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ว่า เรื่องสั้นแต่ละเรื่อง ผู้เขียนได้สะท้อนภาพสถานการณ์ทางการเมือง ๓ จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ที่มีความวุ่นวาย คนไทยมีความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมือง จนมีผลกระทบที่ท�าให้เกิด

ความแตกแยกระหว่างเพื่อน คนในครอบครัวและสังคม ประกอบกับเศรษฐกิจตกต�่าท�าให้ชีวิตมี

ความยากล�าบาก  นอกจากนี้ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อม

ลง ไร้น�้าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีความปรองดองกัน ดังนัน้ช่วงเวลานี้ ถ้าหากสังคม

ไทยยังไม่มีความปรองดองกันก็อาจจะท�าให้เหตุการณ์ไม่มั่นคงเกิดขึ้น 
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Political Concepts in the Literature Awarded
“Pan Waen Fah” Prize in 2008
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 Abstract
 This research study 12 short stories awarded “Pann Waen Fah” Prize in 
2008. The research reveals that each short story reflects political situation including 
3 turbulent southernmost provinces. Thai has political conflicts which have the influ-
ence to split friends, family and people in the society. The economic depression causes 
troublesomeness. The authors also commented about the declined moral, lack of 
spirit, selfishness and disunity. Therefore, in that period, Thai society was not stable 
and people felt less happy.

Keywords : Short Stories,  Awarded “Pan Waen Fah”,  Reflections on Society and 
 Politics
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บทน�า
 “พานแว่นฟ้า” เป็นชื่อพานที่มีสองชั้น พานใบบนมีขนาดเล็ก ประดิษฐานรัฐธรรมนญู และวางซ้อน

บนพานขนาดใหญ่กว่าอยู่ด้านล่าง ที่เห็นกันจนชินตาคือพานแว่นฟ้าจ�าลองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

(ประภัสสร เสวิกุล ๒๕๔๖) เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้รัฐสภาจึงน�ามา

เป็นชื่อรางวัลการประกวดวรรณกรรมการเมืองที่จัดร่วมกับสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 

๒๕๔๕ จนถงึปัจจบุนั การจดัประกวดวรรณกรรมการเมอืงรางวลัพานแว่นฟ้า มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้

ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมือง และเพื่อสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนปลุก           

จิตส�านกึประชาธิปไตย 

  การจัดกิจกรรมการประกวดต่อเนื่อง ๑๐ ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงบทบาทของรัฐสภาในการส่ง

เสริมการพัฒนา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใช้ศิลปะการประพันธ์

เรื่องสั้นและบทกวี ดังค�าอธิบายของ นนัทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ (๒๕๔๙ : ๒๖๗) ที่กล่าวว่า “เรื่องสั้น

การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่จะส่งเสริมวรรณกรรมการเมืองของภาครัฐกับ

ประชาชนภายใต้อดุมการณ์ร่วมกนัคอื ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา” นอกจาก

นีเ้รือ่งสัน้รางวลัพานแว่นฟ้าแต่ละเรือ่งย่อมจะมเีนือ้หาและสาระส�าคญัทีต่รงตามวตัถปุระสงค์ของการให้

รางวัล ทั้งในด้านการสนับสนนุการปกครองระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมเสรีภาพการแสดงออก

ทางการเมือง โดยใช้ศิลปะการประพันธ์สื่อสารเรื่องราวของสังคมและการเมืองทั้งในด้านการสนับสนนุ

การปกครองระบอบประชาธปิไตย การส่งเสรมิเสรภีาพ ให้วรรณกรรมการเมอืงมส่ีวนร่วมในปลกุจติส�านกึ

ประชาธิปไตย (วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ๒๕๕๑ : ๕)

 พ.ศ. ๒๕๕๑ สถานการณ์การเมอืงไทยมคีวามขดัแย้งทางการปกครอง แม้จะมกีารเลอืกตัง้เมือ่ปลาย

ปี ๒๕๕๐ และจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความแตกแยกทางความคิดทางการเมือง และมี

เหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังเช่นการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และกลุม่แนวร่วมประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาต ิเป็นการประท้วงทางการเมอืงทีย่ดืเยือ้อย่างต่อ
เนื่องจนเกิดเหตุการณ์รุนแรง สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนบางส่วน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปีที่

ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตทางการเมือง ในด้านเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการท่องเทีย่ว และการส่งสนิค้าออกนอกประเทศ ประกอบกบัเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ
โลก ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท�าให้การส่งออกสินค้าลดลง การว่างงานขยายตัวไปทั่วประเทศ      

จึงเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับทั้งวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นปีที่สังคมไทยได้รับความ

เดือดร้อนยิ่งกว่าปีใด ๆ ที่ผ่านมา

 เนือ่งจากวรรณกรรมย่อมมกีารสะท้อนภาพสงัคม สถานการณ์บ้านเมอืง และชวีติความเป็นอยู ่ความ

คิดเห็นของประชาชนในยุคสมัยนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า             
พ.ศ. ๒๕๕๑ จะท�าให้เข้าใจสังคมไทยในแง่มุมต่าง ๆ และยังมีความส�าคัญยิ่งในการศึกษาภาพสะท้อนของ
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สังคม การเมืองและแนวความคิดของประชาชนที่มีต่อสังคมและการเมืองในช่วงระยะเวลานัน้ ซึ่งผู้แต่ง

ได้ถ่ายทอดในเรือ่งราวของเรือ่งสัน้อย่างน่าสนใจ และสร้างสรรค์เรือ่งสัน้ตามลกัษณะทีไ่ด้ก�าหนดเป็นเกณฑ์

การให้รางวัลของรัฐสภาและสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการเมืองในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๒. เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑

วิธีด�าเนนิงานวิจัย
 ๑. ศึกษาเรื่องสั้นการเมืองและทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมการเมือง

 ๒. ศึกษาสภาพการเมืองการปกครองไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวิจัย

 ๓. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมการเมือง

 ๔. ศกึษาวเิคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมในเรือ่งสัน้ทีไ่ด้รบัรางวลัพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ มเีรือ่งสัน้และ

บทกวีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๒๔ เรื่อง มีเรื่องสั้น ๑๒ เรื่อง เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ สะพาน 

รางวัลรองชนะเลิศ เรื่องมหกรรมคอนเสิร์ตของคนเฒ่าคนแก่ และรางวัลชมเชยอีก ๑๐ เรื่อง

 ๕. ศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นทางการเมืองในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๖. สรุปผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานว่านฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏผลดังนี้

  ๑. แนวคิดด้านการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหา ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ส�าหรบัปัญหาทางการเมอืง มกีารแบ่งฝ่ายกนั โดยมสีเีป็นสญัลกัษณ์ของกลุม่ทีม่แีนวความ

คิดอย่างเดียวกันคือ สีแดงเป็นสีของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และสี

เหลืองเป็นสีประจ�ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ดังนัน้วรรณกรรมใน ปี ๒๕๕๑ ส่วน
หนึง่ย่อมจะสะท้อนภาพสังคมในแง่มุมต่าง ๆ และเช่นเดียวกับเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าก็ย่อมน�าเสนอ

การเคลือ่นไหวหรอืความขดัแย้งของกลุม่คนในเวลานัน้ แม้จะไม่ได้กล่าวถงึโดยตรง ผูแ้ต่งกอ็าจจะสะท้อน

สภาพทางการเมอืงทีป่รากฏอยูใ่นสงัคมไทยในช่วงระยะเวลานี ้โดยแสดงทรรศนะของตนทีม่ต่ีอสถานการณ์
บ้านเมอืง หรอือาจจะบอกเล่าในเนือ้เรือ่งว่าประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อนกัการเมอืงและสถานการณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นอย่างไร หรือผู้แต่งอาจจะแทรกการเรียกร้องให้คนในสังคมรู้รักสามัคคีกันเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้า

ต่อไปได้ 



วารสารศิลปศาสตรปริทัศน33

 ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดด้านการเมืองที่ปรากฏในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๑ 

แบ่งเป็น ๔ ประเดน็หลกั คอื ความขดัแย้งด้านแนวคดิทางการเมอืง ความคดิเหน็ของประชาชนต่อนกัการ

เมือง ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลกระทบของการเมืองต่อประชาชน

 ๑.๑ ความขัดแย้งด้านแนวคิดทางการเมือง 

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ คนไทยมีความแตกแยกกันด้านความคิดทางการเมือง เรื่องสั้นรางวัลพานแว่น

ฟ้าที่ได้น�าเสนอแนวความคิดที่ขัดแย้งกันของประชาชน มีทั้งหมด ๓ เรื่อง ได้แก่ สะพาน เพราะธงผืนนัน้ 

และปีกแห่งเสรีภาพ 

 ผู้แต่งได้แสดงแนวคิดดังกล่าวผ่านค�าพูด และความรู้สึกนกึคิดของตัวละคร เช่น ความคิดที่แตก

ต่างกันต่อพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ของตัวละครว่า พรรคการเมืองนีด้ี ไม่

ทุจริต ตัวละครอีกกลุ่มหนึง่มีความคิดเห็นขัดแย้งว่า พรรคการเมืองนัน้ไม่ดี เพราะมีการทุจริตคอรัปชั่น 

เป็นต้น ความคิดเห็นที่ขัดแย้งท�านองนี้ มีตัวอย่างในเรื่อง ไปให้ถึงจุดหมาย ตัวละคร “สมบติ” กับ “ช้วน” 

ซึ่งเป็นเพื่อนกัน ช้วนชอบพรรคการเมืองใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมา เพราะคิดว่าพรรคการเมืองใหม่นีท้�างานเพื่อ

ประชาชนจรงิ ไม่ทจุรติคอรปัชัน่ ส่วนพรรคการเมอืงเก่าซึง่สมบตัชิืน่ชอบ เป็นพรรคการเมอืงทีไ่ม่ด ีเพราะ

คดโกงประชาชน คอรัปชั่นทุจริต สมบัติคิดว่าพรรคการเมืองใหม่ที่ช้วนชอบนัน้ โกงกินประชาชน มีการ

ทุจริตคอรัปชั่น สองคนต่างก็ยึดมั่นความคิดเห็นของตัวเอง ไม่ยอมประนีประนอมกันจนกระทั่งจากการ

เป็นมิตรที่สนทิสนมก็กลายมาเป็นศัตรูกัน 

 ผูแ้ต่งยงัแสดงให้เหน็ถงึความขดัแย้งทางความคดิเหน็ของประชาชนทีเ่กดิขึน้ กล่าวคอื คนในสงัคม

ส่วนใหญ่กม็คีวามเหน็ทีน่�าไปสูก่ารแบ่งฝ่ายแยกสกีนั และต้องตดัสนิใจเลอืกข้างหรอืสนบัสนนุกลุม่ทีม่คีวาม

คิดเห็นทางการเมืองที่ตนยอมรับได้ ดังในเรื่อง เพราะธงผืนนัน้ ที่กล่าวว่า “ที่ผ่านมาคนไทยส่วนมากคง

เห็นด้วยกับอาจารย์ท่านหนึง่ที่แนะน�าให้พวกเราเลือกข้าง หรือบางคนเรียกว่า ตั้งธง” และนกัเขียนก็ได้

แสดงความคิดเห็นของตัวเองว่า ไม่ควรจะเลือกข้างใดข้างหนึง่ เพราะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ดังนัน้จึง

ไม่ต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ดังที่ได้กล่าวไว้ใน เรื่อง ปีกแห่งเสรีภาพ ว่า
  เมื่อทั้งสองฝ่ายคิดว่าตนคือความถูกเสียแล้ว ท�าไมผมจึงต้องเลือก รู้ ๆ 
  กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร ฝ่ายหนึง่บอก อีกฝ่ายหนึง่ก็บอก รู้ ๆ กันอยู่ว่าอะไรคืออะไร

