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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ทาง
เศรษฐกิจในเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ โดยใช้แนวคิดอุดมการณ์ของ Althusser และ Gramsci
แนวคิดวาทกรรมของ Michel Foucault
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ ได้ประกอบสร้างอุดมการณ์ทาง
เศรษฐกิจ โดยจะเน้นที่ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และการจัดลาดับชนชั้นทาง
สังคมด้วยเศรษฐกิจ ซึ่งอุดมการณ์ด้านเศรษฐกิจในเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ จะสอดคล้องกับ
อุดมการณ์หลักในสังคมไทย ในฐานะที่เป็นสังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นอกจากนี้ เรื่องสั้นของ
ชาติ กอบจิตติ ยังมีส่วนร่วมกับปฏิบัติการทางวาทกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างอุดมการณ์สาหรับการ
ควบคุมคนในสังคม ส่งผลให้เกิดการรักษาไว้ซึ่งอานาจของรัฐ
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Abstract
This research was to study relationship between language and economic
ideology in Chart Korbjitti’s short stories; through Althusser and Gramsci’s conception of
ideology, Michel Foucault’s conception of Discourse and conception of Semiotics.
The results demonstrated that Chart Korbjitti’s short stories have established
to constitute economic ideology that focusing on the economic inequality and classification
of social class by economy. An Ideology in Chart Korbjitti’s short stories according with
the principle ideologies of Thai state, such as capitalist ideology. Furthermore Chart
Korbjitti’s short stories participate with other discursive practices, in order to establish
the principle ideologies of the state among people in social, resulting in empowering the
state to maintain authority.
Keywords: Ideology, Discourse, Chart Korbjitti

บทนํา
Louis Althusser นักปรัชญาฝรั่งเศสสายมารกซิสไดใหความหมายของอุดมการณวา
“ระบบความคิดและภาพแทนที่ครอบงําจิตใจของมนุษยหรือสังคม” (Althusser, 1994, cited in
Wolfreys, 2004, p. 102) อุดมการณเปนกระบวนการที่มีพลวัต สามารถสรางและผลิตซ้ําได
(กาญจนา แกวเทพ, 2544ข, หนา 102) Louis Althusser (1986) ยังกลาวดวยวา อุดมการณ เปน
กลไกการกํากับดูแลเพื่อรักษาอํานาจ โดยผานเครือขายสื่อมวลชนและฐานรากทางวัฒนธรรม
คลายคลึงกับแนวคิดของ Antonio Gramsci (กาญจนา แกวเทพ, 2544ก, หนา 92-93)
ที่กลาววา การควบคุมครอบงําทางวัฒนธรรมทําใหวัฒนธรรมและระบบคิดกลายเปนวัฒนธรรม
หลัก จากหลักการดังกลาว อุดมการณทางสังคม จึงเปนระบบความคิดและความเชื่อของสมาชิก
ในสังคม ที่รัฐไดประกอบสรางขึ้นเพื่อบังคับครอบงําผานรูปแบบของปฏิบัติการตาง ๆ โดยทําใหดู
เหมือนเปนธรรมชาติ สมาชิกในสังคมจึงมีความคิดความเชื่อและปฏิบัติตามความตองการของรัฐ
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมในฐานะของวาทกรรมประเภทหนึ่งตามแนวความคิดของ Michel
Foucault จะเห็นไดวาหลักการดังกลาวจะชวยใหเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางวรรณกรรมและ
อุดมการณทางเศรษฐกิจ วาทกรรมตามแนวคิดของ Michel Foucault จึงหมายถึงกลุมขอความที่
