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การวิเคราะห์ความขัดแย้งทีป่รากฏในเร่ืองส้ันของช่อการะเกดปี 2553* 
ชลติา ** 

บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลกัษณะความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นช่อการะเกดปี 2553 

จ านวน 60 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพใ์นนิตยสารช่อการะเกด ฉบบัท่ี 51 จ านวน 24 เร่ือง ฉบบัท่ี 52 จ านวน 12 
เร่ือง ฉบบัท่ี 53 จ านวน 12 เร่ือง และฉบบัท่ี 54 จ านวน 12 เร่ือง  ผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะความขดัแยง้
ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นช่อการะเกดปี 2553 มี 5 ลกัษณะคือ 1) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์เป็น
ความขดัแยง้ระหว่างสามีกบัภรรยา ความขดัแยง้ระหว่างบิดา มารดากบับุตร ความขดัแยง้ระหว่างญาติ
กบัญาติและความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในสังคม 2) ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม ความขดัแยง้
ระหว่างมนุษยก์บับรรทดัฐานทางสงัคม ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัเผา่พนัธ์ุ 3) ความขดัแยง้ระหวา่ง
มนุษยก์บัธรรมชาติ ความขดัแยง้ท่ีมนุษยต์อ้งเผชิญกบัภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั แผน่ดินไหว 4) ความ
ขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงเหนือธรรมชาติ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับผีปีศาจหรือไสยศาสตร์   
5) ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร เป็นความขดัแยง้ระหว่างความรักกบัชีวิต ความรักกบัหนา้ท่ี  ท า
ให้ตวัละครตอ้งเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงสะทอ้นผา่นพฤติกรรม บทสนทนา ความรู้สึกนึกคิดของตวั
ละคร และเหตุการณ์ท่ีสร้างปัญหาความขดัแยง้ในเน้ือหาของเร่ืองสั้นแต่ละเร่ือง 

 
ค าส าคญั  :  ความขดัแยง้  เร่ืองสั้น  ช่อการะเกด 
 
______________________________ 
 *บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์  “การวิเคราะห์ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้ น ช่อการะเกด       
ปี 2553” หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิม    
พระเกียรติ อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารยธิ์ดา โมสิกรัตน์ 
 **นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาไทยท่ีสอง คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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Analysis of conflicts in Chor Karaked Short Stories in 2010 
Li Yan 

Abstract 
This research aimed to analyse conflicts in 60 short stories published in the literary journal 

Chor Karaked in 2010, to be exact, 24 stories from the 51st issue, 12 stories from the 52nd issue, 12 
stories from the 53rd issue, and 12 stories from the 54th issue. The study found that conflicts in Chor 
Karaked stories in 2010 had five characteristics : 1) conflicts between human being and human being; 
2)  conflicts between human being and society, 3)  conflicts between human being and nature; 4) 
conflicts between human being and supernatural; 5)  internal conflicts which were reflected through 
behavior, conversation, characters’ thoughts, and the conflict causing circumstances.  
 
Key words : conflict, short stories, Chor Karaked. 
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บทน า 
เร่ืองสั้นเป็นวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทบนัเทิงคดี มีลกัษณะเด่นคือ มีแก่นเร่ืองเดียว มีโครง

เร่ืองไม่ซับซ้อน ด าเนินเร่ืองรวดเร็ว และมีขนาดสั้น พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสาาน พศศศ 2542 
(2546 : 975) ไดอ้ธิบายความหมายของเร่ืองสั้ นไวว้่า เร่ืองสั้น คือ บนัเทิงคดีร้อยแกว้รูปแบบหน่ึง มี
ลกัษณะคลา้ยนวนิยายแต่สั้ นกว่า โดยมีเหตุการณ์ในเร่ืองและ ตวัละครน้อย มกัจบแบบพลิกความ
คาดหมาย หรือจบแบบท้ิงใหคิ้ด เป็นตน้  

เร่ืองสั้นประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นความขดัแยง้จะปรากฎ
ในโครงเร่ืองของเร่ืองสั้ น ดงัท่ีกุหลาบ มลัลิกะมาส (2522 : 101) กล่าวว่า โครงเร่ืองอาจมีแต่เฉพาะ
เหตุการณ์ส าคญั ๆ ก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งมีปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้เสมอไป แต่โดยทัว่ไปแลว้ โครงเร่ืองท่ีดี
และมีผูอ่้านนิยมนั้น คือ โครงเร่ืองท่ีมีปัญหาหรือความขดัแยง้ ความขดัแยง้เป็นจุดสูงสุดในเร่ืองสั้ น 
เพราะความขดัแยง้จะก่อเหตุการณ์ข้ึนมา ท าใหเ้ร่ืองสั้นมีความน่าสนใจมากข้ึน 

