรรมดังกล่าวได้สะท้อนสภาพ
สังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และกลิ่นอายของชนบท ที่ผู้เขียนสรรค์สร้างขึน้ มาและนำมาผลิต
ซ้ำในงานวรรณกรรม จากการศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของ
ลาว คำหอม ผู ้ ว ิ จ ั ย สามารถวิ เ คราะห์ ก ระบวนการสร้ า งวาทกรรมการเมื อ งออกเป็ น
3 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิตขิ องความเป็นประชาธิปไตย
กระบวนการสร้ า งวาทกรรมการเมื องในมิ ต ิ ข องความเป็ น ประชาธิ ป ไตยพบว่ า
เป็นกระบวนการที่ประชาชน และนักการเมืองที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งได้สร้างวาทกรรมให้กับ
ระบอบการเมืองการปกครอง และรัฐในฐานะผู้ปกครอง ผู้มีอำนาจและเป็นผู้ใช้อำนาจอย่างชอบ
ธรรมตามประมวลกฎหมายและบทบัญญัติแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ซึ่งอำนาจดังกล่าวนั้นถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง และการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ ม
เดียวกันตลอดจนชนชั้นที่มีอำนาจทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่แฝงไปด้วย
ผลประโยชน์ การทุจริตการเลือกตั้ง การใช้นโยบายในการหาเสียงที่เพ้อฝันเกินความเป็นจริง
การคอร์รัปชัน และการรัฐประหารเพื่อช่วงชิงอำนาจในการปกครอง จากการศึกษาผู้ วิจั ย
สามารถแบ่งประเด็นกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติความเป็นประชาธิปไตยได้
2 ประเด็น คือ ระบบการเลือกตั้ง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไร้เสถียรภาพ
1.1 ระบบการเลือกตั้ง
จากการศึกษาพบว่าภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้กับระบบการ
เลือกตั้งอันเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างวาทกรรมให้กับความอยุติธรรมที่มาจากการ
เลือกตั้ง และการสร้างวาทกรรมให้กับนโยบายการหาเสียงที่เพ้อฝันเกินจริง
การสร้างวาทกรรมให้กับความอยุติธรรมที่มาจากการเลือกตั้ง จากการศึกษา
พบว่าในเรื่องความ อยุติธรรมที่มาจากการเลือกตั้งนั้นได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้องเช่น เรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงอำนาจในการเข้ามาบริหารจัดการกับ
ท้องถิ่นและชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและการเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มเดียวกัน
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หรือชนชั้นผู้ม ี อำนาจในสัง คม การซื้อสิท ธิ์ข ายเสี ยงของชาวบ้า นเพื่อแลกกั บ เงิ น และ
ผลประโยชน์บางประการ ดังตัวอย่าง
“เมื่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลง เขาจึงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน และต่อมาเมื่อ
ตำแหน่งกำนันอันถูกเบียดให้ว่างลง เขาจึงสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ด้วย
อำนาจของเงินและข้าวสาร ทำให้ไม่มใี ครใน ตำบลกล้าแข่งลงสมัคร
จึงถือได้ว่าเขาได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมี
ให้เห็นไม่บ่อยนัก”
(ควายเขาแดง, 2540, หน้า 46)
จากตัวอย่างเรื่องควายเขาแดง จะเห็นได้ว่าคนที่มีฐานะดีกว่าย่อมชนะการเลือกตั้ง
ได้โดยง่าย เพราะใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทุนในการซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียงจากชาวบ้าน ดังจะเห็นได้
จากข้อความที่ว่า “ตำแหน่งกำนันอันถูกเบียดให้ว่างลง” กระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างวาท
กรรมการเมืองเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันยังสะท้อนให้เห็นว่า
ระบบการเลือกตั้งที่จัดขึน้ นั้นมิได้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนเท่าใดนัก แต่
ตรงกันข้ามการเลือกตั้งนั้นกลับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเข้ามาบริหารจัดการ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีชนชั้นของผู้มีอำนาจและนายทุนคอยให้
การสนับสนุนในฐานะหุ้นส่วนและผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังจะเห็นจากข้อความที่ว่า “ด้วยอำนาจ
ของเงินและข้าวสาร ทำให้ไม่มีใครในตำบลกล้าแข่งลงสมัคร”
ส่วนการสร้างวาทกรรมให้กับนโยบายการหาเสียงที่เพ้อฝันเกินจริง จาการศึกษา
พบว่าในเรื่องนโยบายการหาเสียงที่เพ้อฝันเกินจริงนั้นเป็นการสร้างวาทกรรมการหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่นำผลประโยชน์ ความต้องการและปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
มาเป็นข้อเสนอ โดยได้ให้ความหวังและคำสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ประชาชนต้องการ เพื่อแลกกับ
การลงคะแนนเสียงให้ ดังตัวอย่าง
“ถึงผมเองนี่ก็เถอะ แม้จะเตาะแตะรู้ความขึ้นมาในกระท่อมนาแล้ง แต่การที่
ต้องพลัดเข้ามาอยู่เมืองนานปี ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของฟ้าฝนจึงไม่สู้จะ
แตกต่างกับชาวเมืองเขามากนัก หากไม่เป็น เพราะตนบังเอิญได้เห็นแวว