                                             (ปีกแห่งเสรีภาพ ๒๕๕๑ : ๑๔๕)

 จากความข้างต้น ผู้แต่งได้แสดงความคิดเห็นที่มีต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยผ่านความรู้สึกนกึคิด
ของตัวละครซึ่งอยู่ในบรรยากาศที่มีความขัดแย้งทางสังคม โดยใช้กลวิธีการพูดย้อนถามเพื่อแสดงถึง

แนวคิดที่ว่า ไม่ต้องเลือกข้างใดข้างหนึง่ เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มองว่า ความคิดของตัวเองคือความถูก

ต้อง ไม่ยอมประนีประนอมกัน 

 ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน กล่าวคือ ความคิดเห็นที่มีต่อ

พรรคการเมอืงทีแ่ตกต่างกนั ปัญหาทางชนชัน้ การยยุงของสือ่บางชนดิโดยไม่เป็นธรรม น�าเสนอข่าวอย่าง
ล�าเอียง ท�าให้ประชาชนมีความสับสน อาจจะมีความความเกลียดชังฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แนวความคิดเหล่านี้ 



34ปที่5ฉบับที่10กรกฎาคม-ธันวาคม2553

นกัเขียนได้น�าเสนอต้นเหตุของความขัดแย้งว่า ล้วนแล้วแต่มาจากการแย่งชิงผลประโยชน์ การที่นกัการ

เมืองและกลุ่มคนต่าง ๆ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนัน้ ทุกคนท�าเพื่อผลประโยชน์ของตนและพรรค

พวก ดังในเรื่อง สะพาน ตัวละคร “พ่อ” บอก “ผม” ว่า “แท้ที่จริงแล้วการต่อสู้ทางการเมือง... ล้วนเป็น

สงครามระหว่างสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจของทั้งสองฝ่าย โดยชนวนสงครามอาจเป็นอุดมการณ์ความคิด 

เกียรติยศชื่อเสียง หรือผลประโยชน์”                              

 ส�าหรับทรรศนะที่มีต่อความขัดแย้งทางการเมืองนัน้ ผู้แต่งเห็นว่า ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง เพราะทุก

คนเป็นคนชาติเดียวกัน ก็อยากให้มีความสามัคคีกัน หันหน้าเข้าหากัน เปรียบได้กับการสร้างสะพาน เป็น 

“สัญลักษณ์” ของการเชื่อมให้คนที่แตกแยกกันในสังคม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะได้เดินทางไปมา     

หาสู่กัน 

 นอกจากนีผู้แ้ต่งยงัเรยีกร้องให้คนในสงัคมร่วมมอืกนั โดยใช้ก�าลงัใจและความเข้มแขง็ที ่“สูไ้ม่ถอย” 

ของทุกคน น�าพาประเทศชาติให้พ้นผ่านวิกฤตไป ผู้แต่งได้เสนอแนวคิดนี้โดยผ่านแก่นเรื่องของเรื่อง ไปให้

ถึงจุดหมาย โดยด�าเนนิเรื่องว่า สมบัติกับช้วนซึ่งเป็นเพื่อนสนทิแต่กลายมาเป็นศัตรูกันเนื่องจากมีความคิด

ทางการเมอืงแตกต่างกนั จนถงึวนัหนึง่ ทัง้สองคนต้องเดนิทางกลบับ้านไปในเรอืล�าเดยีวกนั เกดิเหตกุารณ์

เครื่องยนต์เรือเสียและเรือรั่ว คนที่ว่ายน�้าไม่เป็นก็จะเป็นอันตรายต้องจมน�้าตาย ในสถานการณ์ฉกุเฉนินี้ 

สมบัติกับช้วนจ�าเป็นต้องร่วมมือกัน ช่วยน�าพาเรือให้ไปถึงเกาะที่เป็นที่หมาย คนหนึง่พายเรือ อีกคนหนึง่ก็

ตกัน�า้ออกจากเรอื ทกุคนช่วยกนัอย่างสดุก�าลงั ในทีส่ดุ ทกุคนกผ่็านพ้นอนัตรายไปถงึจดุหมายได้ แก่นเรือ่ง

ดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า ก�าลงัใจและการไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอปุสรรคโดยทีท่กุคนรวมกนัเป็นหนึง่เดยีว

เท่านัน้ จึงจะฝ่าฟันผ่านวิกฤตไปได้ ความขัดแย้งในประเทศชาติก็เหมือนกัน คนในสังคมจะต้องมีความ

สามัคคีด้วยกัน ร่วมมือกันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

 สรปุได้ว่าผูแ้ต่งเรือ่งสัน้รางวลัพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เสนอความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความขดัแย้งด้าน

แนวคดิทางการเมอืงของคนในสงัคม ทัง้ทีเ่ป็นของประชาชนและของผูแ้ต่งเอง ผ่านค�าพดู ความรูส้กึนกึคดิ

ของตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องสั้น โดยเสนอความคิดเห็นที่มีต่อสาเหตุหรือต้นตอของความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น เช่น ความขัดแย้งเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ
ชาติ ทุกคนต้องมีความสมานฉนัท์ และคนในสังคมควรเลิกแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกัน สามัคคี และร่วมมือกัน

น�าประเทศใหพ้นจากวิกฤตไปด้วยกัน

 ๑.๒ ความคิดเห็นของประชาชนต่อนกัการเมือง

 นกัการเมืองได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ การกระท�าและนโยบายต่าง ๆ ของ
พรรคการเมอืงและนกัการเมอืงจงึมผีลต่อการพฒันาของประเทศชาต ิและมผีลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติ

ของประชาชน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ และระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน มีข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่าง