“ช่อการะเกด” เป็นนิตยสารท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อสนับสนุนเฉพาะวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น 
ก าหนดออกปีละ 4 ฉบับ ทุกต้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและเดือนตุลาคม โดยมีสุชาติ     
สวสัด์ิศรี เป็นบรรณาธิการและประธานบริหาร โดยคดัเลือกและรวบรวมเร่ืองสั้นจดัพิมพอ์อกเผยแพร่ 
เร่ืองสั้ นท่ีตีพิมพ์ในนิตยสารเป็นเร่ืองสั้ นท่ีดีเด่น ซ่ึงผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีสาระ ดังท่ีโชคชัย 
บณัฑิตศิละศกัด์ิ (2542 : 3) ไดก้ล่าวไวว้่า นิตยสารช่อการะเกดแต่ละฉบบัประกอบดว้ย เร่ืองสั้ นท่ีมี
มุมมองคมชดั หลากหลาย และรอบดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจากผา่นการคดัเลือกจากเร่ืองสั้นของนกัเขียนทั้งเก่า
และใหม่ทุกสาขาวิชาชีพ เร่ืองสั้นเหล่าน้ีจึงเป็นตวัแทนทางความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติท่ีมีต่อระบบ
สงัคมไทยในดา้นต่าง ๆ สะทอ้นผา่นเร่ืองสั้น โดยสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมในยคุสมยัท่ีแต่ง
เร่ืองสั้นนั้น ๆ  

สาานการณ์ของประเทศไทยช่วงปี 2553 ท่ีผา่นมา สภาพแวดลอ้มทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมเกิดความขดัแยง้ทางความคิด และเกิดเหตุการณ์ท่ีความวุ่นวายทางการเมืองท่ีรุนแรง โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม เกิดเหตุการณ์จลาจล ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความแตกแยกทาง
ความคิดทางการเมืองอยา่งรุนแรง มีผูเ้สียชีวิตเกิดการสูญเสียและความเสียหายทางธุรกิจการคา้บริเวณ
านนราชประสงค ์กรุงเทพมหานคร กล่าวไดว้่า เป็นการเผาบา้นเผาเมืองจากเหตุการณ์ทางการเมืองท่ี
ร้ายแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามใช้นโยบายปรองดองเพื่อคล่ีคลาย
สาานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนก็ตาม แต่ในปลายปี 2553 ประเทศชาติก็ตอ้งเผชิญกบัอุทกภยัท่ีท าให้
เกิดความเสียหายในพื้นท่ีของประเทศเป็นวงกวา้งในภูมิภาคต่าง ๆ นบัไดว้่าสังคมไทยในปี 2553 เกิด
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และประชาชนตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากเดือดร้อนเกือบตลอดทั้งปี 



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 

4 

 

(“บนัทึกประเทศไทย ปลายปี 2553ง”,  2554 : ออนไลน์) 
ดว้ยเหตุท่ีสภาพแวดลอ้มทางสังคมและการเมืองในปี พศศศ 2553 เกิดความขดัแยง้ดงักล่าวมา

ขา้งตน้น้ี ไดส่ื้อผ่านส่ือมวลชนอย่างกวา้งขวางย่อมจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชน รวมทั้งผู ้
สร้างสรรค์วรรณกรรมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมด้วย ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห์การ
สะทอ้นแนวคิดเร่ืองความขดัแยง้ในสงัคมผา่นวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้นในนิตยสารช่อการะเกด  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นช่อการะเกดปี พศศศ 2553  
 

สมมุติฐานการวจัิย 
ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้ นช่อการะเกดปี 2553 สะท้อนผ่านพฤติกรรม บทสนทนา

ความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร และเหตุการณ์ในเร่ือง ซ่ึงเป็นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์ ความ
ขดัแยง้ระหว่างกบัสังคม ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิง
เหนือธรรมชาติ และความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร  

 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์เร่ืองสั้นท่ีกองบรรณาธิการพิจารณาคดัเลือกจากผลงาน

ของนกัเขียนเร่ืองสั้นและน าตีพิมพใ์นหนงัสือช่อการะเกด ปี 2553 ฉบบัท่ี 51-54 จ านวน  4 ฉบบั มีเร่ือง
สั้นรวม 60 เร่ือง ดงัน้ี ช่อการะเกดฉบบัท่ี 51 มีเร่ืองสั้นจ านวน 24 เร่ือง ช่อการะเกดฉบบัท่ี 52 มีเร่ืองสั้น
จ านวน 12 เร่ือง ช่อการะเกดฉบบัท่ี 53 มีเร่ืองสั้นจ านวน 12 เร่ือง ช่อการะเกดฉบบัท่ี 54 มีเร่ืองสั้น
จ านวน 12 เร่ือง 

 
ผลการวจิัย 

จากการวิจยัพบว่า ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้ นช่อการะเกดปี 2553 มี 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคม ความขดัแยง้ระหว่างมนุษย์
กบัธรรมชาติ ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ และความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร 
มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์  



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 

5 

 

ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์ับมนุษยเ์ป็นความขดัแยง้ระหว่างตวัละครกับตวัละครอ่ืนท่ีมี
ความรู้สึก นึกคิด การกระท า พฤติกรรมท่ีไม่ลงรอยกนั เช่น ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในเครือญาติ ดงั
ในเร่ือง นับสองแล้ว กล่าวาึงตวัละครเอ็กซ์กับน่ิมเป็นคู่รักกัน เน่ืองจากเอ็กซ์ได้งานใหม่จึงยา้ยไป
เชียงใหม่ แต่น่ิมยงัอยูก่รุงเทพเหมือนเดิม ท่ีเชียงใหม่เอก็ซ์ไดแ้อบมีเพศสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานช่ือพี่
เคสซ่ึงเป็นกระเทยและ น่ิมเร่ิมสังเกตความผิดปกติ จึงสอบาามเอ็กซ์ แต่เอ็กซ์ไม่ยอมรับจึงเกิดความ
ขดัแยง้และทะเลาะกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“ยอมรับมาดี ๆ เถอะ เอก็ซ์เคยโดนพี่เคสเอาแล้วใช่เปล่า ” 
“ทุเรศจริง” เขารู้สึกเคืองขุ่น “น่ิมคิดอกศุลแบบน้ันได้อย่างไร เอก็ซ์ไม่ถึงกับ

ส้ินคิดเอากับตุ๊ดเอากับแต๋วหรอกนะ” 
“น่ิมไม่เช่ือ ย่ิงเอก็ซ์ชอบประตูหลงัด้วยแล้ว พี่เคสคงบริการให้ได้อยู่หรอก” 

เธอคาดค้ัน เธอมัน่ใจว่าเขามคีวามสัมพันธ์เชิงสวาทกับเคสแล้ว 
 (นับสองแล้ว ช่อการะเกด 54 : 72-73) 

 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นความขดัแยง้ระหวา่งคู่รักชายหญิงท่ีท างานห่างไกลกนัจนฝ่ายชายมี
พฤติกรรมทางเพศเบ่ียงเบนไป สะทอ้นใหเ้ห็นาึงความขดัแยง้มนุษยก์บัมนุษยท่ี์ปรากฏในยคุปัจจุบนัท่ี
เปล่ียนแปลงไป ฝ่ายหญิงเรียกร้องสิทธ์ิใหเ้ท่าเทียมผูช้ายท าใหภ้รรยาไม่ยอมอ่อนขอ้ใหส้ามี 

นอกจากน้ียงัพบวา่เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบิดามารดากบับุตร เช่น ในเร่ือง โรงเรียนดีเด่น ภา
นุวตัรเรียนจบมา 2 ปีแลว้ แต่เขาเปล่ียนงานหลายคร้ัง ส่วนใหญ่เขาทนท างานไดไ้ม่เกิน 3 เดือน ในเร่ือง
การเปล่ียนการท างาน แม่ภานุวตัรกบัภานุวตัรจึงมีความขดัแยง้ทางความคิด ดงัน้ี 

“คนรุ่นใหม่อย่างเราน่ะขาดความอดทน” แม่ตั้งข้อสังเกตตอนท่ีเขาท างาน
คร้ังล่าสุด 

“ไม่จริงนะแม่ ผมพยายามเตม็ท่ีแล้ว ปัญหาอยู่ ท่ีบริษทัต่างหาก วัฒนธรรม
องค์กรไม่ตรงกับความคิดของผม มอีย่างท่ีไหน พยายามจ ากัดความคิดคนให้เข้ากบั
องค์กรเพียงอย่างเดยีว พอเจอคนท่ีต่างกรั็บไม่ได้” เขาคัดค้าน 

(โรงเรียนดีเด่น ช่อการะเกด 54 : 114)  
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นความขดัแยง้ระหวา่งแม่กบัลูก เป็นเพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกนั แม่มี
ความคิดเห็นวา่การเปล่ียนงานของลูกเพราะขาดความอดทน แต่ลูกกลบัคิดวา่ปัญหาไม่ใช่อยูท่ี่ตวัเขา 
แต่อยูท่ี่ระบบบริษทั สะทอ้นใหเ้ห็นวา่แม่กบัลูกไม่เขา้ใจกนั ซ่ึงมีสาเหตุมาจากแม่กบัลูกอยูก่นัคนละยคุ
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สมยั แม่อยูใ่นสมยัก่อนตอ้งการขีวิตท่ีมัน่คง แต่ลูกอยูใ่นยคุปัจจุบนัตอ้งการอิสระในชีวิต 
เร่ืองสั้นโรงเรียนดีเด่นน้ียงัปรากฏความขดัแยง้ระหวา่งญาติกบัญาติ ดงัเช่น เม่ือภานุวตัรตก

งานกท็ างานของกิจการโรงเรียนของครอบครัว เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีมีสภาพเก่าทรุดโทรม ภานุวตัร
ทุ่มเทความตั้งใจท างานจนท าใหโ้รงเรียนมีช่ือเสียงและมีนกัเรียนมาเรียนมากข้ึน โรงเรียนมีแนวโนม้ดี
ข้ึน คณะกรรมการโรงเรียนคือแม่กบันา้ตอ้งการข่ึนค่าเล่าเรียน แต่ภานุวตัรคดัคา้นเกิดความขดัแยง้
ระหวา่งญาติกบัญาติ ดงัน้ี 