โรจน์ในดวงตาของชาวบ้านนับร้อยนับพันขณะชุมนุมฟังคำโฆษณาหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งหลังการพลิกฟื้นคืนชีพของลัทธิประชาธิปไตย
จากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีผู้สมัครท่านหนึ่ง โอ่ว่าหากได้รับ
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เลือกตั้งท่านจะทำโครงการผันน้ำจากแม่โขงด้วยระบบกาลักน้ำ โดยที่จะ
สร้างท่อยักษ์ทอดข้ามยอดเขาหลวงทางภูกระดึงลาดลงสู่ทุ่งนาใจกลางของ
อำเภออันเป็นเขตเลือกตั้ง จากท่อใหญ่ท่านจะต่อท่อเหล็กเข้าสู่แนวชาวบ้าน
อีกทอด”
(หุ้นส่วนเจ้าชีวติ , 2543 หน้า 113)
จากตัวอย่างในเรื่องหุ้นส่วนเจ้าชีวติ จะเห็นได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งนำปัญหาเรื่อง
น้ำมาเป็นนโยบายในการหาเสียง เป็นการสร้างวาทกรรมการเมืองรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
โน้มน้าวใจของประชาชนที่ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคในการเกษตรได้เป็น
อย่างดีโดยนำนโยบายการหาเสียงดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับการชวนเชื่ อที่ชักจูงให้เห็นด้าน
ดีเพียงด้านเดียว ดังจะเห็นได้จากนำไปเปรียบเทียบกับ “คำโฆษณา” และใช้คำกล่าวที่เกิน
จริงโดยจงใจใช้คำว่า “โอ่ว่า” จนกลายเป็นวาทกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งทำให้ป ระสบ
ผลสำเร็ จ และบรรลุ เ ป้า หมาย ขณะที ่ ก ารหาเสี ย งของผู้ ส มัค รรั บ เลื อกตั ้ง ของสมาชิก
ผู้แทนราษฎรนั้นจะนำปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสร้างเป็นวาทกรรมที่สนองความ
ต้องการของประชาชน แม้ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจน การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำ
กิน การแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาภัยแล้งอันเป็น
ปัญหาที่อยู่เคียงคู่กับสังคมเกษตรกรของประเทศไทยมาช้านาน แม้ว่าวาทกรรมที่ใช้ในการ
หาเสียงดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องที่มีความสมเหตุสมผล หรือจะมีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใด แต่วาทกรรมเหล่า นี ้ก ลับ มี อำนาจในการชี ้น ำทางความคิด และความเชื ่อ ของ
ประชาชนโดยอ้างหลัก การทางประชาธิป ไตยในช่วง 14 ตุล าคม 251 ดัง จะเห็น ได้จาก
ข้อความ “...พลิกฟืน้ คืนชีพของลัทธิประชาธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” รวมไป
ถึงการทำหน้าที่กดทับ ปิดกั้นความรู้ของประชาชน และสถาปนาให้ผู้ใช้วาทกรรมเกิดการ
ยอมรับนับถือ และเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา เพียงเพราะความเชื่อว่า วาทกรรมการ
หาเสียงของบรรดาผูส้ มัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ ซึ่งถือได้ว่านโยบายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร
เป็นกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กับนโยบายการหาเสียงที่เพ้อฝันเกินจริง
1.2 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไร้เสถียรภาพ
จากการศึกษาพบว่าภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้กับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนมองว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้น ไร้
เสถียรภาพ อ่อนแอ และมีการทำรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นการฉีกรัฐธรรมนู ญอันเป็น
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กฎหมายสูงสุดของประเทศ และสถาปนากลุ่มผู้มีอำนาจในการทำรัฐประหารให้เป็นผู้อยู่
เหนือกฎหมาย ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองโดยการอ้างเรื่องความวุ่นวาย
และบรรยากาศทางการเมืองของประเทศเพื่อเป็น ช่องทางในการเข้า มาจัด การบริหาร
ประเทศโดยมีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังตัวอย่าง
“อาจารย์ยังไม่รู้ซี บ้านเมืองเขายุ่ง หลวงพิบูล หลวงเผ่า เปิดแน่บไปถึง
ไหน ๆ แล้ว” เกิดพูดพลางลากม้านั่งมารวมโต๊ะทั้งสามหันไปมองอย่างตั้งใจ
“ขยันยุ่งกันเหลือเกินนิ” ก้อยอ้อแอ้ในลำคอ “นี่แหละมัง ที่พวกปากมาก
มันชอบพูดปาว ๆ ตอนเลือกผู้แทน มันว่านะ อาจารย์ อะไรนะ? ไตไตนี่
แหละ” ยื่นหน้าไปทางเขิน “ประชาธิปไตยเว้ย ไม่ใช่ไตไต” เขินพูดอย่างเคร่ง
ขรึม “เขาเรียกว่ารัฐประหาร ประชาธิปไตยน่ะ มันต้องรัฐประหาร
บ่อย ๆ ไม่อย่างงั้นมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย”
(นักกานเมือง, 2547, หน้า 86-87)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ระบอบประชาธิปไตยนั้นถูกทำรัฐประหารอยู่
บ่อยครั้ง แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมและบรรยากาศทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกลิดรอนจนกลายเป็นเรื่องปกติ
จึงก่อให้เกิดวาทกรรมที่ว่า “ประชาธิปไตยน่ะ มันต้องรัฐประหารบ่อย ๆ ไม่อย่างงั้นมันก็ไม่ใช่
ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นทัศนะของประชาชนที่มองว่าความเป็นประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยนั้นแฝงไปด้วยระบอบเผด็จการแบบฟาสซิสต์ที่ให้เชื่อมั่นในตัวท่านผู้นำ ผู้ที่จะนำพา
