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บทคัดย่อ
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม และ

วิธีการนำาเสนอปัญหาดังกล่าวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 

พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จำานวน 124 เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า ผู้เขียนได้สะท้อนปัญหา

จริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมไว้ 7 ด้าน ดังนี้ การลุ่มหลงในอบายมุข การไม่เคารพต่อ

กฎหมาย การมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม การขาดระเบียบวินัย ความเห็นแก่ตัว การทำาแท้ง และ

เรื่องสื่อ ปัญหาทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ส่วน

การนำาเสนอปญัหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธก์บัปญัหาสงัคมพบวา่มกีารนำาเสนอ 2 วธิหีลกัคอื (1) เสนอ

อย่างตรงไปตรงมา ได้แก่ การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมใช้วิธีการเล่า

เรื่อง และบทสนทนา (2) เสนอแบบอ้อม ได้แก่ การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหา

สังคมโดยใช้ฉาก สัญลักษณ์ และข่าว วิธีการนำาเสนอปัญหาดังกล่าวทำาให้เรื่องสั้นที่เข้ารอบ

สุดท้ายรางวัลซีไรต์มีความน่าสนใจ ทำาให้ผู้อ่านมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กลวิธี

ทางวรรณศิลป์ผ่านการอ่านเรื่องสั้นได้เป็นอย่างดี 
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 Abstract
 The aim of this research study is to analyze ethical problems associated with 
social problems and how the problems are presented in the short story finalists for 
the S.E.A. Write Award during the economic crisis.  The data were collected from 
one hundred and twenty four short stories in the finalists for the 1999 and 2002 
S.E.A. Write Award.     
 The result of the study showed that the authors reflected on seven types of 
the ethical problems which could be related to the social problems in their stories, 
namely, obsession with vices, disregarding the law, obsession with materialism, lack-
ing discipline, being more self-centered, abortion and mass media problems.  Also, 
the findings revealed that there were the relationships between all these ethical 
problems and the economic situations arising in the society during the crisis.  The 
techniques for presenting the problems could be categorized into two main groups, 
direct and indirect techniques.  For the direct techniques, the problems were pre-
sented through stories’ narrators and conversations; meanwhile, scenes, signs and 
news were employed to illustrate the problems indirectly.  These techniques of art 
created language could make the short story finalists interesting and help readers 
perceive the ethical problems and the solutions through them greatly. 
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บทนำา
 วรรณกรรม สังคม และนกัเขียนมีความสัมพันธ์กัน วรรณกรรมเสนอเนื้อหาที่เป็นจริง สร้างสรรค์

สงัคม เป็นกระจกส่องภาพของสงัคมแต่ละยคุและบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน  เพือ่ให้คนรุน่หลงัได้มองเหน็ภาพ

ชวีติในบางแง่มมุทีป่ระวตัศิาสตร์มไิด้บนัทกึไว้  นกัเขยีนมเีป้าหมายในการสร้างงานวรรณกรรมเพือ่สนบัสนนุ

ส่งเสริมระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองให้ดียิ่งขึ้น นกัเขียนจึงมีหน้าที่รับใช้สังคม รับใช้

ชีวิตทั้งชีวิตตนและบุคคลในสังคม จึงพยายามถ่ายทอดความเป็นจริงของชีวิตและสังคมทุกแง่ทุกมุมออก

มาอย่างชัดเจนและเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยช่วงหนึง่ที่สำาคัญมากคือช่วงปี พ.ศ. 2540 

เศรษฐกจิวกิฤต ถอืเป็นครัง้ทีร้่ายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ของประเทศ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ส่งผลทัง้ระดบั

ปัจเจกและสังคม  ทำาให้ปัญหาสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวถูก

บนัทกึไว้เป็นหลกัฐานในรปูแบบของงานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  รวมทัง้งานวรรณกรรมเรือ่งสัน้เข้ารอบ

สุดท้ายรางวัลซีไรต์ด้วย 

สมมุติฐาน
 การศกึษาปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมช่วงวกิฤตเศรษฐกจิจากเรือ่งสัน้เข้ารอบสดุท้าย

รางวัลซีไรต์ ทำาให้เห็นบทบาทของเรื่องสั้นที่มีต่อปัญหาดังกล่าว

ความมุ่งหมาย 

 การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ตัง้ความมุง่หมายเพือ่วเิคราะห์ปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคม และ

วิธีการนำาเสนอปัญหาดังกล่าวช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์   ปี พ.ศ. 2542 

และ พ.ศ. 2545

ความสำาคัญของการศึกษาค้นคว้า
 เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์แสดงปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤต

เศรษฐกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดของผู้เขียนในการแก้ไขปัญหาจริยธรรมอันเป็นหนทางที่จะนำาไปสู่          

การพัฒนาจริยธรรม และนำาไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยต่อไป 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
 เรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545  รวม 124 เรื่อง 
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ผลการวิจัยปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ในเรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ 
 ปัญหาสังคมสัมพันธ์กับปัญหาจริยธรรมในลักษณะที่ปัญหาสังคมเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม

แล้วทำาให้เกิดปัญหาจริยธรรมตามมา เพราะพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมดังกล่าวถูกประเมินค่าว่า

เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำาเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นจริยธรรมเชิงลบ 

 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรูปแบบวรรณกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้ง

เรือ่งสัน้เข้ารอบสดุท้ายรางวลัซไีรต์ จากการศกึษาเรือ่งสัน้เข้ารอบสดุท้ายรางวลัซไีรต์ในปี พ.ศ. 2542 และ 

พ.ศ. 2545 พบว่านกัเขียนได้สะท้อนปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

 1. ปัญหาเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข

 อบายมขุเป็นทางแห่งความเสือ่มทำาให้เกดิโทษและเกดิปัญหาอืน่ๆ ตามมาได้แก่ ปัญหาส่วนตวั ปัญหา

ครอบครวั และปัญหาสงัคม เช่น ทำาให้คนหนัไปประกอบอาชพีทีท่จุรติ ก่ออาชญากรรม ทำาให้เกดิการทจุรติ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง ส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวาย ขาดความสงบสุข 

 เรือ่ง การมาเยอืนของมนษุย์ต่างดาว ของ พสิฐิ ภศูร ี(2542) เรือ่งนีก้ล่าวถงึเจ้าของร้านขายดอกไม้

ทีรู่ส้กึท้อใจเมือ่มร้ีานขายดอกไม้ใหม่มาเปิดขาย ทำาให้เขาเสยีลกูค้าไปหมด สวนดอกไม้จงึถกูปล่อยให้รกร้าง 

ส่วนตวัเขาหนัมาดืม่เหล้าหนกัทกุวนั จนกระทัง่คนืหนึง่ในฤดหูนาวเขาเมาเหล้าและหนาวตายในสวนดอกไม้

รกร้างของเขาเอง ตัวละครดื่มเหล้าเพราะเกิดความทุกข์ใจ ท้อแท้ สิ้นหวัง แสดงให้เห็นว่าการดื่มเหล้า

ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา เพราะทำาให้เกิดผลเสียตามมา ได้แก่ เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ และเสียชีวิต 

 2. ปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมาย

 การไม่เคารพต่อกฎหมายทำาให้เกดิปัญหาขึน้ในสงัคมมากมาย เช่น การชมุนมุประท้วงทางการเมอืง

ที่เกินขอบเขตของกฎหมาย การค้าขายยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า การล่วงละเมิดทางเพศหรือการข่มขืน 

เป็นต้น การปฏบิตัติามกฎหมายเป็นหน้าทีข่องประชาชนทกุคน โดยเฉพาะผูร้กัษากฎหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่

ตำารวจ  ศาล และนกัการเมืองที่มีบทบาทสำาคัญในการออกกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมาย
 เรือ่ง  ตุก๊ตา ของวนิทร์ เลยีววารณิ (2542) เรือ่งนีก้ล่าวถงึเดก็สาวทีม่สีตปัิญญาอ่อนกว่าอาย ุสมอง

ไม่โตตามวัยและร่างกายจึงถูกคนขับรถ ยามรักษาความปลอดภัย และจิตแพทย์ล่อลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ์

ด้วยจนทำาให้เธอต้องทำาแท้งถงึสามครัง้ โดยเฉพาะครัง้ทีส่ามผูช้ายทีท่ำาให้เธอตัง้ครรภ์กลบัเป็นจติแพทย์ผู้

รักษาเธอเอง  แสดงให้เห็นว่าเพศชายมักเอาเปรียบผู้หญิงในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เมื่อโอกาสเอื้ออำานาย 

ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา สะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมที่ตกตำ่าลง 
 3. ปัญหาเรื่องการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม   

 ปัจจุบันสังคมไทยมีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปนัน่คือ การที่ผู้คนหันมายึดวัตถุนิยมทำาให้พฤติกรรมอันดี

งามของสงัคมเปลีย่นไป วตัถนุยิมดงักล่าวมเีพือ่ต้องการโอ้อวด เพือ่แสดงความยิง่ใหญ่และความมอีำานาจ
ของตนในสังคม การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
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 เรื่อง อลิสาแห่งดินแดนพิศวง  ของ ปริญญา ตรีน้อยใส (2541) กล่าวถึงอลิสาและครอบครัวของ