“เราจะขึน้ค่าเล่าเรียนในปีการศึกษาหน้า”แม่บอกกับเขาในการประชุมหลงั
รับทราบถึงความก้าวหน้านี ้

เม่ือได้ยินเขารีบแย้งว่าเร็วเกินไป ควรทิง้ช่วงไปสักระยะให้โรงเรียนมี
ช่ือเสียงมากกว่านี ้ แต่ท้ังแม่และน้าพิภาคให้เหตผุลว่าการปรับปรุงโรงเรียนใช้เงิน
จ านวนไม่น้อย หากไม่ขึน้ค่าเล่าเรียนสถานะทางการเงินของโรงเรียนคงอยู่สภาพติด
ลบ ไม่เป็นผลดีต่อธุรกิจ 

“แล้วผู้ปกครองจะมเีงินส่งเดก็เข้าเรียนหรือครับ ถ้าหากว่าเราขึน้ค่าเล่าเรียน
ขนาดน้ัน”เขาแสดงความวิตก 

 “น้าไม่เห็นเป็นปัญหา ส่วนใหญ่คนท่ีเห็นความส าคัญของการศึกษายอม 
 ลงทุนอยู่แล้ว ค่าเทอมเรากไ็ม่ได้ขึน้มากมาย แค่เท่าเดียวเท่าน้ัน”น้าพิภาคชีแ้จง 

“ผมกลวัว่าเราจะได้เงินต่อหัวมากขึน้กจ็ริง แต่ได้จ านวนน้อยลง” 
(โรงเรียนดีเด่น ช่อการะเกด 54 : 122-123) 

 
ตัวอย่างข้างต้นแสดงาึงความขดัแยง้นอกจากระหว่างแม่กับลูกแล้ว ยงัเป็นความขัดแยง้

ระหว่างญาติท่ีเป็นนา้กบัหลาน เร่ืองการข้ึนค่าเรียน ซ่ึงภานุวตัรไม่เห็นดว้ย เป็นเพราะกลวัว่า าา้ข้ึนค่า
เล่าเรียนจะท าให้นกัเรียนลดนอ้ยลง เขาจึงวิตกกงัวล สะทอ้นใหเ้ห็นาึงสังคมปัจจุบนัท่ีคิดเร่ืองเงินเป็น
ใหญ่โดยไม่ค านึงาึงความสมัพนัธ์ทางสายเลือดหรือญาติพี่นอ้ง 

นอกจากน้ียงัมีความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในสงัคม ดงัในเร่ือง รากหญ้าในนาคร เป็นเร่ืองของ
ผม ผมเป็นพนกังานเสิร์ฟในคาเฟ่ ผมยกแป๊ะซะปลาช่อนไปเสิร์ฟท่ีโต๊ะนกัแสดงตลกช่ือดงัคนหน่ึง ผม
ท าน ้ าแป๊ะซะหกราดาูกปลายขากางเกงนกัแสดงตลกผูน้ั้น ท าใหเ้ขาโกรธเอามือฟาดหนา้ผม ดงัน้ี 

ผมวางหม้อไฟลงบนโต๊ะ รีบลนลานยกมือไหว้ท้ังหม้อ 
“ขอโทษ” ค าว่า “ครับ” ไม่ทันออกจากปาก ผมรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าเปร้ียงลงมา

ต่อหน้า เม่ือหลงัมือด า ๆ ของตลกคนน้ันฟาดเข้าเตม็ใบหน้า 
บทลงโทษความสะเพร่ารุนแรงกว่าท่ีคาดคิด ผมเซถอยหลงัไป 2-3 ก้าว 
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ใบหน้าร้อนผ่าวเหมือนถกูไฟเผา รู้สึกเหมือนมนับวมนูนขึน้มาทันที ผมเงอะงะ ท า
อะไรไม่ถกู 

“ไอ้สัตว์ เสิร์ฟยงัไงของมึงวะ น่ีดีนะท่ีหกถกูกูไม่มาก ถ้ามากมึงเจบ็ตัวกว่า
นี…้” 

(รากหญ้าในนาคร ช่อการะเกด 52 : 64) 
 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นความขดัแยง้ระหว่างผมกบันกัแสดงตลกคนหน่ึง ดว้ยเหตุท่ีไม่ระวงัท า น ้ า
หกราดาูกปลายขากางเกงเขา และยงัไม่ทนัขอโทษ นกัแสดงตลกกร็ะบายอารมณ์โกรธแคน้ออกมาดว้ย
การด่าว่าค  าหยาบและใชก้ าลงัท าร้ายผม สะทอ้นให้เห็นาึงความขดัแยง้ของบุคคลท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา
เม่ือมีปัญหาจึงใชก้ าลงัเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน 

สรุปไดว้่า ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยใ์นเร่ืองสั้นช่อการะเกดเป็นความขดัแยง้หลกั
ในการด าเนินเร่ือง มีลกัษณะความขดัแยง้สองประเภทคือ ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในเครือญาติและ 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในสังคม และเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้ นช่อการะเกดมากท่ีสุด 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่ามนุษยใ์นสงัคมท่ีต่างก็มีความเห็นแก่ประโยชน์ตนเองมากกว่าผูอ่ื้น ไม่มีน ้ าใจ และไม่
มีความเมตตาต่อบุคคลรอบขา้ง แมจ้ะมีความขดัแยง้ท่ีเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยกไ็ม่อภยัใหแ้ก่กนั 
 