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้ในสถานการณ์บ้านเมืองที่คับขันวุ่นวาย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างวาท
กรรมการเมืองในรูปแบบหนึ่งให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนีย้ ังพบชุดกริยาวลีที่แสดงให้เห็นถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ไร้เสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็น “เปิดแน่บไปถึงไหน ๆ แล้ว” การหลบหนี ไปจะด้วยเหตุผลก็ตาม
แสดงถึงภาวการณ์เป็นผู้นำตลอดจนความรับผิดชอบ แต่การกระทำดังกล่าวของบุคคลที่เป็น
ผู้นำย่อมทำให้ระบอบการปกครองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สู้ดีนัก ขณะเดียวกันยังกล่าวถึงการ
แทรกแซงอำนาจทางการเมืองในลักษณะการเข้ามาทำรัฐประหารบ่อยครั้งจนได้ชื่อว่า “ขยันยุ่ง
กันเหลือกเกินนิ” และ “ประชาธิปไตยน่ะ มันต้องรัฐประหารบ่อย ๆ” ชุดกริยาวลีดังกล่ าว
นอกจากแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพทาง
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การเมืองอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านและผ่องถ่ายอำนาจมาง
การเมือง
2. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิตขิ องสังคมอุดมการณ์และ
อำนาจนิยม
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของสังคมอุดมการณ์
และอำนาจนิยมเป็นกระบวนการหนึ่งที่ภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมให้กับสังคม และมองว่า
สังคมที่แวดล้อมพวกเขาอยู่นั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจและอุดมการณ์ อันปราศจากความยุติธรรม
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ และการเลือกปฏิบัติต่อชนชั้นทางสังคมที่
แตกต่างกันออกไป ในลักษณะ “สองมาตรฐาน” จนนำไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม
การกดขี่ข่มเหงและการถูกเอารัดเอาเปรียบของชนชั้ นล่างในสังคม รวมไปถึงปัญหาการลด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งล้วนแต่แล้วเกิดจาการใช้อำนาจแทบทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่า
อำนาจทางการเมืองนั้นมีพลังและมีอทิ ธิพลต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ใช้อำนาจอันชอบธรรมนี้
ย่อมอยู่เหนือประชาชนและทำทุกอย่างตามใจชอบ โดยเฉพาะชนชั้นล่างในสังคมที่มักจะถูก
ทอดทิ้ง เลือกปฏิบัติ มองข้ามไม่เห็นความสำคัญ เพราะบุคคลเหล่านีไ้ ร้ผลประโยชน์และถูกมอง
ว่าเป็นภาระของสังคม เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณภาพ จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถแบ่งประเด็ น
กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของสังคมอุดมการณ์และอำนาจนิยม ได้ 3 ประเด็น
คือ การใช้อำนาจและความรุนแรง การแบ่งแยกชนชั้นทางสังคม และปัญหาการลดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
2.1 การใช้อำนาจและความรุนแรง
จากการศึกษาพบว่าภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้าราชการ รวมถึงเหล่าพ่อค้านายทุน ซึ่ งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ม ีอำนาจและมีอิทธิพลต่อ
การดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนในฐานะเป็นผู้กระทำทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
การได้มาซึ่งอำนาจของบุคคลเหล่านี้กลับถูกใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้องโดยมิได้คำนึงถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของประชาชน รวมไปถึงเรื่องหลัก
ศีลธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งประชาชนมองว่าอำนาจดังกล่าวนั้นได้เป็นภัยคุกคามต่อ
การดำเนินวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของพวกเขา ทำให้พวกเขาเกิดความหวาดกลัว และ
ยำเกรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ และนายทุน อีกทั้งยังได้มีการใช้ความรุนแรงเข้ามา
จัดการและแก้ไขปัญหา โดยการข่มขู่ เบียดเบียน บังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามและยอมจำนน
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โดยดุษณี ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แสดงให้เห็นถึง
สังคมที่ไร้ซึ่งความเสมอภาคและภราดรภาพ
จากการศึกษาพบว่า “อำนาจ” เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ และรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจอย่างชอบ
ธรรมในการปกครองและดูแลประชาชนให้เกิดความสงบเรียบร้อย ดังนั้นรัฐจึงให้อำนาจแก่
ข้าราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลของรัฐ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ดูแลประชาชน และดูแล
ผลประโยชน์ของรัฐ แต่ในทางกลับกันได้มีข้าราชการบางกลุ่มได้ใช้อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และแสดงอำนาจบาตรใหญ่ต ่ อประชาชนเพื่ อให้ประชาชนเกิ ด