ต่อเนื่องว่า นกัการเมืองมีการทุจริตคอรัปชั่น มีการซื้อเสียง การหาเสียงด้วยนโยบายประชานิยม ท�าให้
คนในสังคมแต่ละคนจะมีความคิดเห็นต่อนกัการเมืองที่แตกต่างกัน และได้น�ามากล่าวไว้ในเรื่องสั้นรางวัล
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พานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนกัการเมืองได้อย่างชัดเจน 

ผ่านค�าพูดและความรู้สึกนกึคิดของตัวละคร มีเรื่องสั้นที่ได้เสนอความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนกัการ

เมือง จ�านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องสะพาน ข้อพิพาทระหว่างเทศมนตรีกับช่างตัดผม เพราะธงผืนนัน้ และ

ไปให้ถึงจุดหมาย

 ในสังคมไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ บางคนรู้สึกไม่ชอบนกัการเมืองที่ทุจริต ดังเช่น ในเรื่อง เพราะธงผืน

นัน้ “ผม” ไม่ชอบและตอ่ต้านนกัการเมอืงที่ทุจริตมาตลอด “ผม” เป็นตวัแทนของประชาชนที่ไม่ชอบนกัการ

เมืองโกงกินบ้านเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนที่คิดแตกต่างกันไปว่า มีแต่นกัการเมืองที่

ไม่ดีทั้งนัน้ แต่ถ้า “โกง” แล้ว แบ่งประโยชน์ให้ประชาชนบ้าง ยังดีกว่านกัการเมืองที่ทุจริตแล้วไม่แบ่งให้

ประชาชน ประชาชนจงึยอมเลอืกนกัการเมอืงทีไ่ม่ด ีเพือ่ให้ได้บางสิง่บ้างตามทีป่ระชาชนต้องการ อนัเนือ่ง

มาจากประชาชนไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้แล้ว ดังเช่นคนในหมู่บ้าน “ผม” ในเรื่อง สะพาน “ก�านนัเก่า” เป็น

คนทุจริต ส่วน “น้าชัย” ก็เป็นคนฉลาด มีแนวคิดที่ชาวบ้านจะคิดตามไม่ทัน แต่เป็นบุคคลที่สามารถพัฒนา

หมู่บ้านไปสู่ความเจริญได้ ชาวบ้านจึงสบับสนนุให้น้าชัยเป็นก�านนัคนใหม่ 

 นอกจากนัน้ผู้แต่งยังได้เสนอแนวคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนกัการเมือง ก็เพราะนกัการ

เมืองเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวกันทั้งนัน้ ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ระหว่างศักดิ์ศรีและสัจธรรมของ

นกัการเมอืง เพราะ “นกัการเมอืงเป็นอาชพีทีม่ศีกัดิศ์ร.ี.. ถ้าเทยีบเงนิกบัการลงทนุในการเลอืกตัง้แล้ว ถอืว่า

ได้ไม่คุ้มเสีย....” “แต่การต่อสู้เพื่อจะเสียสละนัน้ถึงกับต้องฆ่าฟันกันเลยหรือ” (สะพาน.  ๒๕๕๑ : ๒๒) 

นอกจากค�าอธบิายของ “พ่อ” ที ่เคยบอก “ผม”  ไว้ว่าความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้มาจากการแย่งชงิผลประโยชน์

เท่านัน้แล้วผมก็ไม่เห็นเหตุผลอื่น ในขณะเดียวกันนกัเขียนก็ได้แสดงความคิดว่า ประชาชนก็สามารถโกง

นกัการเมอืงได้เหมอืนกนั โดยใช้กลวธิกีารย้อนถามผูอ่้าน ในเรือ่ง ข้อพพิาทระหว่างนายกเทศมนตรกีบัช่าง

ตดัผม ว่า “ประชาชนมสีทิธทิีจ่ะโกงนกัการเมอืงขีโ้กงใช่หรอืไม่” ซึง่ท�าให้ผูอ่้านตอบค�าถามนีไ้ด้อย่างชดัเจน

ด้วยตัวเองว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะโกงนกัการเมือง ขี้โกงได้เช่นกัน 

 สรุปได้ว่า ผู้แต่งเรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้น�าเสนอแนวคิดทางการเมืองว่า ระบอบ
การปกครองประชาธปิไตยยงัไม่ได้เกดิขึน้ในสงัคมไทยอย่างแท้จรงิ การต่อสูท้างการเมอืงนัน้ล้วนเป็นการ
หาผลประโยชน์ส่วนตวัเท่านัน้ นอกจากนีผู้แ้ต่งยงัได้น�าเสนอความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอนกัการเมอืง 

ซึ่งส่วนหนึง่เกลียดชังนกัการเมืองที่ทุจริตคดโกงกินบ้านเมืองและประชาชน ขณะเดียวกันอีกบางส่วนคิด

ว่า นกัการเมืองทุจริตคดโกงกันทั้งนัน้ แต่ถ้าแบ่งมาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์บ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้

 ๑.๓ ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  สถานการณ์ ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ ยงัมเีหตกุารณ์ความรนุแรงและการก่อการ

ร้ายยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่น�าเสนอเรื่องปัญหา 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ คือ ตามปกติ ผู้แต่งได้สะท้อนภาพเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่คนร้ายลอบ
วางระเบิดท�าร้ายทหาร มีการใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนและข้าราชการ และการลอบสังหาร

ข้าราชการ ต�ารวจ 
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 นอกจากการเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้แต่งยังแทรกความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยา

หรือท่าทีของนกัการเมืองที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

นกัการเมืองไม่ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีนโยบายในการแก้ปัญหา

ที่ใช้ไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่าง ที่ว่า 

   ขณะที่เคอร์ฟิวยังด�าเนนิต่อไปตามปกติ 

   ขณะที่ น.ส. มินตรา ลูกจ้างชั่วคราวของส�านกังานเทศบาลนครยะลา 

   ถูกยิงตายเวลา ๑๒.๑๔ น. ขณะออกไปพักกินข้าวเที่ยงตามปกติ

                                                  (ตามปกติ.  ๒๕๕๑ : ๙๑)