 

2. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัสังคม 
ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัสังคมเป็นความขดัแยง้ระหว่างตวัละครท่ีไม่สามาราปรับตวัเขา้

กบัสภาพแวดลอ้ม หรือตวัละครมีพฤติกรรมฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีสังคมก าหนดไว ้ดงัในเร่ือง 
ห้อง 201 เน้ือเร่ืองกล่าว าึงผมกบัเธอไดแ้ต่งงานกนั ปรากฏว่าเธอตั้งครรภใ์นสาานการณ์ท่ียงัไม่พร้อม 
เพราะไม่สามาราเล้ียงดูลูกได ้จึงตดัสินใจไปท าแทง้ท่ีคลินิก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

เป็นการตัดสินใจอย่างฉับพลนั รุ่งขึน้อีกวันเราจึงเดินทางมาท่ีน่ี มายืนอยู่ตรง
นี ้และดูเหมือนจะไม่มส่ิีงใดเหน่ียวร้ังเราไว้อีกต่อไป 

หญิงวัยกลางคนร่างอ้วน หน้าตาท่าทางเหมือนไม่ยินดียินร้าย เดินมาหยุด
ตรงท่ีเราน่ังอยู่ แล้วหล่อนกข็านช่ือออกมาด้วยเสียงอันดัง 

“เดินตามมาเลยค่ะ ทางนี”้ หล่อนผลักประตูบานกระจกเป้ือนคราบสกปรก
ออกไปยังนอกตึก แล้วเดินน าเราลัดเลาะไปตามทางเดินแคบ ๆ อันวกวน ก่อนเลีย้ว
เข้าสู่ห้องใต้ตึกอันดูน่าลึกลบั ผมจูงมืออันเยน็เฉียบของเธอตามหลงัผู้น าทางไปติด ๆ 
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ในห้องอันลึกลับน้ันคล้ายเป็นคลินิกย่อม ๆ มีห้องตรวจเรียงรายอยู่ ส่ีห้อง 
ด้านหน้ามเีก้าอี ้ วางเรียงอยู่ ส่ีแถว หญิงชายสามคู่น่ังจับจองท่ีน่ังอยู่ห่าง ๆ พวกเขาเงย
มองมายงัเราอย่างไม่แสดงอาการใด ๆ แต่กไ็ม่อาจซุกซ่อนดวงตาท่ีส่อแววกังวลไว้ได้ 

                   (ห้อง 201 ช่อการะเกด 54 : 49) 
 

ตวัอยา่งน้ีเป็นภาพสะทอ้นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัศีลธรรมและกฎหมาย เพราะการท า
แทง้เป็นความผิดทางศีลธรรมและมีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบญัญติัว่าจะท า
แทง้ไดโ้ดยไม่มีความผิดสองกรณีคือ การท าแทง้เน่ืองจากสุขภาพของหญิง หากปล่อยให้ตั้งครรภ ์เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพของหญิง และในกรณีท่ีหญิงาูกข่มขืน ทั้งน้ีการท าแทง้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก
หญิง โดยท่ีแพทยเ์ป็นผูท้  าแทง้เพื่อยติุการตั้งครรภอ์ยา่งปลอดภยั 

นอกจากความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บับรรทดัฐานทางสังคมไดแ้ก่ กฎหมาย ดงัในตวัอย่างท่ี
ขา้งตน้แลว้ยงัมีความขดัแยง้ของมนุษยก์บัเผ่าพนัธ์ุ เช่นเร่ือง เด็กชายเถ้าธุลี เป็นเร่ืองของเด็กชายท่ีเกิด
มาหน้าตาสีผิวไม่เหมือนเด็กอ่ืน ๆ ในหมู่บา้น เพราะพ่อเป็นคนต่างชาติ เด็กจึงาูกต าหนิจากคนใน
หมู่บา้น ดงัน้ี 

 
เด็กชายเถ้าธุลีมีผมสีแดง ดวงตาสีท้องฟ้าสดใส ผิวขาวจนเกือบซีด แม้

ตลอดเวลาแทบจะตากแดดว่ิงเล่นตามคันนา ทว่ากไ็ม่สามารถท าให้ผิวขาว ๆ น้ันด า
ด่างได้เลย พวกเด็กเกเรต่างตะโกนเรียกเขาว่า ‘ปีศาจผมแดง’ เด็กชายเถ้าธุลีร้องไห้
ด้วยความเสียใจ  
                         (เดก็ชายเถ้าธุล ีช่อการะเกด 52 : 129) 

 
จากตวัอย่างท่ียกมาเป็นความขดัแยง้ระหว่างเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุหน่ึงกบัอีกเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุหน่ึง 