ความเกรงกลัว และเกิดการยอมรับในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจอยู่เหนือประชาชนทั่วไป
และยังเป็นผู้กระทำทางสังคมอีกด้วย ดังตัวอย่าง
“จริงเร้อ ถ้าจริงอย่างที่พูด คนก็ไม่รู้จักตาย”
“เอ๊ะ เอ็งพูดยังไง เอ็งว่าใคร” ผู้ใหญ่ดาขึน้ เสียงและหันขวบไปทางเด็กหนุม่
“เปล่า”
“เปล่ายังไง ใครก็ได้ยิน”
“ฉันไม่ได้ว่าใคร ฉันพูดกับวิทยุ”
“วิทยุมันทำอะไร มันพูดอะไรกับเอ็ง”
“มันบอกฝอยยา ฉันสงสัยว่ามันจะจริงอย่างที่บอกเร้อ ถ้ามันดีวิเศษอย่าง
ว่า คนเราก็คงไม่ตายอีกต่อไปแล้ว”
“เอ็งไม่เชื่อวิทยุรึมันเป็นของหลวงไม่มีหลวงสั่ว ๆ ที่ไหนหรอกจะโกหก
ราษฎร”
“ฉันไม่ได้ว่าหลวงนะ ฉันว่าวิทยุ ผู้ใหญ่อย่าหาเรื่องกับเด็กซี”
“ข้าไม่ได้หาเรื่อง วิทยุน่ะมันเป็นของหลวง เอ็งหัดรู้จักบ้างสิ”
(มือกายสิทธิ์กับตีนปีศาจ, 2540, หน้า 65-66)
จากตัวอย่างในเรื่องมือกายสิทธิ์ก ับตีนปีศาจนั้น จะเห็นได้ว่าเด็กหรือชาวบ้าน
ธรรมดาจะถูกปลูกฝังให้เชื่อ “หลวง” หรือรัฐบาลโดยปราศจากข้อสงสัยและการตั้งคำถามใด ๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ารัฐบาลมีอำนาจในการกดทับและปิดกั้นความรู้ของประชาชน รวมไปถึงการ
ชี้นำประชาชนให้เชื่อและคล้อยตาม ซึ่งใช้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะบุคคลของรัฐเป็นเครื่องมือในการ
ชีน้ ำประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน
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ส่วนการใช้อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบนั้น จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการนั้นได้ใช้
อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบ ตลอดจนใช้อำนาจและหน้าที่อันเกินขอบเขตของตนเอง ทั้งนี้การใช้
อำนาจและหน้าที่เหล่านั้นถูกใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
หรือกลุ่มนายทุนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ประชาชนตกเป็นผู้ถูกกระทำ และไม่สามารถ
เรียกร้องหาความยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรได้ เพราะประชาชนนั้นไร้ซึ่งอำนาจ
และสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ ดังตัวอย่าง
“เฮ้ย หยุด ไอ้พวกนี้เป็นนักเลงจากถิ่นไหนวะ จึงคิดมาลักกล้วยอ้อยกลางวัน
แสก ๆ ”
“เปล่า พวกฉันมาตามควาย มันขโมยควายของพวกฉันมา พวกฉันเห็นมันจูงมา
ทางนี”้
“ชะ ๆ ขนาดจับได้คาหนังคาเขา ยังจะมาปากเสียกันอีกหรือนี่ พวกแกยังไปไหน
ไม่ได้ ต้องไปตามกำนันมาพูดกัน”
เมื่อได้ยินเอ่ยชื่อถึงกำนัน ชาวบ้านที่ติดตามควายก็นิ่งอึ้งแต่ก็คิดว่าดีเหมือนกัน
เพราะฝ่ายตนจะได้มีโอกาสแจ้งความเรื่องถูกขโมยและร้องขอความช่วยเหลือ
บ้าง เพียงไม่กี่อึดใจต่อมา ท่านกำนันก็เดินอร่ามในชุดกำนันเต็มยศโผล่เข้ามา
พร้อมกับบริวารล้อมหน้าล้อมหลัง ประโยคแรกที่ท่านเอ่ยปากด้วยเสียงกร้าว
กระด้างคือการถามหาใบอนุญาตให้มอี าวุธ (แก๊ป) ที่ชาวบ้านถือติดตัวมาสอง
สามกระบอก ต่ อ จากนั้ น จึ ง เรี ย กหาบั ต รประจำตั ว ประชาชนจากทุก คน
ซึ่งก็เป็นคราวซวยที่ไม่มีใครนำติดตัวมา จนกว่าจะซักไซ้ไล่เลียงกันเสร็จ เวลาก็
ผ่านไปมากว่าสองชั่วโมง อย่างไรก็ดีพวกชาวบ้านที่ติดตามควายก็ยังฉลาดพอที่
ไม่เอ่ยปากถึงเรื่องที่พวกตนได้เห็นและรู้คำตอบดีแล้วนั่นคือเรื่องของไอ้หัวขโมย
กับควายของชาวนา
(คดีตามควาย, 2540, หน้า 42)
จากตัวอย่างในเรื่องคดีตามควาย จะเห็นได้ว่า “กำนัน” ได้ใช้อำนาจและหน้าที่
ปกครองโดยมิชอบโดยการกลั่นแกล้งประชาชนที่ไร้ทางสู้ ทั้งกิริยา ท่าทาง น้ำเสียง ตลอดจน
จุดอ่อนเพื่อใช้เล่นงานประชาชนหากมีการร้องเรียนหรือการโต้แย้ง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือและ.
เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องเดียวกันจนหลุดพ้นจากการกระทำความผิดและข้อกล่าวหา
อีกทั้งยังได้ใช้อิทธิพลในการข่มขู่ชาวบ้านให้เกรงกลัวและยอมยุติปัญหาแต่โดยดี ซึ่งเห็นได้ว่า
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“กำนัน” นั้นได้ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง ลักษณะดังกล่าวเป็นการสร้าง
วาทกรรมการเมืองให้กับใช้อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนั ้ น ยั งมี การใช้ ค วามรุ นแรง จากการศึ กษาพบว่ าความรุ นแรงนั ้ น มี
ความสัมพันธ์อยู่ก ับอำนาจและไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกั นได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกที่
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงมักจะใช้ความรุนแรงเข้ามาบริหารจัดการและแก้ไข
กับปัญหาต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้อำนาจเอง ซึ่งส่ งผลให้ชาวบ้านต้องตกเป็น
เหยื่อในฐานะเป็นผู้ถ ูกกระทำทางสังคม หรือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมความรุนแรง
เหล่านั้น ดังตัวอย่าง
“ก็พวกเศรษฐีน ายเงินที่น ั่งรถพรืด พราด และเดิน โย้พุง อยู่ใน... พูด ยัง ไม่ทัน
ขาดคำมันก็ ตวัดด้ามปืนฉับเข้าที่ปากและตะคอก ‘ช่า งบอกดีน ัก’ แรงตบ