เธอใช้จ่ายเงนิอย่างฟุม่เฟือย นยิมสนิค้าแบรนด์เนม จากสภาพแวดล้อมสงัคมทีเ่ธออยูแ่ละการเลีย้งดขูอง

ครอบครัวทำาให้อลิสาไม่สนใจเรียนหนงัสือเพราะเห็นว่าไม่จำาเป็นจึงทำาให้ไม่มีความรู้ที่จะนำาไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ เธอจึงต้องขายตัวเพื่อแลกกับเงิน แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่สังคมเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำาให้

ผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด การขายบริการทางเพศจึงเป็นทางเลือกหนึง่ที่หลายคนเลือกเพราะทำาได้

ง่าย รวดเร็ว และได้ค่าตอบแทนสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา  

 4. ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย

 ระเบียบวินัยเป็นจริยธรรมสำาคัญที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สงัคม และช่วยพฒันาประเทศให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า การขาดระเบยีบวนิยั และระเบยีบข้อบงัคบัจะทำาให้

ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 

 เรือ่ง กรมอตุนุยิมวทิยา ของ ปราบดา หยุน่ (2545) เรือ่งนีก้ล่าวถงึชายคนหนึง่ทำางานเฝ้ายามรกัษา

ความปลอดภัยทำาผิดกฎระเบียบด้วยการหลับในขณะกำาลังปฏิบัติงาน สาเหตุที่เขาเผลอหลับในขณะกำาลัง

ปฏบิตัหิน้าทีเ่นือ่งจากการทำางานในช่วงเวลากลางคนื ร่างกายต้องการพกัผ่อน และเกดิจากความประมาท

ไม่คาดคดิว่าจะมขีโมย ดงันัน้ขโมยจงึสามารถเข้าไปขโมยทรพัย์สนิในคอนโดได้ ทำาให้เจ้าของห้องทีถ่กูขโมย

สูญเสียทรัพย์สิน และเขาถูกไล่ออกจากงาน เกิดความทุกข์ใจมากถึงกับสิ้นหวังในชีวิตเพราะไม่มีเงินส่งไป

ให้แม่ซึง่ป่วยอยูท่ีต่่างจงัหวดั แสดงให้เหน็ผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบในอาชพีจงึทำาให้

ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 

 5. ปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัวที่มากขึ้น

 การเอารดัเอาเปรยีบ การอาฆาตจองเวร การฉวยโอกาส การไม่ยอมเสยีเปรยีบใคร การอจิฉารษิยา 

การโกหกตลบตะแลง การไม่เหน็แก่ส่วนรวม โดยสรปุ คอืการเหน็แก่ตวั ยิง่คนเหน็แก่ตวัมากเท่าใด จรยิธรรม

หรือศีลธรรมก็ยิ่งเสื่อมลงมากเท่านัน้ ยิ่งขจัดความเห็นแก่ตัวได้มากเท่าใด ศีลธรรมก็ยิ่งดีขึ้นเท่านัน้  

 เรื่อง ภาพเกียรติยศ ของ ประชาคม ลุนาชัย (2542) กล่าวถึง ช่างภาพชายคนหนึง่คิดอยากให้เกิด
อุบัติเหตุหรือโศกนาฏกรรมเพียงเพื่อตนเองจะได้บันทึกภาพข่าวนัน้แล้วส่งเข้าประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยม
ประจำาปี โดยที่ไม่คำานงึถึงผู้ประสบเหตุว่าจะต้องพบกับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดหรือเสียชีวิต

จากอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ และญาตขิองผูป้ระสบเหตทุีต้่องสญูเสยีคนในครอบครวั สะท้อนให้เหน็ความเหน็แก่

ตวัของช่างภาพทีค่ดิถงึแต่ผลประโยชน์ของตนเองอนัได้แก่ เกยีรตยิศ ชือ่เสยีง และรางวลัโดยไม่คำานงึถงึ
ความทุกข์ร้อนของผู้อื่น

 6. ปัญหาเรื่องการทำาแท้ง

 การทำาแท้งคือการทำาลายทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดา ทารกถือเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะยังไม่ได้

เกดิมาและกระทำาบาปกรรมอนัใด ดงันัน้การทำาแท้งจงึเป็นเรือ่งของการทำาบาปกรรมทีส่ำาคญัและเป็นปัญหา