 จากเนื้อหาที่ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มาตรการของรัฐบาลที่หวังจะใช้ควบคุมสถานการณ์นัน้ไม่ได้

ผล เพราะไม่ได้แก้ปัญหาทีร่ากเหง้า ผูก่้อการร้ายยงัออกมาเคลือ่นไหวอย่างไม่เกรงกลวักฎหมาย ประชาชน

ต้องล้มตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไป แต่รัฐบาลไม่ยอมรับความล้มเหลวของนโยบาย โดยอ้างว่า 

“ไปถกูทางแล้ว” ด้วย “น�า้เสยีงอนัสัน่เครอื” (ตามปกต.ิ  ๒๕๕๑ : ๙๔) โดยทีร่ฐับาลกไ็ม่มัน่ใจต่อสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ผูเ้ขยีนใช้น�้าเสยีงเสยีดสปีระชดประชนัการท�างานเช่นนัน้ของรฐับาลผูก้�าหนดนโยบาย ท�านอง

เดียวกัน ผู้แต่งยังเสียดสีการท�างานของนกัการเมืองที่ไม่ให้ความส�าคัญต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอีก 

ดังตัวอย่างที่ว่า

   ขณะที่ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรขาดการประชุมโดยอ้างว่าไปลงพื้นที่ตามปกติ

   ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล น�าชาวบ้านตั้งแถวถือป้ายต้อนรับ

   สมาชิกสภาผู้เทนราษฏรที่ลงพื้นที่อย่างสมต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามปกติ

                                                 (ตามปกติ.  ๒๕๕๑ : ๙๕)

 จากภาพสะท้อนพฤติกรรมของนกัการเมืองในเรื่องสั้น ที่ไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ผู้แต่งใช้น�้าเสียงประชดประชันการท�างานของนกัการเมืองที่สร้างภาพลักษณ์ของตัวเอง 

ไม่ท�างานเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนอย่างแท้จรงิ อกีทัง้ผูแ้ต่งยงัได้สะท้อนให้เหน็ถงึความรนุแรงทีเ่กดิ
ขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงท่าทีและนโยบายอันล้มเหลวของรัฐบาล 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แต่งมีความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 ๑.๔ ผลกระทบของการเมืองต่อประชาชน

 การเมอืงมคีวามสมัพนัธ์และมอีทิธพิลต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างมาก ดงันัน้ความผนัผวน

ทางการเมืองย่อมส่งผลกระทบแก่คนในสังคมไม่น้อย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ และเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
สถานการณ์การเมอืงในประเทศไทยยงัคงมคีวามผนัผวน ไม่สงบนิง่ มคีวามแตกแยกทางด้านความคดิเกดิ

ขึ้นในสังคมไทย และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าใน

ปีนีท้ี่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเมืองต่อประชาชน มีอยู่ ๔ เรื่อง ได้แก่  มีกองวัสดุบนไหล่ทาง      
ไปให้ถึงจุดหมาย ตามปกติ เพราะธงผืนนัน้
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 ความผนัผวนทางการเมอืงมผีลกระทบต่อการพฒันาเศษรฐกจิ โดยเฉพาะการท่องเทีย่วและการส่ง

ออกของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จ�านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาก ชาวบ้านต้อง

ปิดกิจการสถานบันเทิงลง และโรงแรมต่าง ๆ เนื่องจากไม่มีลูกค้า สถานการณ์ดังกล่าวปรากฏในเรื่อง       

มีกองวัสดุบนไหล่ทาง ดังตัวอย่างที่ว่า

   วันนี้ไม่มีสถานบันเทิงยามราตรีอยู่ล้อมรอบ ไม่มีขี้เมาเดินแอ่น

   เที่ยวกอดจูบหญิงสาวคาราโอเกะ เศรษฐกิจซบเซาจนใจหาย 

   เมืองทั้งเมืองอึกทึกด้วยเสียงด่าทอ ฝุ่นที่ฟุ้งยังคงกระจัดกระจายตลบไปทั่ว...

                                        (มีกองวัสดุบนไหล่ทาง.  ๒๕๕๑ : ๒๐๗)

 เนื้อหาที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเมืองที่เกิดขึ้นในหาดใหญ่ ความแตกแยก

ทางการเมืองท�าให้เศรษฐกิจซบเซาลง รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป 

 ความแตกแยกทางการเมอืงท�าให้คนในสงัคมไทยแตกแยกแบ่งฝ่ายกนั ถงึขัน้ทีเ่พือ่นสนทิกก็ลายเป็น

ศัตรู จนฆ่ากันตาย การชุมนุมของสองฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกันก็น�าไปสู่การปะทะกันกลางถนน ในเรื่อง

สั้น สะพาน ผู้แต่งได้เล่าถึงการปะทะกันระหว่างฝ่ายสนับสนนุรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ท�าให้ต�ารวจ

ได้รบับาดเจบ็ ประชาชนต้องล้มตาย และในเรือ่ง ไปให้ถงึจดุหมาย ช้วนกบัสมบตัเิป็นเพือ่นสนทิกนัมาตัง้แต่

เด็ก แต่ด้วยความคิดเห็นที่มีต่อพรรคการเมืองไม่เหมือนกัน จึงท�าให้สองคนกลายเป็นศัตรูที่เกลียดชังซึ่ง

กันและกันอย่างมาก 

 นอกจากนีแ้ล้วสถานการณ์ความแตกแยกทางการเมอืงยงัท�าให้ครอบครวั มกีารทะเลาะววิาทระหว่าง

สมาชกิครอบครวั ท�าให้ความสงบสขุของครอบครวัหมดสิน้ไป เช่น ชยักบัสารภผีูเ้ป็นภรรยา ในเรือ่ง เพราะ