จากด้ามปืนทำให้ล้มลงไปอยู่แทบเท้าปลายตีนของมันพร้อมกับฟันสี่ซี่ที่
หลุดลงไปติดอยู่ลำคอ”
“ไปแจ้งความบ้านเมืองเขาหรือเปล่า”
“ไป”
“แล้วไง ท่านว่าอย่างไร”
“ก็ไม่ว่าอะไรท่านก็รับแจ้งความไว้”
“เล่าเรื่องให้เจ้านายฟังละเอียดไหม”
“เล่า เล่าละเอียด อ้อ! แต่ก็ไม่ได้บอกหรอกที่พูดกับพวกนั้นอย่างไร ก่อนทีม่ ันจะ
ตบปากเอา”
“ทำไม”
“ก็อย่างที่บอกแล้วไง ในยามสับสน ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายนี้ ชะดี ชะ
ร้ายฟันส่วนที่เหลืออาจจะหายไปอีกทั้งแถบก็ได้”
(ฟันผมหาย, 2543, หน้า 98-99)
จากตัวอย่างในเรื่องฟันผมหายได้แสดงถึงความรุนแรงที่กระทำต่อร่างกายอย่าง
ชัดเจน ซึ่งในครั้งนี้โจรได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยการปล้นของมีค่า และยังใช้
กำลังประทุษร้ายจนชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ เมื่อชาวบ้านได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกลับไม่
สามารถให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทั้งหมดเพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายอีก ดังตัวอย่างที่ว่า
“ก็อย่างที่บอกแล้วไง ในยามสับสน ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายนี้ ชะดี ชะร้ายฟันส่วนที่
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เหลืออาจจะหายไปอีกทั้งแถบก็ได้” กระบวนการดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างวาทกรรม
การเมืองให้กับสังคมที่มีความรุนแรงในทุกระดับชั้น แม้แต่เจ้าหน้าของรัฐที่เองก็ตาม
2.2 การแบ่งแยกชนชั้นทางสังคม
จากการศึกษาพบว่าสังคมนั้นได้มีการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ และคุณสมบัติของ
มนุษย์ คือมีชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ซึ่งแต่ละชนชั้นมีสิทธิ มีอำนาจ และมีหน้าที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ชนชั้นล่างของสังคมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
เกษตรกรซึ ่ งมั กจะถู กเอารั ดเอาเปรี ยบ ถู กกลั ่ นแกล้ งและเป็ นผู ้ ถ ู กกระทำอยู ่ เสมอ ใน
ขณะเดียวกันชนชั้นสูงของสังคมกลับแสวงหาผลประโยชน์จากชนชั้นล่างอย่างเลือดเย็นและมี
ฐานะเป็นผู้กระทำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสิทธิและเสรีภาพที่ไม่เท่า
เทียมกัน ลักษณะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการสร้างวาทกรรมการเมือง ดังตัวอย่าง
“เพราะไม่ได้เป็นข้าราชการ แม้จะเคยเข้าสโมสรมาบ้างแต่ก็ยังเป็นไปอย่าง
ฉาบฉวย เท่าที่สังเกตเห็นว่าบรรยากาศโดยทั่วไปก็เหมือนแห่งอื่น ๆ คือ
ยังคงรักษาฐานะของความเป็นสถานที ่แสดงถึงความแตกต่ างและ
แบ่งแยกท่านข้าราชการทั้ งหลายออกจากมวลประชาสามั ญชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นช่องเสวนาของบรรดาเจ้าขุนมูลนาย (ส่วนหนึ่ง)
ของจังหวัด”
(เสือโต๊ะ, 2543, หน้า 33)
“เมื่ออยู่คนเดียวเงียบ ๆ และหวนคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่ตนเองตัดสินใจขาย
นา เพื่อมาแลกกับตำแหน่งภารโรง แกมักจะเผลอยิ้มและพึมพำออกมาคน
เดียว ‘มันช่างโง่กันทั้งโคตร’ อันว่าตำแหน่งนักการภารโรงนั้น ถึงจะไม่ถึง
ขั้นข้าราชการ แต่ก็มีฐานะข้าราชการชั้นสองแต่กระนั้น ภารโรงก็ยังมี
โอกาสเสวยนานาสิทธิ์ ซึ่งข้าราชการผู้ เป็นกลุ่มบุคคลเพียงวรรณะ
เดียวในแผ่นดินที่ทรงสิทธิ์ในการกำหนดอภิสิทธิ์ให้กับตนได้…”
(ทิดมาไม่โง่, 2540, หน้า 30)
จากตัวอย่างในเรื่องเสือโต๊ะและทิดมาไม่โง่ แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกชนชั้นทาง
สังคมอย่างชัดเจน คือคนธรรมดาทั่วไป และคนของรัฐหรือข้าราชการ ทำให้เห็นถึงความเหลื่อม
ล้ำของสังคมและสิทธิและเสรีภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังถูกปลูกฝังให้เห็นว่าการรับราชการ

195 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 10 No. 1 January – June 2022

นั้นมีสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งทำให้เห็นว่าข้าราชการนั้นเป็นชนชั้นหนึ่งที่มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชน
ทั่วไป และมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐมากกว่าคนในสังคม กระบวนการดังกล่าว จึงเป็น
กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กับข้าราชการผู้มีอภิสิทธิ์เหนือประชาชนและชี้ให้เห็นถึง
สังคมที่ไร้ความเสมอภาค
2.3 ปัญหาการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยนั้น มักจะถูก
ละเลยและมองข้ามไป อีกทั้งยังขาดการเข้ามาแก้ปัญหาของรัฐอย่างจริงจังทำให้บุคคลเหล่านี้
ถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม เป็นบุคคลที่ไร้คุณภาพและน่ารังเกียจของสังคม เช่น โสเภณี
คนด้อยการศึกษา คนชายขอบอื่น ๆ เป็นต้น ดังตัวอย่าง
“เขาไม่ติดชื่อหรอก ย่าก้มหูมาซิครับ ต้อจะบอก” หญิงแก่ทำตามง่าย ๆ
“ผู้หญิงเขาเป็นช๊อกกะรี” เด็กกระซิบลมเย็นกระพือวูบหอบละอองฝน
พรูเข้ามา ผู้คนใต้กันสาดเบียดออล้าเข้าไปในร้านค้า
“ผู้หญิงคนชั่วครับย่า” ...