เด็กชายเาา้ธุลีมีสีผม ดวงตา แตกต่างจากเด็กในหมู่บา้น พวกเด็กจึงเสียดสีเด็กชายเาา้ธุลีว่าเป็น ‘ปีศาจ
ผมแดง’ ท าใหเ้ด็กชายเาา้ธุลีเกิดความเสียใจ สะทอ้นใหเ้ห็นาึง การแบ่งแยกเผา่พนัธ์ุ การรังเกียจจนเกิด
เป็นช่องวา่งของการไม่ยอมรับความแตกต่างทั้งทางร่างกายและจิตใจ อนัเป็นปัญหาความขดัแยง้ 

 
3. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาต ิ 
ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติเป็นความความขดัแยง้ท่ีตวัละครตอ้งเผชิญกบัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนเองและเป็นอยู่ตามปกติธรรมดาของส่ิงนั้น ซ่ึงตวัละครไม่สามาราควบคุมหรือต่อตา้นกบัส่ิงท่ี
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เกิดข้ึนและลกัษณะของส่ิงเหล่านั้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้เช่นเร่ือง ไอ้เลี่ยน สปีซ่ี กล่าวว่าเฒ่าดินใช้
ชีวิตอยู่คนเดียว ท านาตกปลาอยู่ในชนบท ชีวิตล าบากยากจน นอกจากตอ้งส่งเงินไปให้ลูกสาวเรียน
หนงัสือแลว้ยงัติดหน้ีกูย้มืเงินซ้ือปุ๋ยซ้ือยา น ้ าท่วมคร้ังหน่ึงท าให้นาของเฒ่าดินเสียหายไปหมด จนตอ้ง
ขายท่ีนาเพื่อใชห้น้ี ดงัน้ี 

 
หนีส้ะสมกลายเป็นดินพอกหางหมู แกตั้งใจว่าขายข้าวได้จะเอาเงินไปโปะ

หนี ้ บางส่วน ทว่าปีแห่งความโชคร้ายกม็าเยือนความหวังท้ังหมดกลับจมหายไปกับ
อุทกภัยน า้ท่วมหนักในปีน้ัน มันเป็นเหตุการณ์เลวร้ายท่ีมิเคยเกิดมานานหลายปี เฒ่า
ดินถอดใจท่ีจะท านาต่อ ท้ังหนีสิ้นพอกพูนและเร่ียวแรงท่ีถอดถอย ก่อนจะล่มจมไป
มากกว่านีจึ้งตัดสินใจขายท่ีนากว่า 20 ไร่ให้ญาติห่าง ๆ ของแก 

               (ไอ้เลีย่น สปีซ่ี ช่อการะเกด 54 : 134) 
 

จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ เพราะการเกิดอุทกภยัท าให้ท่ี
นาของเฒ่าดินเสียหายไป เฒ่าดินเกือบหมดเน้ือหมดตวั ติดหน้ีเป็นจ านวนมากจึงท าให้เขาตอ้งขายท่ีนา 
สะทอ้นใหเ้ห็นาึงความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ม่อาจต่อกรได ้แต่มนุษยส์ามาราานอมธรรมชาติ
ใหค้งอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของมนุษยไ์ด ้

 
 
4. ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ  
ความขดัแยง้ของมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติเป็นความขดัแยง้ท่ีมนุษยห์รือตวัละคราูกอ านาจ

เหนือธรรมชาติ เช่น เทพเจา้ ผ ีปีศาจ ชะตากรรม ท าใหนุ้ษยห์รือตวัละครแสดงภาวะไม่ปกติ หรือไดรั้บ
ทุกขโ์ศกโรคภยั ดงัเร่ือง เวลาหยุดเดิน กล่าวาึงผมไปรักษาโรคหวัใจท่ีโรงพยาบาล เขาบรรยายว่าอยูใ่น
สาานการณ์ท่ีใกลค้วามตาย ทุกคร้ังท่ีเจบ็ปวด เขาจะอยูใ่นสภาพคร่ึงฝันคร่ึงต่ืนว่า ภรรยาซ่ึงเสียชีวิตไป
แลว้มาเยีย่มและสัมผสัผมทุกคร้ัง บางทีก็พูดใหก้ าลงัใจผม นอกจากน้ีผมยงัฝันเห็นแม่ท่ีเสียชีวิตไปแลว้
เช่นกนัไดม้าเยี่ยมผม เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการมีประสบการณ์ไดพู้ดคุยและไดส้ัมผสักบัผูต้ายไป
แลว้หรือ“ผ”ี ท าใหผ้มเกิดความรู้สึกกลวัตายจนตอ้งส่งเสียงกรีดร้องออกมา ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ในความมืดมีเสียงหมาหอนอยู่หลังประตู ผมเร่ิมตัวส่ัน ผมหายใจไม่ออก 
แล้วกไ็ม่รู้ว่าท าไมเม่ือเวลาผ่านไปผมยงัคงคิดถึงเธอ เม่ือเธอปรากฏตัวขึน้ท าให้ผมตก
อยู่ ในความหวาดผวา เธอโน้มตัวลงและหอมแก้มผม ท่าทางเธอเช่ืองช้าลง และ
นัยน์ตากเ็หม่อลอยขึน้ เธอร้องไห้อยู่นาน ร่างน้ันค่อยจางหายไป 
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ผมได้เห็นเธอลับสายตาไป ผมรู้สึกตกใจจนท าอะไรไม่ถูก และรู้สึกวังเวง 
ร่างของแม่ลอยป้วนเป้ียนอยู่ใกล้ ๆ ผม ลอยอยู่ในแสงสลัว ขณะความฝันเพ่ิมมากขึน้
ตามกาลเวลา 