นําเสนอความรูชุดใดชุดหนึ่ง ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Hall, 1997, p. 44) นอกจากนี้ Michel Foucault
ยังไดแสดงใหเห็นวาวาทกรรมสั มพันธกับการใชอํานาจที่ผูมีอํานาจไดสรางชุดวาทกรรมและ
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ปฏิ บั ติ การทางวาทกรรมเพื่ อให เกิ ดการยอมรั บในสั งคม อี กทั้ งยั งป ดกั้ นอุ ดมการณ อ่ื น
ที่มีความแตกตาง. (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545, หนา 24)
เรื่องสั้นจึงเปนรูปแบบวาทกรรมที่ทรงพลังของผูมีอํานาจในสังคม หากจะพิจารณา
เรื่องสั้นในฐานะวาทกรรม อาจกลาวไดวา เรื่องสั้นเป น พื้นที่พิเศษที่ไมมีความเกี่ยวของกับ
ประวัติหรือเจตนาของผูเขียน ดั งนั้น การตีความเรื่องสั้นจึงขึ้นอยูกับความสั มพันธระหวาง
องคประกอบในขอความเทานั้น เชน โครงสรางการเลาเรื่อง การเลาเรื่อง วิธีการสรางตัวละคร
และผูเลาเรื่อง องคประกอบเหลานี้สัมพันธกันอยางเปนระบบและการใชภาษาก็มักจะเชื่อมโยง
กับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2545, หนา 397-399) ซึ่งมี
ความลื่นไหล สอดคลองกลมกลืนเป นหนึ่งเดียวกัน จนทํ าใหเห็นวาอุดมการณที่แฝงอยูใน
เรื่องสั้นนั้นเปนเรื่องปกติธรรมดาหรือเปนจริงตามธรรมชาติ
อีกทั้ งเรื่ องสั้ นเป นสื่ อที่ นํ าเสนอในรู ปแบบของความบั นเทิ ง สื่ อในรู ปแบบนี้ จะให
อารมณความรูสึกและอยูในรูปแบบที่ไมเปนทางการ ยอมไดรับความสนใจจากผูคน และหากมี
การอางอิงวา “เปนเรื่องจริง” หรือ “มีสวนจริง” จะมีแนวโนมไดรับการยอมรับจากประชาชนใน
สังคมและอาจกลายเปนความจริงในทัศนะของคนในสังคมไปในที่สุด สิ่งดังกลาวนี้ทําใหสมาชิก
ในสั งคมมองไม เห็ นว าเรื่ องสั้ นเป นเพี ยงวาทกรรมของรั ฐประเภทหนึ่ ง นํ าไปสู การซึ มซั บ
อุดมการณตาง ๆ ที่แฝงอยูในเรื่องสั้นไดงายและประพฤติปฏิบัติตนตามแนวอุดมการณนั้น
โดยไมรูวากําลังถูกควบคุมจากกลุมอํานาจรัฐในสังคม
ชาติ กอบจิ ตติ ถือไดว าเป นนักเขียนผูประสบความสํ าเร็ จมากที่ สุ ดคนหนึ่ งในยุ ค
วรรณกรรมรวมสมัย ดวยการเปนนักเขียนคนแรกและคนเดียวที่ไดรับรางวัลซีไรต (The S.E.A
Write Award) ถึงสองครั้งในป พ.ศ. 2525 และ 2537 เขาจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากใน
หมูนักอาน ซึ่งเทากับวาปฏิบัติการทางวาทกรรมชุดนี้ไดเขาถึงคนสวนใหญในสังคมแลว และ
จากการที่ผูวิจัยไดพิจารณางานเขียนของชาติ กอบจิตติ โดยสังเขป พบวามีการสอดแทรกหรือ
นําเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคมและความคิดทางการเมืองอยูหลายเลม
แตละเลมก็จะมีเรื่องราวที่แตกตางกันออกไปตามบริบททางสังคมที่แวดลอมตั วนักเขียนอยู
ตัวอยางเชน “ทางชนะ” ในตอนที่สองของเลมนี้ มีตัวละคร คือ เด็ กชายบั วและครอบครั ว
รวมไปถึงเพื่อนของเขาที่ โรงเรียน ในชวงเวลาขณะป ดเทอมบัวก็ไมไดไปไหนอยูแตบานจึงได
เลนกับนองสาวจนวันหนึ่งนองของบั วไดรับบาดเจ็บพอจึงสอนใหเขาไปนํ ากิ่งไมมารวมกั น
หลาย ๆ ครั้งจนไมสามารถหักได สาเหตุที่พอของเขาทําเชนนั้นก็เพราะวาตองการที่จะสอนให
พี่นองกันตองรักและสามัคคี
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เมื่อถึงเวลาเปดเทอมในหองเรียนของบัวมีนักเรียนใหมคนหนึ่งชื่ อวาวิเชียร และพุฒิ
วิเชียรเปนเด็กเรียบรอยนิสั ยดี สวนพุฒิมีนิสั ยนักเลง ชอบรังแกผูอ่ืนจนวั นหนึ่งพุฒิไดรังแก
วิเชียรและเพื่อนๆ บัวจึงไปฟองคุณครูทําใหพุฒิไมพอใจ เลยไดทํารายบัวอีกคนหนึ่ง อยางไรก็