“เขารับจ้างเป็ นเมียทหารฝรั่ง ไอ้ก้อมเพื่อนของผมมันบอกว่าได้เ งิน
เยอะ พี่คำพลาย พี่แพงสีลูกลุงเส็งที่ทำนาอยู่หลังบ้านก็เป็น พี่คำนางที่
เคยมาเลี้ยงน้องที่บ้านเราก็ออกไปเป็น”
(ป้าย, 2547, หน้า 174-175)
จากตัวอย่างในเรื่องป้าย สะท้อนให้เห็นถึงการดูถูกเหยียดหยามโสเภณี หรือผู้หญิง
ขายบริการว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคม ทำตัวไร้คุณค่า และมักจะปฏิบัติต่อบุคคล
เหล่านั้นแตกต่างไปจากมาตรฐานของสังคมจนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม
ตามมา นอกจากนีใ้ นเรื่องไพร่ฟ้าก็เช่นเดียวกันที่คนชายขอบ ไร้การศึกษามักจะถูกคนเมืองมอง
ว่าโง่เง่า ไม่มีความเป็นมนุษย์ และมักจะถูกเหยียดหยามอยู่เสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อม
ล้ำของสังคม ดังตัวอย่าง
“คุณเชิด คุณมาอยู่ป่ากี่ปีแล้ว?”
“แปดครับ”
“ถึงว่าซี คาดไม่ผิด คุณออกจะอยู่ป่านานเกินไปคุณเชิด จนคุณเป็นคน
ป่าไปแล้วอีกคน”
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กลืนน้ำลายลงคอและพึมพำเหมือนจะพูดกับตัวเอง
“ความรักมนุษยธรรมหลุดออกมาจากปากแต่ละประโยคบุร่ำบุราณเต็มที”
นั่งคิดครู่หนึ่งแล้วถาม
“ที่คุณพูดว่าคนของเราน่ะ ใครกัน?”
“อินถา”
“โธ่คุณมนุษยธรรม ก็ไอ้หูกลวงนั้นมันเป็นมนุษย์มนาด้วยกะเขา
เมื่อไหร่เล่าขมุทั้งตัว”
(ไพร่ฟ้า, 2547, หน้า 54-55)
จากตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวมา จะพบว่าปัญหาการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น
เกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม และถูกสังคมตีตราว่าไร้คุณค่าเป็นภัยคุกคามต่อ
สังคม ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ และนิยามให้บุคคลเหล่านั้นแตกต่างไปจากมาตรฐานของ
สังคม จึงทำให้บุคคลเหล่านั้น ถูกดูถูกเหยียดหยาม และปฏิบัติต่อพวกเขาแตกต่างไปจาก
มาตรฐานของสังคม ลักษณะดังกล่าวจึงถือว่าเป็นกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมือง
อย่างหนึ่งที่สร้างให้กับความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิตขิ องการพัฒนา
กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิ ติของการพัฒนา เป็นกระบวนการที่
ประชาชนได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้กับการพัฒนาของรัฐ อันเนื่องมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ที ่ ไ ด้ ก ำหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื ่ อ ให้ ป ระเทศมี ค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทั ด เที ย มกั บ อารยประเทศและการพั ฒ นาชนบทของรั ฐ ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญทำให้เกิดการระดมทรัพยากรและงบประมาณในการ
จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ถนนสายหลัก แต่รัฐมิได้คำนึงถึงผลกระทบ
ทั้ง ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิต ของคนชนบทที่ต ามมา กล่า วคือ รัฐมิได้ช ่ ว ย
แก้ปัญหาพืน้ ฐานของคนชนบทที่ยากจนอย่างจริงจังทั้งยังเป็นการซ้ำเติมให้คุณภาพชีวิตของ
ชาวชนบทเลวร้ายยิ่งขึ้น เช่น การตัดไม้ทำลายป่า หรือการอพยพย้ายถิ่นจากผลกระทบการ
สร้างเขื่อน เป็นต้น จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถแบ่งประเด็นกระบวนการสร้างวาทกรรม
การเมืองในมิติของการพัฒนา ได้ 3 ประเด็น คือ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการศึกษา
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3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เช่น การสร้างเขื่อน
และอ่างเก็บน้ำ การสร้างถนนสายหลักและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีทั้งด้านบวก
และด้านลบซึ่งนอกจากจะนำความเจริญมาสู่ชนบทแล้ว การพัฒนาของรัฐยังทำให้คุณภาพชีวิต
ของคนชนบทตกต่ำมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นจน
ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน จากผลกระทบดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กับ
การพัฒนาของรัฐ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
“...แต่ก่อนก็สมบูรณ์ดี เพิ่งจะมาอดอยากกันตอนหลัง ๆ นี้แหละ นา
มันตายเกลือกินเกือบหมด ที่ที่ไม่เคยเค็ม เมื่อหลวงมาทำอ่างท่วม
บ่อเกลือ ดินทั่วทั้งทุ่งก็เริ่มเค็มจนหุงเกลือได้พอแล้งมาพากันขุดบ่อหาน้ำ
ให้ควายกิน บ่อไหน ๆ ก็เค็ม สองสามปีมานี้คนหนีออกไปมาก ก่อนนี้มี
ร่วมสามร้อยหลังคาเรือน ย้ายไปปีละยี่สิบสามสิบครัว ก็เหลืออยู่เท่าที่
เห็นนี่แหละ ...”