ธงผืนนัน้ ชัยเกลียดชงันกัการเมืองที่โกงกินบ้านเมอืง และเขาได้เคลื่อนไหวตอ่ต้านรัฐบาลทีค่ิดวา่ทุจรติมา

ตลอด แต่สารภีผู้เป็นภรรยากลับคิดต่างกันว่า พวกไหนก็โกงกันทั้งนัน้ แต่ถ้าโกงแล้วแบ่งให้คนจนบ้างก็ดี 

ซึ่งชัยไม่เห็นด้วยกับสารภีอย่างยิ่ง จึงทะเลาะกัน ท�าให้ครอบครัวไม่มีความสุข กระทั่งเกือบเลิกราหย่ากัน 

เป็นผลให้ครอบครัวไม่มั่นคง ครอบครัวที่เคยแสนสุข ก็ต้องกลายเป็น “นรก” 
 ผลกระทบของการเมอืงทีม่ต่ีอประชาชน ไม่ใช่เพยีงแต่เป็นปัญหาความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั 
และสงัคมไทยเท่านัน้ แต่กก็ระทบต่อการด�าเนนิชวีติของประชาชนเป็นอย่างมากเช่นกนั เช่น การชมุนมุกนั

อย่างต่อเนือ่งและก่อเหตกุารณ์ทางการเมอืงทีม่คีวามรนุแรง สร้างความเดอืดร้อนแก่การด�าเนนิชวีติ และ

การประกอบอาชีพของคนในสังคมเป็นอย่างมาก เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แสดงเรื่อง

ราวต่าง ๆ ให้ผู้อ่านเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและการด�าเนนิชีวิตของคนในสังคมอย่าง
เห็นได้ชัดอีกด้วย
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๒. ภาพสังคมไทยจากมุมมองของวรรณกรรมการเมือง
 วรรณกรรมเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพสังคมในยุคสมัยนัน้ ๆ ท�าให้ผู้อ่านได้ประจักษ์   

เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้สะท้อนเรื่องราวทางการเมืองที่ท�าให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการ

เคลือ่นไหวของสงัคม และสถานการณ์การเมอืงทีเ่กดิขึน้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ และในเวลาทีใ่กล้เคยีงกนั เช่น 

การเคลือ่นไหวของกลุม่ผูช้มุนมุต่าง ๆ  ความเป็นอยูข่องคนในสงัคมไทย โดยเฉพาะคนในชนบท อาท ิชาวนา

ชาวไร่ ซึ่งยังคงมีชีวิตยากล�าบาก และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องสั้น

สรุปได้ว่า ผู้แต่งได้สะท้อนภาพสังคมไทยใน ๔ ด้าน คือ สังคมตัวใครตัวมัน สังคมไร้คุณธรรม สภาพ

แวดล้อมของสังคม และสภาพความเป็นอยู่ในชนบท

 ๒.๑ ภาพสะท้อนสังคมตัวใครตัวมัน

 เรื่องสั้นรางวัลพานแว่นฟ้าได้สะท้อนภาพสังคมที่ท�าให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงสังคมแบบตัวใครตัวมัน

ซึ่งเริ่มขยายไปในวงกว้าง คนในสังคมไร้น�้าใจ มีความเย็นชาต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้น ไม่คิดที่จะช่วยเหลือซึ่ง

กนัและกนั ดงัเรือ่ง มกีองวสัดบุนไหล่ทาง กล่าวถงึคนขีเ้มาทีถ่กูหมาวดักดัจนตาย ในขณะทีช่าวบ้านในแถบ

นัน้ต่างกเ็หน็เหตกุารณ์ด้วยตาตวัเอง แต่ไม่มใีครออกมาช่วยเหลอื ได้แต่ยนืมองดอูยูใ่นบ้านของตวัเอง ทัง้

ที่ตัวเองสามารถออกไปช่วยได้แต่ก็ไร้น�า้ใจไม่ออกไปช่วย พฤติกรรมของชาวบ้านเช่นนี้ แสดงถึงความไร้

น�้าใจ และความรู้สึกเย็นชาต่อปัญหาความเดือดร้อนของคนอื่น 

 ความคิดทางการเมืองที่แตกแยกและขัดแย้งกัน ก็เป็นสาเหตุหนึง่ที่ท�าให้คนไทยไร้น�้าใจแก่กันและ

กัน เนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันได้ท�าให้ทะเลาะเบาะแว้งและมีความเกลียดชังกัน จนไม่นกึถึงความ

รูส้กึนกึคดิของคนอืน่ ต่างฝ่ายต่างท�าแต่ธรุะของตน ไม่ให้ความร่วมมอืซึง่กนัและกนั เช่น เรือ่ง มกีองวสัดุ

บนไหล่ทาง  และในเรื่อง สะพาน ตัวละครสองฟากฝั่งมีความขัดแย้งกัน ถึงขั้นที่ไม่ติดต่อซื้อขายกัน และ

มีการตัดญาติตัดพี่น้องกัน จนถึงขั้นคนในหมู่บ้านทั้งสองฝ่ายใช้ก�าลังลงไม้ลงมือตีกัน และทั้งสองฝ่าย

เฉยเมยไม่ยอมรบัรูค้วามรูส้กึและความเป็นไปของกนัและกนั เมือ่ประสบภยัธรรมชาตแิละได้รบัความยาก

ล�าบาก จะช่วยเหลือกันก็เฉพาะภายในกลุ่มพวกเดียวกัน บางคนถึงขั้นที่ “ไม่เผาผี” ระหว่างกันเลย 
 ๒.๒ ภาพสะท้อนสังคมไร้คุณธรรม
 ภาพสะท้อนสังคมไร้คุณธรรม ในช่วงพ.ศ. ๒๕๕๑ และในเวลาที่ใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า คนใน