ตามบัว วิเชียร และเพื่อนในหองรวมตัวกันตอสูจนพุฒสูไมได เหมือนกับที่พอเคยสอนเรื่อง
กิ่งไมหลาย ๆ อัน เปนไปไดวาชาติ กอบจิตติ กําลังจะสื่อสารผานสัญลักษณเพื่อปลุกเราใหพวก
กรรมาชีพรวมตัวกันตอสูกับการกดขี่ขมเหงของพวกนายทุน หนทางที่จะนําไปสูทางชนะ ก็คือ
ความสามั คคี เรื่ องสั้ นดั งกล าวถู กตีพิ มพ ขึ้ นครั้ งแรกในป 2522 ถ ามองจากบริ บทสั งคม
การเมืองขณะนั้นในฐานะที่เปนปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรม จะเห็นไดวารัฐสภาเริ่มมีการเปด
โอกาสใหตัวแทนจากประชาชนเขาไปทําหนาที่เปนผูแทน ซึ่งในชวงนั้นนักธุรกิจสวนใหญก็ เริ่ม
ผั นตั วเองเข าสู วงการทางการเมื องเพื่ อหวั งผลทางธุ รกิ จของตน ประชาชนหรื อคนงานก็
ถูกเอาเปรียบจากผูที่มีอํานาจหรือกลุมนายทุ นนักธุ รกิจ จากลั กษณะดังกลาวจะเห็นไดวา
ชาติ กอบจิตติ ไดประกอบสร างอุดมการณความสามัคคี เพื่อที่จะเป นพลั งในการตอสูกั บ
นายทุนและความไมยุติธรรม
ในเรื่องสั้นชุดมีดประจําตัว ตอน “ที่นี่เงียบสงบ” ชาติ กอบจิตติ ไดจนิ ตนาการถึงสังคม
ในอนาคตที่ถูกรัฐบาลคอมพิวเตอรเข ายึดครองและควบคุมเสรีภาพในทุ กด าน แมแตการ
หัวเราะ รองไห ก็ตองถูกเก็บภาษี แตก็มีศิลปนคนหนึ่งพยายามกบฏตอกฎหมายนี้และถูกเก็บ
ภาษีจนหมดตัว ไมมีแมแตเสื้อผาสักผืน จนในที่สุดเขาตองถูกจับออกนอกประเทศ ซึ่งชาติ กอบ
จิตติ ไดประกอบสร างอุ ดมการณดั งกล าวจากสภาพสั งคมของประเทศที่ ถูกปกครองดวย
ระบอบเผด็จการ มีการลิดรอนสิทธิของสื่อมวลชนที่ตอ งการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ มีความสอดคลองกับอุดมการณกระแสหลักที่รัฐสรางขึ้น
ทั้งนี้ผูเขียนอาจไมไดมีเจตนาที่จะสืบทอดอุดมการณของรัฐ แตเนื่องจากผูเขียนเปนสมาชิก
ในสังคม ยอมรับอุดมการณที่รัฐกําหนดใหเปน “กระแสหลักของสังคม” ผานวาทกรรมชุดอื่น ๆ
จนกลายเป นมโนทั ศน ความคิด ความเชื่อของตน แลวถ ายทอดออกมาเป นเรื่องสั้ นหลาก
หลายแนว
การศึกษาอุดมการณในฐานะสิ่งประกอบสรางนี้เริ่มเปนที่ยอมรับในสังคม เนื่องจาก
เปนแนวการศึกษาที่ทําใหเห็นความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับอุดมการณสังคมอยางลึกซึ้ง
มากกว าการเป นเพี ยงภาพสะท อนซึ่ ง กั นและกั น อี กทั้ งยั งเป น การเสนอมุ ม มองใหม และ
สรางองคความรูใหมเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้นของไทย ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษา
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นตามแนวคิดดังกลาว
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วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุดมการณทางเศรษฐกิจและกระบวนการ
ประกอบสรางอุดมการณทางเศรษฐกิจผานภาษาในเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ

ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสุมเก็บตัวอยางขอมูลจากเอกสารประเภท
เรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ จํานวน 3 เลม ไดแก ทางชนะ (2522) มีดประจําตัว (2527) และ
นครไมเปนไร (2532)

ผลการศึกษา
เรื่องสั้นของ ชาติ กอบจิตติ ไดประกอบสรางอุดมการณทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถ
จําแนกไดเปน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้
ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ
ความไม เทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ คือ ความแตกตางที่พบไดในมาตรการตาง ๆ