(จิตเภท, 2543, หน้า 67)
จากตัวอย่างในเรื่องจิตเภท แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำทับ
บ่อเกลือทำให้หน้าดินเค็มและไม่สามารถทำการเกษตรได้ จนทำให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน
และประสบปัญหาการทำกินจนต้องละทิ้งที่อยู่อาศัยแล้วอพยพย้ายถิ่นฐาน จากผลกระทบ
ดังกล่าวทำให้เกิดกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กับการพัฒนาของรัฐ
นอกจากนี้ยังพบว่าการสร้างถนนของรัฐเพื่อพัฒนาระบบคมนาคม ทำให้การติดต่อ
ค้าขายและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ นำพาความเจริญมาสู่
หมู่บ้านและทำให้ที่ดินของชาวบ้านมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันถนนที่เกิดจากการพัฒนา
ของรั ฐก็ ได้ ส ่ งผลกระทบทางอ้ อมต่ อคนในท้ องที ่ เช่ น เดี ยวกั น เช่ น การเข้ ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและมิจฉาชีพ และการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านจากการรุกคืบของชุมชนเมือง ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่าง
“ทุกวันนี้เมื่ออยู่คนเดียว ความคิดของคุณนายมักจะย้อนไปมาเหมือนลม
ในฤดูแล้ง อะไรต่อมิอะไรช่างเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดหย่อน แรก ๆ เมื่อมี
ถนนสายใหม่เฉียดผ่านเข้ามานั้น คุณนายยังจำได้ดีว่า นอกจากจะ
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นำความสะดวกสบายมาให้แล้ว มันยังทำให้ที่ดินแพงขึ้น ผู้คนเริ่ม
เบื่อหน่ายการทำนา เพื่อนบ้านหลายต่อหลายคนแบ่งที่ดินออกขาย
และหายหน้าไปทีละคนสองคน”
(ป้าย, 2547, หน้า 177)
3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้
สูงขึ้น มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเงินกู้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การส่งเสริมด้านปศุส ัตว์โดยการนำเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์จากต่า งประเทศ
การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังตัวอย่าง
“ตามปกติเมื่อชาวบ้านทั่ว ๆ ไปประสบกับภาวะฝืดเคือง มีความยุ่งยาก
ในเรื่องทำกินไม่พอกิน อาจเนื่องจากฝนแล้งหรือน้ำท่วม หรือขัดสนทุน
รอนใน การทำไร่ ท ำนา พวกเขาก็ ม ั ก จะพากั น ไปกู้ ธ นาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะสะกดชื่ออย่างเป็นทางการไม่
ถูก แต่ทุกคนก็จะจำกันได้ตดิ ปากว่า ธ.ก.ส.”
(ทิดมาไม่โง่, 2540, หน้า27)
“ท่านกรมเกษตรบอกว่า พ่อวัวนี้รัฐบาลสั่งมาจากอเมริการัฐเห็นว่าวัว
ของเราไม่ทันสมัยใช้ไม่ได้โตช้า ไม่ทันกินทันใช้ ท่าจะจริงของเขา”
(คนพันธุ์, 2547, หน้า 64)
จากตัวอย่างในเรื่องทิดมาไม่โง่และคนพันธุ์ จะเห็นได้ว่าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชน โดยการปล่อย
เงินกู้จากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ขณะเดียวกันภาครัฐได้เข้ามาส่งเสริมการ
ทำปศุ ส ัต ว์ ให้ก ั บ ประชาชนโดยการนำพ่ อพั น ธุ์ แ ม่ พั น ธุ์ส ัต ว์ จากต่ า งประเทศเข้า มาให้
ประชาชนเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และส่งขายเป็นการพัฒนาการสร้างรายได้ใ ห้กับประชาชนอีก
ทางหนึ่งด้วย การเข้ามาพัฒนาด้านการเกษตรของภาครัฐส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นการชีใ้ ห้เห็น
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ถึงผลดีของการพัฒนา ลักษณะดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กั บการ
พัฒนาของรัฐเช่นเดียวกัน
3.3 การพัฒนาด้านการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญที่ภาครัฐ
ต้องเร่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ภาครัฐจึงได้รณรงค์ลบล้างให้ประชาชน
ส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ดังตัวอย่าง
“ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น นายสมเดชเองก็ไม่ถึงกับโง่เง่าจนพูดกับใครไม่รู้
เรื่อง จริงอยู่แม้เขาจะถูกถอดชื่อออกจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษาเพราะ
อายุพ้นเกณฑ์บังคับ ทว่าในเวลาต่อมาเมื่อทางราชการท่านเปิดรณรงค์ลบ
ล้างการไม่รู้หนังสือ นายสมเดชก็สามารถผ่านการทดสอบเช่นเดียวกับพวก
พ้องคนอื่น ๆ โดยเขาสามารถชี้ตัวพยัญชนะ สระ และคำประสมอีกหลายคำ
ที่ประกอบด้วยสระและพยัญชนะ รวมถึงตัวเลขจากหนึ่งถึงสิบที่เขียนไว้บน
กระดานดำได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การทดสอบได้รับรอง ‘คนรู้
หนังสือ’ อย่างเป็นทางการจากรัฐบาล”
(ประเวณี, 2539, หน้า 19-20)
จากตัวอย่างในเรื่องประเวณี จะเห็นว่าการพัฒนาด้านการศึกษาของรัฐนอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพแล้ว การพัฒนาดังกล่าวยังเป็น
โครงการที่ข้าราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นผลงานเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
เลื่อนยศและตำแหน่งในหน้าที่การงานจนเป็นประเพณี แสดงให้เห็นถึงการแสวงหาผลประโยชน์
และผลพลอยได้จากการพัฒนา กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างวาทกรรมการเมืองให้กับ
การพัฒนาของภาครัฐ

อภิปรายและสรุปผล
จากการศึ ก ษาผู ้ ว ิ จ ั ยสามารถวิ เ คราะห์ ก ระบวนการสร้ า งวาทกรรมการเมื อ ง
ในเรื่องสั้นของลาว คำหอมได้ทั้งหมด 3 กระบวนการ
1. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของความเป็นประชาธิปไตย พบว่าในเรื่อง
สั้นของลาว คำหอม ได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้เห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ของชนชั้นผู้มีอำนาจทางสังคม การทุจริตคอร์
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รัปชัน การเลือกตั้งที่เป็นไปเพื่อเอื้อผลประโยชน์ทางการเมืองให้แก่ตนเองและพวกพ้อง รวมไป
ถึงการรัฐประหารเพื่อช่วงชิงอำนาจในการเข้ามาบริหารจัดการประเทศ ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
แบ่งประเด็นย่อยออกได้ 2 ประเด็น ได้แก่ ระบบการเลือกตั้ง และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ไร้เสถียรภาพ
2. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของสังคมอุดมการณ์และอำนาจนิยม