สงัคมไทยขาดคณุธรรมและจรยิธรรม โดยเฉพาะผูม้อีทิธพิลในสงัคม มกัจะใช้อทิธพิลแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัว โดยค�านงึถึงความรู้สึกของคนอื่นและผลประโยชน์ที่ควรให้ส่วนรวม ตัวละคร “พี่เอก” ในเรื่อง 
เพราะธงผืนนัน้ เขาท�าผิดกฏจราจรและควรจะถูกต�ารวจจับกุม แต่เมื่อเขาแสดงตัวว่าเป็นคอลัมนิสต์

สือ่มวลชน ต�ารวจจงึต้องยอมปล่อยตวัไป การกระท�าใช้อทิธพิลหาผลประโยชน์ของตนเช่นนีเ้ป็นพฤตกิรรม

และค่านิยมที่ไร้คุณธรรมและจริยธรรมซื่อตรงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ “พี่เอก” ยังเป็นตัวละครที่แสดง

บทบาทของผู้มีอิทธิพลเช่นเดียวกับรัฐมนตรี เมื่อลูกชายของทั้งสองคนก่อเหตุยิงกัน ลูกของชัยได้รับบาด

เจ็บ เขาได้ใช้อิทธิพลของตนจัดการกับฝ่ายต�ารวจ ส่วนพี่เอกก็ใช้อิทธิพลของตนจัดการกับสื่อต่าง ๆ เป็น



วารสารศิลปศาสตรปริทัศน39

ความเห็นแก่ตัวที่ต้องการให้เหตุการณ์สงบเงียบที่สุด เพื่อปกป้องลูกชาย และเกียรติยศชื่อเสียงของตัว

เอง โดยไม่สนใจกบัความรูส้กึของชยัเลยว่าจะเกดิอะไรขึน้ พวกเขาต่างใช้อทิธพิลในการจดัการสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

ท�าให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย ซึ่งไร้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นอย่างยิ่ง

 นอกจากพฤติกรรมของคนที่มีอิทธิพลต่อสังคมและบ้านเมืองแล้ว เรื่องสั้นยังสะท้อนภาพคนอื่น ๆ 

ในสังคมไทย ที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมเช่นกัน คนในสังคมไทยเป็นผู้ไม่หวังดีต่อผู้อื่นโดยเสแสร้งและ

ซ่อนอยู่ในการกระท�าของตน เช่นเรื่อง มีกองวัสดุบนไหล่ทาง ในเรื่องกล่าวถึงรถยนต์ของ “พี่เทพ” ถูกปา 

ท�าให้รถได้รับความเสียหาย พี่เทพก็ชักปืนออกมาด้วยโทสะ และกระหน�่ายิงผู้ก่อเหตุการณ์ แสดงให้เห็น

ถงึการใช้ความรนุแรงอย่างไร้คณุธรรมและจรยิธรรม ขาดการมสีตยิบัยัง้ ไม่รูจ้กัให้อภยั และไม่เหน็คณุค่า

ของชีวิตคนที่ส�าคัญกว่ารถยนต์ 

 จากการศึกษาพบว่าคนในสังคมไทยบางส่วนขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีความยุติธรรม อัน

เนื่องจากค่านิยมการใช้อิทธิพลทางการเมืองและอาชีพบางอาชีพ โดยเอาเปรียบสังคมและกฏหมาย เพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ค�านงึถึงผลกระทบต่อคนอื่นและสังคมส่วนรวม

 ๒.๓ สภาพแวดล้อมของสังคม

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ และในเวลาที่ใกล้เคียงกัน มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศมี

ความแปรปรวนมาก ปัญหาอุทกภัยเป็นภัยใหญ่สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน และปัญหาภาวะโลก

ร้อนท�าให้อากาศมคีวามแปรผนัอย่างมาก จงึท�าให้ภยัธรรมชาตเิกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง สภาพแวดล้อมทีเ่ป็น

ปัญหาเช่นนี้ ได้กล่าวถึงในเรื่อง มีกองวัสดุบนไหล่ทาง เป็นฉากเมืองหาดใหญ่ ที่เพิ่งได้รับภัยแล้งมาต่อ

เนื่องหลายเดือน แต่เมื่อมีฝนก็ตกอย่างไม่หยุดยั้ง จึงท�าให้เกิดน�้าป่าครั้งร้ายแรง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

หาดใหญ่ สอดคล้องกบัการกล่าวถงึภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ในเรือ่ง สะพาน ซึง่เล่าถงึน�้าป่าอนัร้ายแรงทีเ่กดิ

ขึน้ในหมูบ้่านอกีครัง้หลงัจากไม่ได้เกดิมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ท�าให้หมูบ้่านเสยีหายเป็นอย่างมาก เหตกุารณ์

เช่นนีท้�าให้คนในสังคมต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาอันใหญ่โตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะคนในชนบทต้องเผชญิกบัอทุกภยัอย่างยากล�าบาก เมือ่น�า้ท่วม พวกเขาต้องใช้ชวีติอย่างระมดัระวงั
และทุกข์ทรมาน ชาวนาชาวไร่ต้องสูญเสียนาข้าวไป โดยยังไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลย ท�าให้ชาวนายิ่งยากจน

เข้าไปอีก ไม่มีเงินมาใช้คืนหนี้สิน และยังต้องกู้เงินเพื่อเป็นทุนในการท�านารอบต่อไป ดังเช่นเรื่องหนานบุญ

ขายข้าว “หนานบุญ” เป็นชาวนายากจน เนื่องจากน�้าท่วมท�าให้นาข้าวของเขาสูญเสียไปหมด เพื่อให้มีข้าว

กินและได้ท�านารอบใหม่เพื่อที่จะได้เงินไปคืนธนาคาร เขาจึงต้องเอาที่ดินของตัวเองมาค�้าประกันเพื่อยืม
เงินจากจีนเหลียงได้ จึงสรุปได้ว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานีน้อกจากสร้างความเสียหายให้

ประชาชนทีย่ากจนเป็นอย่างมากแล้ว ยงัส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิไม่น้อย ดงัเช่นการเป็นหนีส้นิ การ