ของความเปนอยูที่ดีทางเศรษฐกิจระหวางบุคคลในกลุมประชากรหรือระหวางประเทศ ความ
ไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจบางครั้งหมายถึง ความไมเสมอภาค รายได ความเหลื่อมล้ํามั่งคั่ง
หรือความแตกตางของความมั่งคั่ง ซึ่งนั กเศรษฐศาสตรสวนใหญใหความสําคัญกับความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในสามดาน ไดแก ความมั่งคั่ง รายได และการบริโภค ซึ่งปญหาความ
ไมเทาเทียมทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของกับความไมเทาเทียมกันของโอกาส ดังตัวอยางนี้
ครอบครัวของโดงและพิทยามีฐานะแตกตางกัน ซึ่งเหตุการณในเรื่ องไดกลาวถึง
ประเด็นของโดงที่อยากไดตุกตา แตพอแมไมมีเงินพอที่จะซื้อให อีกทั้งยังมีหลายสิ่งจําเปน
ที่จะตองซื้อ อาทิ ชุดนักเรียนของโดง จึงไดพูดปลอบใจไปวา
โดงเดินกลับบานพรอมพอ ในมือเขามีถุงกระดาษใบใหญที่พอสงใหตอน
ขึน้ จากเรือ
โดงชูมัน ขึ้น ใหพิท ยาดูข ณะเดินผาน วันนั้นโดง ไมไดไปหาพิท ยา และ
ไมไดเอาตุกตาตั วที่คุยไวไปอวด กอนนอนแมปลอบโดงวา “ของเลน
อยางนั้นเลนไมกี่วันก็เสีย ไมเห็นมีประโยชนอะไร สูชุดนักเรียนที่พอซื้อ
ใหก็ไมได” แมบอกถึงเหตุผลหลายอยางเขาจึงคอยคลายเรื่องตุกตาไป
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...นางนึกถึงคาขนม คาสมุดหนังสือ และเรื่องอื่นๆ นางจะตองตื่นเชาอีก
หนอยเพื่อจะไดมีเวลาไปสงลูก แลวพายเรือไปนาเกลือ บางที นางอาจ
ตองเวนการใสบาตรในตอนเชาไป...
(ทางชนะ, 2522, หนา 32)
จากตัว อยา งจะเห็น วา ชอ งวา งระหวา งฐานะของทั ้ง สองคนมีค วามหา งกัน
ซึ่งตัวแทนของคนจนอยางโดง สูญเสียโอกาสในการเขาถึงแหลงเงิน และชองทางการซื้อ
สินคา อีกทั้งยังถูกบีบใหเหลือทางเลือกในการซื้อสินคาที่จําเปนมากที่สุดเทานั้น
นอกจากนี้ ยัง มีก ารใชสัญ ลัก ษณในการเปรีย บเทีย บระหวา งคนรวยกับ คนจน
ผานฉากการเดินทางไปโรงเรียนของโดงกับพิทยาที่มีความแตกตางกันมาก ดังตัวอยาง
นางพายเรือลํานั้นทวนน้ําขึ้นไปตามลําคลอง โดงนั่งอยูกลางลําโดยหัน
หลังใหหัวเรือ...
...โดงเห็นเรือลําหนึง่ แลนมาทางเบือ้ งหลังแมแตไกล เขาจําไดวาเปนเรือ
บานนาทิพย
เรือลํานั้นใกลเขามาดวยความเร็วของเครื่องยนตติดทายเรือ เด็กที่แตง
ชุดนักเรียน
นั่งอยูหัวเรือคือพิทยานั่นเอง ขณะที่เรือของนาทิพยกําลังแซงขึน้ ไป
นางเบาเครื่องแลวยิ้มใหกับแมของโดง เรือลํานั้นแลนผานไป ทิง้ ไวแต
รองรอยของน้ําที่ถูกแหวกออกอยูเบื้องหลังเปนระลอก
(ทางชนะ, 2522, หนา 37)
ตัวอยางนี้ไดใชฉากพายเรือทวนน้ําของคนจนแทนความลําบากและเชื่องชาในการตอสู
อีกทั้งการนั่งหันหลังใหหัวเรือของโดง ยังเปนสัญลักษณแทนการยอมจํานนและหันหลังใหกับ
การแขงขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งไมมีทางที่จะเอาชนะคนรวยที่มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
มากกวา
ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ ยังนําไปสูความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรที่
มากขึ้น ดังปรากฎในตัวอยางเรื่อง “สายสรอย” ที่กลาวถึงการติดสินบนครูเพื่อแลกกับการเขา
เรียน รด. ซึ่งสินบนดังกลาวจะตองมีคุณคาและปริมาณที่มากพอเมื่อเทียบกับสิ่งที่ครูเคยไดรับ
มากอน ดังสถานการณตอไปนี้
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“แลวมึงจะทําทาไหน?”
“เสนกวยจั๊บไงละ ไมใชกวยจั๊บธรรมดานะ กวยจั๊บทองซะดวย มึงเคย
เห็นไหม?”