ของสังคม  
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 เรื่อง ผู้บริสุทธิ์ ของ เสาวรี (2542) เรื่องนีก้ล่าวถึงผู้ที่มีอาชีพรับทำาแท้งเถื่อน ผู้ที่กำาลังจะไปทำาแท้ง

และผู้ที่ถูกขอให้พาไปทำาแท้ง ตัวละครเอกของเรื่องทำางานในโรงพยาบาลแผนกดูแลเด็กทารกตั้งแต่แรก

เกดิ เป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย เช่น พกิาร เดก็ทีต้่องใส่เครือ่งช่วยหายใจ เดก็ทีท่ำาแท้งไม่สำาเรจ็ 

เป็นต้น ตัวละครไม่ชอบการทำาแท้งจึงรังเกียจการทำางานของพี่ต้อยพยาบาลที่ทำางานเกี่ยวกับการทำาแท้ง

เถือ่น จนกระทัง่วนัหนึง่เพือ่นของตวัละครมาขอความช่วยเหลอืให้พาไปทำาแท้งเพราะพ่อของเดก็คอืพ่อของ

เธอเอง ทำาให้ตัวละครเข้าใจเรื่องการทำาแท้ง ความจำาเป็นที่ต้องทำาแท้งในบางกรณี เมื่อคนเราเกิดวิกฤต

ในชวีติการทำาแท้งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึง่ หากเลอืกทีจ่ะเอาเดก็ไว้อาจจะทำาให้เกดิปัญหามากยิง่ขึน้  

 7. ปัญหาเรื่องสื่อ

 สือ่มวลชน เป็นสือ่กลางทีท่ำาหน้าทีถ่่ายทอดข่าวสาร ข้อคดิเหน็ และทศันคตต่ิางๆ สูป่ระชาชน ทำาให้

ประชาชนที่รับข่าวสารนัน้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม วิถีชีวิตและเกิดวัฒนธรรมมวลชน สื่อ

ทีเ่ป็นปัญหาสำาคญัของสงัคมได้แก่  สือ่โฆษณา ชวนเชือ่ และสือ่ลามกอนาจารซึง่มเีป็นจำานวนมากในสงัคม

ปัจจบุนั โดยเฉพาะสือ่ทางอนิเทอร์เนต็มกัเสนอข้อมลูในรปูแบบของเวบไซตต่์าง ๆ  ซึง่เป็นเรือ่งยากต่อการ

ควบคุม

 เรื่อง ไอ้นกแก้ว ของ ปริทรรศ หุตางกูร (2545) กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อลามกอนาจารทาง

อินเทอร์เนต็ เรื่องนี้ผู้เขียนสร้างภาพเหนือจริงให้อวัยวะในร่างกายพูดคุยกัน ครุ่นคิดแต่จะทำาหน้าที่เสพ

สงัวาส สือ่อนิเทอร์เนต็กำาลงัเป็นทีน่ยิมเพราะสะดวกและรวดเรว็ในการตดิต่อสือ่สารและการโฆษณาสนิค้า 

ดงันัน้ภาพและหนงัลามกอนาจารจงึแพร่หลายทางอนิเทอร์เนต็  ทำาให้คนเกดิกเิลส ตกเป็นเหยือ่ของตณัหา

ราคะกามารมณ์ตลอดเวลาส่งผลให้เกดิปัญหาการล่วงละเมดิทางเพศ แสดงให้เหน็สงัคมไทยทีแ่วดล้อมไป

ด้วยสื่อด้านกามารมณ์

 

การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในเรื่องสั้น

ที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์
 การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมช่วงวกิฤตเศรษฐกจิในเรือ่งสัน้เข้ารอบสดุท้าย
รางวัลซีไรต์ ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนใช้ 5 วิธี คือ การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคม ใช้การ

เล่าเรื่อง บทสนทนา ฉาก สัญลักษณ์ และข่าว

 การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมโดยใช้วธิกีารเล่าเรือ่งพบมากทีส่ดุถงึ 83 เรือ่ง  

โดยวิธีที่นกัเขียนใช้นำาเสนอมากที่สุดคือ ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่อง มีจำานวน 55 เรื่อง รองลงมาคือ         
ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่อง มีจำานวน 16 เรื่อง และตัวละครอื่น ๆ เป็นผู้เล่าเรื่อง มีจำานวน 12 เรื่อง การให้      

ตัวละครเอกเป็นผู้เล่าเรื่องพบมากที่สุด เนื่องจากสามารถนำาเสนอปัญหาสังคมได้อย่างเด่นชัด ทำาให้เรื่อง