ผมทิง้ตัวลงกบัพืน้ ดิน้เร่า ๆ และกรีดร้อง 
              (เวลาหยดุเดิน ช่อการะเกด  52 : 116) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้แสดงาึงความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ เหตุการณ์ท่ีผม

ฝันเห็นแม่กบัภรรยาท่ีเสียชีวติไปแลว้ไดม้าเยีย่มตอนท่ีผมก าลงัเจบ็ปวด เป็นภาพก่ึงในฝันก่ึงความจริงท่ี
เห็นคนท่ีรัก เป็นเสมือนภาพจริง จึงท าให้ผมรู้สึกกลวัและหวาดผวา เป็นความขดัแยง้ระหว่างตวัละคร
กบัผปีีศาจ สะทอ้นใหเ้ห็นาึงเร่ืองวิญญาณ ผ ีปีศาจ ไดฝั้งไวใ้นใจของมนุษยเ์ป็นเวลานาน มนุษยบ์างคน
ยงัเช่ือเร่ืองน้ีไวอ้ยู ่จึงมีความกลวัต่อส่ิงเหล่าน้ี 

ผลการวิจยัพบว่า ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติ ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้ น   มี
จ  านวนนอ้ย เน่ืองจากเร่ืองสั้นช่อการะเกดส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นหลกั และ ดว้ยเหตุท่ี
วิทยาศาสตร์พฒันาท าให้มีเหตุผลและมีวิจยัการพิสูจน์ได ้จึงท าให้ความเช่ือต่าง ๆ  เส่ือมคลายไปทั้ง
ความเช่ือเทพเจา้และผปีีศาจซ่ึงจะค่อย ๆ จางหายไป ท าใหเ้ร่ืองสั้นท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงเหนือธรรมชาติมีจ านวนนอ้ยมาก  

 
5. ความขัดแย้งภายในใจของตัวละคร 
ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละครเป็นความขดัแยง้ทางจิตใจท่ีตวัละครตอ้งต่อสู้กบัความนึก

คิดของตนเอง  ตวัละครจะตอ้งเลือกทางเลือกท่ีมีสองทางในเวลาเดียวกนั ท าให้เกิดสับสนในใจท่ีตอ้ง
เลือกทางใดทางหน่ึง  ดงัเร่ือง ใครเลยจะรู้ เน้ือเร่ืองกล่าวาึง “เธอ” ซ่ึงจากการเป็นคนปกติตอ้งกลายเป็น
อมัพฤกษเ์ฉียบพลนั ไม่สามาราเคล่ือนไหวได ้ในเหตุการณ์เช่นน้ี “ผม” ไม่กลา้คิดว่าจะตอ้งเตรียมตวัท่ี
จะมีลูก จนเม่ือ “เธอ”บอกว่าเราจะมีลูก “ผม”รู้สึกสับสนเป็นความขดัแยง้ภายในใจท่ีเกิดข้ึนมาทนัที ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

วันหน่ึงเธอชีมื้อลงไปท่ีท้อง และบอกกับผมด้วยน า้เสียงดีใจ ซ่ึงผมจับความ
ได้ว่า 

 “เราก าลงัจะมลีกูแล้ว” 
ผมบอกไม่ถกูว่าดีใจหรือเสียใจ รู้สึกห่วงใยในสุขภาพของเธอและเกรงว่าเดก็

ท่ีคลอดออกมาจะไม่ปกติเหมือนเด็กอ่ืน ๆ เก็บความสับสนไว้ไม่ไหว ในท่ีสุดผมก็
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แอบไปปรึกษาแพทย์ 
                 (ใครเลยจะรู้ ช่อการะเกด 51 : 41) 

 
จากตวัอยา่งขา้งตน้เป็นความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร โดยท่ีดว้ยความเป็นพอ่ “ผม”ควรจะ

ดีใจท่ีจะมีลูก แต่เน่ืองจากภรรยามีอาการอมัพฤกษ์เฉียบพลนั ผมตอ้งห่วงใยสุขภาพของลูกว่าจะเป็น
อยา่งภรรยาหรือไม่ เป็นความขดัแยง้ท่ีมีทั้งดีใจและเสียใจ ท าใหผ้มสบัสนใจมาก    