“เสนใคร?” พิทยาถามรอนรน
“หนิทไง หนิทเรานีแ่ หละ” วัฒนหยุดมองหนาพิทยาแลวพูดตอ “ปที่
แลวพี่กูก็จะตก พอกูใหไปชวนหนิทมากินเหลาที่บาน ตอนกลับพอกูวา
‘ครูเอาพระนี่ไปหอยคอสักองคส’ิ ที่จริงพระนะไมไดชวยเทาไหรหรอก
แตสรอยทองที่หอยพระสิชวยพี่กูไว หกสิบแปดเปอรเซ็นตสบายไป
ตอนนี้เรียนปรออยูกรุงเทพฯ แลว”
“จริงหรือวะ แลวกูมีทางไหม?”
“ทางนะมี ถามีทอง”
(ทางชนะ, 2522, หนา 73)
ช องว างระหว า งคนรวยกั บ คนจน ยั ง ปรากฏให เห็ นในเรื่ องสั้ น “ฝ น กลางแดด”
ที่กลาวถึงความสามารถในการกักตุนสินคาของนายทุนเพื่อสรางกลไกการตลาดของตัวสินคา
ใหเหมาะสมสํ าหรับกับปริมาณและความสามารถในการบริโภค อีกทั้งยังเป นการเก็งกําไร
ใหสินคาไปในตัวอีกดวย ดังตัวอยาง
“ถาเกิดเราตองการกินกันมาก ๆ เขา เพราะตางคนตางคิดวามันถูกใช
ไหม พวกพอคาเขาก็กักตุนไวอีก กักไวใหเราหิวกันมาก ๆ แลวคอยเอา
ออกมาขาย ราคามันก็คงไมต่ําแบบเอ็งวา!”
“แตหญานี่มนั มีเยอะนี่ ราคามันตองถูกกวาอยูแลว”
“มีเยอะนักเรอะ มีเยอะนักเขาก็เผาทิง้ เสียบางก็ได ใหมันเหลือนอย ๆ
เอ็งไมเคยรูเรื่องที่เขาเอาลูกไกไปทิง้ ทะเลเรอะ
เพราะมันมีเยอะไป เขากลัวราคาไกมนั จะถูก...”
(มีดประจําตัว, 2527, หนา 149)
เมื่อพิจารณาบริบทของสังคมไทย ปญหาความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจเปนปญหา
ที่เกิดขึ้นมานานแลว และกําลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะนักการเมือง นายทุน ตางสมรูรวม
คิดใชอํานาจรัฐในการสรางเงินและใชเงินในการสรางอํานาจรัฐเพื่อใหตนเองมั่งคั่งที่สุด ยิ่งทําให
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เกิดความเหลื่อมล้ําระหวางความร่ํารวยกับความยากจนมากขึ้น อีกทั้งยังเอื้อประโยชนแกกัน
จนมีอิทธิพลและความมั่งคั่งมากขึ้นเปนเงาตามตัว
ความไม เทาเที ยมกั นทางเศรษฐกิ จ ยั งนํ าไปสู ป ญหาของสั งคมไทยอีกหลายด าน
ทั้งในเรื่องความไมเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม ความเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ประชาชน
จึงไมสามารถพึ่งพาตั วเองได จนตองหันหนามาพึ่งพา "ระบบอุปถัมภ" เพื่อที่ จะมีชีวิตรอด
จากการถูกกลั่นแกลงดวยการพึ่งใบบุญผูมีอิทธิพลและนักการเมืองทองถิ่น สวนผูมีอิทธิพล
และนักการเมืองทองถิ่นก็ ตองพึ่งพานั กการเมืองระดั บภู มิภาค นั กการเมืองระดั บภู มิภาค
ก็ตองพึ่งพานั กการเมืองระดั บชาติเป นลํ าดั บชั้นไป ดังตั วอยางตอนหนึ่งใน “มีดประจําตั ว”
ที่ไดสรางสถานการณใหคนรับใช (ผูใหบริการ) ตองพินอบพิเทาตอผูใชบริการ เพื่อปองกัน
การถูกทําราย
ผมเรียกคนรับใชประจําโตะกลับมาปลดผากันเปอน ซึ่งเปรอะเลือดออก
จากตัว
เขาลนลานมาพินอบยิ่งกวาเดิม ภาพที่เห็นคงทํา ใหเขาตกใจ และคง
สอนใหเขา
เชื่อฟงผมเปนอยางดีทีเดียว ถาเขาไมอยากเปนอยางรางที่ถูกรุม
(มีดประจําตัว, 2527 หนา 195)