กู้เงินนอกระบบ เป็นต้น
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 ๒.๔ ภาพสะท้อนความเป็นอยู่ในชนบท

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งความเป็นอยู่ของคนในชนบทในช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๑ และใน

เวลาที่ใกล้เคียงกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก มีการน�าความเจริญไปสู่พื้นที่ชนบทด้วยการพัฒนา

ในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างสาธารณูปโภค การสร้างถนน เป็นต้น ท�าให้เศรษฐกิจของชนบทได้รับการ

พัฒนา ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นเหมือนกัน แต่การพัฒนาได้สร้างปัญหาให้ชนบทไม่น้อย เช่น 

ปัญหาการดูแลเด็กและคนชรา ปัญหาที่ดินท�ามาหากิน ในเรื่อง มหกรรมคอนเสิร์ตของคนเฒ่าคนแก่ ได้

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชนบทอันเนื่องจากการพัฒนาของเศรษฐกิจ คนหนุ่มสาวในหมู่บ้านเดินทางไป

ท�างานในเมือง จึงท�าให้ในหมู่บ้านเหลือแต่เด็ก ๆ และคนชราที่ขาดคนดูแล ที่ดินที่ใช้ท�ามาหากินถูกขายไป

เพื่อสร้างตึกสูงเพื่ออยู่อาศัยและค้าขาย ซึ่งท�าให้ที่ดินท�ามาหากินของลูกหลานต้องสูญเสียไป จะเห็นได้

ว่าการพฒันาของเศรษฐกจิของตวัเมอืงและชนบทได้มผีลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องคนในชนบทเป็น

อย่างมาก 

 ชวีติความเป็นอยูข่องชาวนาชาวไร่ในชนบทโดยเฉพาะแถบภาคอสีาน ยงัต้องเผชญิกบัความยากจน

อย่างหนกั ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาส�าคัญในชนบทภาคอีกสาน อย่างในเรื่อง ประชาธิปไตยในคอก

ไม้ไผ่ “บุญมั่น” ต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมอันคับแคบที่ลุ่มน�้า ในเรื่องหนานบุญขายข้าว “หนานบุญ” ซึ่งเป็น

ชาวนาธรรมดาต้องไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อท�าการเกษตร สุดท้ายจึงต้องยอมให้ลูกสาวแต่งงานกับคน

ญี่ปุ่นแก่ ๆ  เพื่อที่จะได้เงินมาใช้ ภาพต่าง ๆ  ในเรื่องสั้นแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่อันยากไร้ของคนใน

ชนบทได้อย่างชัดเจน

อภิปรายผล 
 จากการศกึษาภาพสะท้อนสงัคมในเรือ่งสัน้ทีไ่ด้รบัรางวลัพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ทัง้หมด ๑๒ เรือ่ง 

พบว่าเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวรรณกรรมการเมืองที่สะท้อนภาพด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้านการเมือง เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น และแนวความคิดทางการเมืองของประชาชนและผู้
แต่ง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ส�าหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้แต่งได้ฉายภาพให้ผู้อ่านได้มองเห็นถึงความ

แตกแยกด้านความคิดทางการเมืองที่ท�าให้คนในสังคมมีการชุมนุมและปะทะกันกลางเมือง ในด้านแนว

ความคิดทางการเมืองของประชาชน ผู้แต่งก็ได้เสนอแนวคิดที่ว่า นกัการเมืองทุจริตกันทั้งนัน้ แต่ถ้าแล้ว

ให้ประชาชนรบัผลประโยชน์บ้างกย็งัด ีนอกนีย้งัได้ฉายภาพสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้อกีด้วย 
เหตกุารณ์ความรนุแรงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ภาพสะท้อนเหล่านีล้้วนแต่ปรากฏตามความเป็นจรงิในปัจจบุนั 

ดังข่าวสารในสื่อมวลชน ผู้แต่งเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในสังคม มีความรู้และ

ประสบการ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ จงึน�ามาถ่ายทอดในเนือ้เรือ่งได้อย่างชดัเจน นอกจากนี ้จากการศกึษา
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ยังพบว่าวรรณกรรมการเมืองในเรื่องสั้นต่าง ๆ นี้ได้สะท้อนภาพด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพสังคม 

และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการ

เมืองเป็นอย่างมาก 

 จากการศึกษาวรรณกรรมการเมืองที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตที่สรุป

ได้ว่า วรรณกรรมการเมืองมีความสัมพันธ์กับสังคมและคนในสังคมอย่างใกล้ชิด และไม่เป็นเพียงสะท้อน

ภาพการเมอืงอย่างเดยีว หากแต่มคีวามเกีย่วข้องกบัทกุ ๆ  ด้านในสงัคม โดยเฉพาะ คนในสงัคมทัง้ในชนบท

และสังคมตัวเมือง ผู้แต่งเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ถ่ายทอดแนวความคิดทางการ

เมืองของประชาชนออกมาอย่างตรงไปตรงมา โดยผ่านค�าพูดหรือการกระท�าของตัวละคร อีกทั้งผู้เขียน

ยังได้สื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ และมีการเรียกร้องความสามัคคี 

และความสมานฉนัท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ:
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองที่ปรากฏในบทกวีที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า

 ๒. ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเสนอแนวคิดทางการเมืองในเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า
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๒๖๗-๒๙๖.  นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

รางวัลพานแว่นฟ้าวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง.  โครงการรางวัลพานแว่นฟ้า (ม.ป.ป.) 

[ออนไลน์] แหล่ง ที่มา : http://web.parliament.go.th/parcy/division2/panvanfar_index.

php?item=08 (๓ มีนาคม ๒๕๕๔) 
วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๒.  (๒๕๔๗) กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ.

วรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ ๗.  (๒๕๕๑) กรุงเทพมหานคร : ส�านกังานการพิมพ์ 

ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.