จากวิจยัท่ีพบว่า ความขดัแยง้ภายในใจของตวัละคร จะมีผลท าให้เกิดความขดัแยง้ประเภทอ่ืน 
ๆ อย่างต่อเน่ือง และช่วยท าให้เร่ืองสั้นมีความสนุกสนาน ชวนให้ติดตามอ่านจนจบเร่ือง สะทอ้นให้
เห็นาึงความรักของสามีท่ีมีต่อภรรยาท่ีไม่สบาย และก าลงัตั้งครรภ์ และความรักของพ่อท่ีมีต่อลูกท่ี
ก าลงัจะเกิดมาโดยไม่รู้วา่ทารกจะเกิดมามีร่างกายเป็นเช่นไร จึงเกิดความวิตกกงัวลไปต่าง ๆ นา ๆ 
 
อภิปรายผล  

ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยซ่ึ์งเกิดจากตวัละคร เน่ืองจากความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
มีความขดัแยง้ทางความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม พฤติกรรม สามีภรรยาเกิดความขดัแยง้ดว้ยว่าโลกยคุใหม่มี
การเปล่ียนแปลงกา้วหนา้ข้ึนอยา่งรวดเร็ว ผูห้ญิงมีฐานะเท่าเทียมกบัผูช้ายกลา้เรียกร้องสิทธ์ิของตนเอง 
และการท่ีผูช้ายเจา้ชูมี้ภรรยามากกวา่หน่ึงคน ท าใหผู้ห้ญิงไม่ยอมอ่อนขอ้ให ้จึงเกิดความขดัแยง้กนั บิดา
มารดากบับุตรเกิดความขดัแยง้ดว้ยว่าการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนหรือไดรั้บความรู้ท่ีต่างยุคสมยักนั 
ปัจจุบนัสอนใหเ้ดก็รู้จกัใชเ้หตุผล ท าใหเ้วลาท่ีพอ่แม่สอนผดิหรือท าอะไรผดิ ลูกจึงไม่ยอมรับ เกิดความ
ขดัแยง้กนั ญาติกบัญาติเกิดความขดัแยง้ดว้ยว่าการขาดผูน้ าครบครัวใหญ่ท่ีลาลบัโลกท าให้ลูกหลายคน 
แยง่ชิงสมบติัหรือเกิดจากบุคคลซ่ึงเขา้มาร่วมสงัฆกรรมญาติ 

ความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัสังคมเกิดจากตวัละครท่ียดึระเบียบทางสงัคมดา้นความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยมท่ีแตกต่างออกไปหรือไม่สามาราเอาตวัเองเขา้อยู่ในกฎระเบียบท่ีคนในสังคมก าหนด 
มนุษยมี์ความขดัแยง้กบัสังคมทางดา้นกฎหมายดว้ยใหค้วามส าคญักบัศาสนานอ้ยลง บางคนไม่ยดึหลกั
ธรรมะ และความไม่รู้จกัรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง ต่อบุคคลอ่ืน มนุษยมี์ความขดัแยง้กบัสังคม
ทางด้านเผ่าพนัธ์ุด้วยว่าพื้นฐานชีวิต วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ตั้งแต่แรกเกิดจนาึงตาย  ท าให้เกิดความ
ขดัแยง้เม่ืออยูร่วมกนัในสงัคมโลก 

ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติเกิดจากลกัษณะของธรรมชาติท่ีาูกมนุษยท์  าลาย จน
เกิดภยัธรรมชาติซ่ึงมนุษยไ์ม่สามาราท านายก่อนและหลีกเล่ียงได ้อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั ฯลฯ เม่ือ
มนุษยท์ าลายธรรมชาติ ธรรมชาติจึงลงโทษมนุษยอ์ยา่งไม่ปราณี 
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ความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติเกิดจากความเช่ือดั้งเดิมของสมยัโบราณ มี
ความเช่ือาือและยดึเหน่ียวส่ิงเหนือธรรมชาติอยา่งฝังแน่นอยูใ่นใจของมนุษย ์ 

ความขดัแยง้ภายในใจเกิดจากเพศ วยั ความรู้สึกนึกคิด ความตอ้งการหรือความอยากไดส่ิ้งสอง
ส่ิงในเวลาเดียวกนั  แต่มนุษยไ์ม่รู้จะเอาอะไรเป็นตวัหลกัในการตดัสินใจเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง จึงเกิด
ความสับสนในใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นช่อการะเกดปี 2553 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อ
การวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  

1. ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการสร้างความขดัแยง้ในเร่ืองสั้นช่อการะเกดปี 2553  
2. ศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองความขดัแยง้ในเร่ืองสั้นไทยกบัเร่ืองสั้นจีน ดา้นความคลา้ยคลึงและ

แตกต่างของการสร้างความขดัแยง้ท่ีปรากฏในเร่ืองสั้นของสองประเทศ 
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“บนัทึกประเทศไทยปลายปี  2553”  (2554) โพสต์ทูเดย์.  [ออนไลน์]  แหล่งท่ีมา :  

http://www.posttoday.com/e-paper_detail2010-2.php (20 พฤษภาคม 2554) 

http://www.posttoday.com/e-paper_detail2010-2.php
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สุชาติ สวสัด์ิศรีศบรรณาธิการศ  (2552)  ช่อการะเกด 51. กรุงเทพมหานคร : ส านกัข่าว
วรรณกรรมศ  

 