จากตัวอยางจะเห็นไดวามีการเปรียบเทียบผูใชบริการเปนผูทรงอิทธิพล ที่ออกคําสั่ง
ใหคนรับใชซึ่งเปรียบเหมือนประชาชนที่ไมสามารถพึ่งพาตัวเองได จนตองหันหนามาพึ่งพา
"ระบบอุปถัมภ" เพื่อที่จะมีชีวิตรอดจากการถู กกลั่นแกลงดวยการพึ่งใบบุญผูมีอิทธิพลและ
นักการเมืองทองถิ่น
การจัดลําดับชนชั้นทางสังคมดวยเศรษฐกิจ
การจัดลําดับชนชั้นทางสังคมมักจะวัดกันที่รายได และสถานะทางสังคม ซึ่งคนที่
มีลําดับชั้นที่ต่ํากวาจะตกเปนฝายถูกเอารัดเอาเปรียบ ดังตัวอยางเรื่อง “ทางชนะ” ตัวละคร
คือ เด็กชายบัวและครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนของเขาที่โรงเรียน ในชวงเวลาขณะปดเทอมบัว
ก็ไมไดไปไหนอยู แตบานจึงไดเลนกับนองสาวจนวันหนึ่งนองของบัวไดรับบาดเจ็บ พอจึงให
เขาไปนํากิ่งไมทีละกิ่งมาหัก เด็กชายบัวสามารถหักไดอยางงายดาย แตเมื่อ พอใหนํากิ่งไม
หลาย ๆ กิ่งมารวมกัน บัวก็ ไมสามารถหัก ได สาเหตุที่พอของเขาให ทําเชนนั้นก็เพราะวา
ตองการที่จะสอนใหพ่นี องกันตองรักและสามัคคี
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...พอเขาเอาไมไผสับเปนทอน ๆ ใหเทากัน แลวสงอันหนึ่งใหบัวลองหักดู
เมื่อบัวหักมันลงไดพอจึงรวมขึ้น จากสอง เปนสามเปนสี่เปนหา
จนกระทั่งบัวไมมแี รงหักลงได แมจะพยายามเต็มที่แลวก็ตาม
“ดูอยางไมไผนี่ถาอันเดียวก็หักไดงาย แตถารวมกันเยอะ ๆ ก็หักไมไหว”
พอเขาพูดขึ้น
“พี่นองกันตองรวมกันไว สามัคคีกัน ใครเขามารังแกจะไดชวยกัน...”
(ทางชนะ, 2522, หนา 47)
ประเด็ นการสอนใหหัก กิ่ง ไมห ลาย ๆ กิ่ง ของพอ หากพิจารณาในแงสัญ ลั ก ษณ
อาจกลาวไดวาชาติ กอบจิตติ กําลังจะสื่อสารผานสัญลักษณ กิ่งไมวาเปนกลุมกรรมาชีพ
ที่จะตองรวมตัวกันตอสูกับการกดขี่ขมเหงของชนชั้นนายทุน และหนทางที่จะนําไปสูทางชนะ
ได ก็คือ ความสามัคคี ซึ่งเรื่องสั้นดังกลาวถูกตีพิมพขึ้นครั้งแรกในป 2522 หากมองจาก
บริบ ทสั ง คมการเมื องขณะนั้นในฐานะที่เป น ปฏิบั ติการทางสั งคมวัฒนธรรมจะเห็นไดวา
รัฐสภาเริ่มมีการเปดโอกาสใหตัวแทนจากประชาชนเขาไปทําหนาที่เปนผูแทน
ในชวงนั้นนักธุรกิจสวนใหญก็เริ่มผันตัวเองเขาสูวงการทางการเมืองเพื่อหวังผลทาง
ธุรกิจของตน ประชาชนหรือคนงานก็ถูกเอาเปรียบจากชนชั้นผูที่มีอํานาจหรือกลุมนายทุนนัก
ธุรกิจ จากลักษณะดังกลาวจะเห็นไดวา ชาติ กอบจิตติ ไดประกอบสรางอุดมการณความ
สามัคคี เพื่อที่จะเปนพลังในการตอสูกับนายทุนและความไมยุติธรรม
เรื่อง “เสมือนพี่นอง” ใน “ทางชนะ” ไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามของลุงชั้นใน
การปกปองเรือทรายไมใหไดรับความเสียหายจากการกระแทกกับเรือลําอื่น จนทําใหไดรับ
บาดเจ็ บ เป น เหตุ ให ถูก บริษั ท ใหอ อกจากงาน และนายจา งก็ ไม ไดรั บ ผิ ด ชอบเท า ที่ ค วร
ดังตัวอยาง
“สวนเรือนั้นก็ตองหาคนอื่นมารับผิดชอบใหม เพราะนายชั้นคงไปเรือ
ไมไดอีกแลว เห็นวาเขาตองตัดตีนออกใชไหม?”