พบว่าในส่วนของสังคมและอุดมการณ์ได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้เห็นสังคมที่ไร้ความเสมอ
ภาคและภราดรภาพจนนำไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมและก่อให้เกิดปัญหาตามมา
นอกจากนี้ในส่วนของอำนาจและความรุนแรงยังพบว่า ได้สร้างวาทกรรมการเมืองให้กับการใช้
อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจและหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้ง รังแก ข่มขู่ และคุกคาม
ประชาชน รวมไปถึงการใช้อำนาจและหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และเอื้อผลประโยชน์ให้กับ
กลุ่มอำนาจเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็น ได้แก่ การใช้อำนาจและความ
รุนแรง การแบ่งแยกชนชั้นทางสังคม และปัญหาการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3. กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของการพัฒนา พบว่าเป็นการสร้าง
วาทกรรมการเมืองให้เห็นผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็น ได้แก่
การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านการศึกษา
เมื ่ อ นำผลการวิ จ ั ย กระบวนการสร้ า งวาทกรรมการเมื อ งในเรื ่ อ งสั ้ น ของลาว
คำหอม ไปศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยของบัณฑิต ทิพย์เดช (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องวาท
กรรมการเมืองในวรรณกรรมของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล พบว่ามีลักษณะ ร่วมกัน และเกี่ยวข้อง
กันเป็นอย่างมาก
นอกจากนี ้ ย ั งสอดคล้ องกับพั ฒนเดช กอวั ฒนา (2554) ที ่ ได้ ว ิ เคราะห์วาทกรรม
ในเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมรามคำแหงประจำปี 2554 ซึ่งพบว่าในประเด็นการสร้างวาทกรรม
ของปัญญาชน ที่มองว่าเดิมสังคมไทยก็มีปัญหาความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ อยู่แล้ว เช่น ปัญหา
กฎหมายสองมาตรฐาน ปัญหานายทุนเอาเปรียบลูกจ้าง รวมถึงเรื่องที่คนชนบทไม่ได้ รั บ
การเหลียวแลจากรัฐ แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือรากเหง้าของปัญหาที่เป็นสาเหตุให้คนชนบทมี
ความเก็ บกดอยู ่ ล ึ ก ๆ จนกลายเป็ นช่ องทางให้ กลุ ่ มการเมื องฉวยโอกาสเข้ ามาปลุ กปั่ น
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับประเด็นเรื่องการใช้อำนาจและหน้าที่
ของรัฐในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในสังคมแตกต่างกันตามชนชั้นในลักษณะสองมาตรฐาน
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สำหรับประเด็นเรื่องวาทกรรมการพัฒนาเมื่อนำผลการวิเคราะห์จากกระบวนการสร้าง
วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม ไปศึกษาร่วมกับงานวิจัยของชนิตตา โชติช่วง
(2555) ที่ได้ศึกษาวาทกรรมการพัฒนาและประชาสังคมในเรื่องสั้นชนบทไทย พ.ศ.2530-2539
พบว่ากระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของพัฒนาแตกต่างออกไป ในประเด็นเรื่องของ
การรวมกลุ่มเป็นพลังทางสังคมเพื่อต่อต้านและโต้กลับการสร้างความหมายการพัฒนาจากรัฐ
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวภาคประชาชนไม่มีอำนาจในการสร้างความหมายให้กับการพัฒนา
ของรัฐ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไร้การศึกษา ด้อยอำนาจ และตกเป็นผู้กระทำจากสังคม
นอกจากนี้หากพิจารณาประเด็นเรื่องเวลาของเรื่องสั้นที่ 4 เล่ม (49 เรื่อง) เรื่องสั้น
ฟ้าบ่กัน ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ.2501 เรื่องสั้น ลมแล้ง ตีพมิ พ์ครั้งแรก พ.ศ.2529 เรื่องสั้น กำแพง
ลม ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2533 และเรื่องสั้น ประเวณี ตีพิมพ์ครั้งแรก 2539 รวมระยะเวลาแล้ว
เกือบสี่ทศวรรษ จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างวาทกรรมทางการเมืองมีพลวัตอย่างต่อเนื ่อง
กล่าวคือ พลวัตดังกล่าวเกิดขึ้นไปพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ
เมื่อเทียบเคียงเรื่องสั้นกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต ั้งแต่ฉบับที่ 1 ระยะที่ 1
(2504-2506) กับเรื่องสั้น ฟ้าบ่กั้น แม้ว่าจะไม่ได้ตีพิมพ์ในช่วงเวลาดังล่าวแต่อาจเทียบเคียง
ลักษณะให้เห็นได้ว่า การพัฒนาในช่วงนี้เน้นการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งเสริมการลงทุนของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์) ในขนะที่เรื่องสั้น ลมแล้ง ก็จะ
สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 5 (2525-2529) เน้นการพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะแก้ไขปัญหาความยากจน ฟืน้ ฟูฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ และ
กระจายอุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมิภาค (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ออนไลน์) ส่วนเรื่องสั้น กำแพงลม สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 6 (2530-2534) และเรื่องสั้น ประเวณี สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 7 (2535-2539) ในสองช่วงนี้มีการพัฒนาที่คล้ายกัน กล่าวคือ เน้นระบบ
การส่งออก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเห่ง
ชาติทั้ง 4 ฉบับ กับเนือ้ หาในเรื่องสั้นทั้ง 4 เรื่อง จะพบ กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติ
ของความเป็นประชาธิปไตย กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของสังคมอุดมการณ์และ
อำนาจนิยม และกระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของการพัฒนา โดยมีรูปแบบและ
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ผู้สร้างวาทกรรมที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและนโยบายของรัฐ แล้วใช้อำนาจนั้นหาประโยชน์
ทางการเมืองจนนำไปสู่การสร้างความเหลื่อมล้ำทางสั งคมและก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
มากมาย เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาการลด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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