“จะ” นางกมหนารับคําเบา ๆ พยายามรวบรวมความกลาเพื่อพูดในสิ่ง
ที่อยากพูดออกไป
“เรื่องเงินทําขวัญนัน้ ขอสักหาพันไมไดหรือเถาแก?” นางรูสึกโลงที่พูด
ออกมาได
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“ที่จริงทางเราจะไมใหเลยก็ได เพราะไมใชความผิดของเรา เรื่องมันเกิด
เพราะความประมาท แตทีนี้เห็นวา นายชั้นเปนคนดีก็อยากชวยเหลือ”
เขาเคาะปากกากับกระดาษ
“เอาอยางนี้แลวกัน จะขอเพิม่ กับทางบริษัทเขาใหเปนสองพันหา
มากกวานีค้ งไมไหว
ไหนจะคารักษาอีกละ”
(ทางชนะ, 2522, หนา 108)
ในเรื่อง “ผลตอบแทน” แสดงใหเห็นถึง การจัด ลํา ดั บชั้ นทางสั งคมผานตั วละคร
“กิมฮวย” ที่ถูกปดกั้นโอกาสในการไมใหเขาถึงสิทธิ์ตาง ๆ ทางสังคม ดวยความพิการที่มีมา
แตกําเนิด ดังตัวอยาง
“ลําพังเกิดมาเปนคนพิการก็แยเพียงพออยูแลว เพราะเนื้องอกบน
หลั ง ของเธอนั้ น มั น คอยกี ด กัน ตัด สิ ท ธิ์ ต า ง ๆ ที่ค วรไดรั บ ใหข าด
ออกไป กิมฮวยไมไดเรียนหนังสือเหมือนพี่นองเพราะเนื้องอกบนหลัง
ของเธอ กิม ฮวยไมไดเ ที่ยวดู ห นัง ดูล ะคร เพราะความอายของเธอ
กิมฮวยไมมีแฟน ไมมีผัว เพราะมีภูเขาเนื้ออยูบนหลัง...”
(มีดประจําตัว, 2527, หนา 43)
ระบบทุนนิยมได ทําใหนายทุนกลายเปนชนชั้นผูมีอํานาจอยูในมือ และพรอมที่จะ
แสดงอํานาจที่เหนือกวาตอชนชั้นลาง ระบบทุนนิยมใชความไดเปรียบในการเขาถึงทรัพยากร
ของนายทุ น ทํ า ให นายทุ น มีสิท ธิ์ ที่จะใช "มีด ประจํา ตัว " ในการเฉือนเอาผลประโยชนไ ด
มากกวา ขณะที่ชนชั้นลางไมมีสิทธิไ์ มมีเสียงพอที่จะแสดงความคิดเห็นใด ดังตัวอยาง
“เขาไดรับอนุญาตใหมีสิทธิม์ ีมีดประจําตัวไดซึ่งนอยคนนักที่จะไดรับ
โอกาสเชนนี้ ถาเทียบกับพลเมืองที่มที ั้งหมดในเมืองของเรา เราเปน
เพียงกลุมคนหยิบมือเดียวทีม่ ีสิทธิ์มมี ดี ประจําตัว ที่เหลือนอกนั้นเปน
มนุษยชั้นต่ํา”
(มีดประจําตัว, 2527, หนา 183)
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นอกจากนี้ ในเรื่อง “มีดประจําตัว” ก็ไดย้ําใหเห็นถึงความเสียเปรียบของชนชั้น
ลางผานสัญลักษณของเหยื่อผูเคราะหรายที่หมดหนทางในการตอสู ดังตัวอยาง
“รางของชายคนหนึ่งนอนอยูบนเตียงโลหะกําลังถูกเข็นเขามา รางกาย
ของเขาไม มีอะไรปกปดนอกจากปลอกเหล็ กที่ ยึดไว ตรงกลางลํ าตั ว
แขน ขา สวนหัวถูกคลุ มดวยกลองโลหะสี่เหลี่ยมมาถึงคอ ยึดติดกับ
เตียง ไมมีใครเห็นหนาเขา ไมมีใครรูวาเขาเปนใคร เตียงแรกผานไป
เตียงสองผานไป ทุกสิ่งคลายกับเตียงแรก...”
(มีดประจําตัว, 2527, หนา 191)
ตัวอยางใน “นครไมเปนไร” ไดตอกย้ําใหเห็นอยางชัดเจนวา เรื่องของตําแหนงชนชั้น
หรืออํานาจที่ถูกสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร
บางอยางและบางสถานที่เทานั้น ตัวละครไดเปรียบเทียบใหเห็นวาการอยูในตําแหนงชนชั้นที่
สูงหรือมีอํานาจมากมายยอมตองมีความอดทนสูงขึ้นตามไปดวย
...ทานแมทัพไมสามารถนําศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติของทาน มาแลกกับ
อาการทองเสียที่เกิดขึ้นกับทานในครัง้ นี้ได ทานจึงจําตองฝนทน
เพียงเพราะเกรงวาศักดิ์ศรีและความศรัทธา ที่ผูใตบังคับบัญชามีตอ
ทานจะตองเสื่อมลง
...และยามนี้ ทานแมทัพอยากเปนคนธรรมดาเหลือเกิน อยากเปน
มากกวาทุกคนในทีน่ ี้ก็วาได ทานแมทพั รําพึงอยูในใจวา คนเรานั้น ถึง
เวลาทองเสียขึ้นมา ก็เปนคนธรรมดา ๆ คนหนึ่งเทานั้นเอง ไมได
ยิ่งใหญไปกวาเขาอื่นเลย...
(นครไมเปนไร, 2532, หนา 75 - 78)
การจัดลําดับชนชั้นทางสังคมดวยเศรษฐกิจที่กลาวมาขางตน หากพิจารณาในบริบท
ของสั งคมไทยจะเห็นว า ไมไดมี กฏเกณฑ ที่ ตายตั วแน นอน เพราะสั งคมไทยเป นสั งคมเป ด
ทุกคนสามารถที่จะเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น หรือถูกเลื่อนไปทางที่ต่ําลงได เชน ชาวนา
ชาวไร ก็ ไมจํ าเป นตองเป นชาวนา ชาวไรตลอดไป หากมี ความรูความสามารถก็ อาจเลื่อน
เปนผูแทนราษฏร ปลัด รัฐมนตรี เปนตน ในขณะเดียวกันคนที่มีตําแหนงสูงก็ไมจําเปนจะตอง
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อยู ในระดั บสู งอยู อย างนั้นตลอดไปเชนกัน ทั้ งนี้ ขึ้นอยู กับการเลื อกมุมมองในการนํ าเสนอ
ตัวอยางเชน การจัดวางตัวละครที่เปนชนชั้นลาง มักจะถูกนําเสนอภาพของผูประกอบอาชีพ
ที่ไมกอใหเกิดรายไดมากเทาที่ควร และถูกจัดใหอยูในกลุมผูถูกกระทําเสมอ

อภิปราย และสรุปผล
การที่ตัวนั กเขียนไดรับรางวัลซีไรตจากสถาบันทางวรรณกรรมซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
ในสังคมวงกวาง ปฏิบั ติการทางวาทกรรมที่เกิดขึ้นกับงานเขียนแตละชิ้น จึงเปนการสื่อสาร
กับคนจํานวนมากในสั งคม ซึ่ง เรื่องสั้ นของชาติ กอบจิตติ ที่เป นตั วอยางในการศึกษา ก็ ได
สะท อนให เห็ นสภาพเศรษฐกิ จของสั งคมไทย และหากพิ จารณาบริ บททางสั งคมของไทย
ควบคูไปดวยแล ว จะเห็นไดว าป ญหาที่เกิดขึ้ นจริ งในสั งคมก็เป นภาพเดียวกันกับสิ่งที่ เกิ ด
ในเรื่องสั้น การตอกย้ํานําเสนอภาพนี้ผานปฏิบัติการทางวาทกรรมซ้ํา ๆ ยิ่งทําใหอุดมการณ
ดั ง กล าวถู ก เผยแพร ได ก ว า งไกล อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผลต อความรั บ รู ข องคนหมู ม าก จนนํ าไปสู
การควบคุมและครอบงําความคิดของคนได
ตัวอยางเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ ที่นํามาวิเคราะห นั้น ไดแสดงใหเห็นประเด็ น
เกี่ ยวกั บ เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ว า มนุ ษ ย มี ค วามพยายามที่ จ อ งจะเอาเปรี ย บ
แยงชิงผลประโยชนกันอยูตลอดเวลาโดยไมคํานึงถึงความถูกตองทางศีลธรรมและกฎหมาย
ผูที่เขาถึงทรัพยากรไดมากกวา มักจะมีอํานาจความไดเปรียบมากกวา อีกทั้งยังพรอมที่จะ
ฉกฉวยเอาประโยชนจากคนที่ออนดอยกวา ดังนั้น ประเด็นความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ
และการจัดลําดับชนชั้นทางสังคมดวยเศรษฐกิจ จึงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นควบคูกัน เพราะเมื่อใด
ก็ตามที่มีการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ เมื่อนั้นก็จะมีการแบงชนชั้นเกิดขึ้น โดยเฉพาะสังคม
ที่ใชระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิยมก็จะมีความเขมขนของการแขงขั นและการขยายถางความ
สัมพันธของชนชั้นตาง ๆ ใหไกลออกไป
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