เล่าดูหนกัแน่น มีความสมจริง น่าเชื่อถือ ทำาให้ผู้อ่านทราบถึงความคิด ความรู้สึก และรู้สึกคล้อยตามไป
กับเรื่องที่ตัวละครเอกเล่า 
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 การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมทีพ่บรองลงมาคอื การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรม

ที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา มีจำานวน 45 เรื่อง การนำาเสนอปัญหาดังกล่าวทำาให้ผู้อ่านทราบ

ถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย แนวคิด ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อเรื่องที่กำาลังพูดคุย ทำาให้ผู้อ่านรับรู้

ถึงความนกึคิดภายในจิตใจของตัวละคร  เข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำาเสนอ เห็นพฤติกรรมของตัวละครที่

ก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่างชัดเจน 

 การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉากมีจำานวน 4 เรื่อง ผู้เขียนมักเสนอ

ฉากในช่วงเวลากลางคืน เพราะเวลากลางคืน หรือความดำามืดเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับน่ากลัว เป็น

ช่วงเวลาที่อาชญากรเลือกก่อเหตุอาชญากรรม เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่พักผ่อนตามที่พักอาศัย 

และใช้ความมืดเป็นประโยชน์ต่อการหลบหนีหลังก่อเหตุร้าย ผู้เขียนสร้างฉากอย่างสมจริงในลักษณะ      

การบรรยาย และพรรณนาภาพ สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมได้อย่าง

เด่นชัด

 การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าวมีจำานวน 3 เรื่อง และมี 2  เรื่องที่

ผู้เขียนนำาเสนอข่าวซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตของตัวละครในเรื่อง ข่าวจึงเป็นตัวอย่างให้เห็นพฤติกรรมของผู้ที่ก่อ

ให้เกดิปัญหาสงัคม การนำาเสนอด้วยวธินีีผู้อ่้านสามารถพจิารณาปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคม

ได้จากข่าวที่นำาเสนอไว้ในเรื่อง 

 การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์มีจำานวน  2 เรื่อง และเป็น

ลักษณะสัญลักษณ์ส่วนตัว การใช้สัญลักษณ์นำาเสนอปัญหาทำาให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิด ตีความ จึงสามารถ

มองเห็นปัญหาที่ผู้เขียนต้องการนำาเสนอได้ การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งที่เป็นนามธรรมจะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจ

สาระสำาคัญของเรื่องได้อย่างลึกซึ้ง 

 การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมดงักล่าวมทีัง้เสนอแบบตรงไปตรงมาและแบบ

อ้อม การนำาเสนอแบบตรงไปตรงมาทำาให้ผู้อ่านทราบถึงปัญหาที่นำาเสนอได้ในทันทีเมื่ออ่านเรื่องราว ได้แก่

วิธี การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่องซึ่งผู้เขียนอาจเป็นผู้เล่าเรื่องเอง
หรอืให้ตวัละครเป็นผูเ้ล่าเรือ่ง และการนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมโดยใช้ บทสนทนา 
ผูอ่้านจะทราบถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้จากเรือ่งทีต่วัละครพดูคยุกนั ส่วนการนำาเสนอปัญหาแบบอ้อมทำาให้ผูอ่้าน

ต้องตคีวามด้วยตนเองจากสิง่ทีผู่เ้ขยีนนำาเสนอ ได้แก่การนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคม

โดยใช้ฉาก โดยใช้สัญลักษณ์ และโดยใช้ข่าว เห็นได้ว่าเรื่องสั้นเหล่านี้มีนัยทุกส่วนทั้งเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง 

แก่นเรื่อง ฉาก และบทสนทนา
 ตัวอย่างการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยผู้เล่าเรื่อง เรื่อง ภาพเกียรติยศ 

ผูเ้ขยีนเล่าถงึตวัละครทีม่คีวามคดิทีก่่อให้เกดิปัญหาจรยิธรรมได้แก่ “องอาจ” เป็นช่างภาพข่าวอาชญากรรม

ที่มีความคิดอยากให้เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ขึ้นเพื่อตนเองจะได้บันทึกภาพเหล่านัน้ ดังตัวอย่าง
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 องอาจส่งใจช่วยชายบนดาดฟ้าอกีตกึ รบีกระโดดลงมาเถอะเพือ่นเอ๋ย กระโดดลงมาเสยีก่อนทีพ่วก

ตำารวจจะมารวบตวัแกไว้ โลกสิน้หวงัจะมปีระโยชน์ใดอกีเล่า มนัไม่ควรค่าทีแ่กจะอยูต่่อไป เป็นสิง่ประเสรฐิ

สุดแล้วเพื่อนเอ๋ย แกเลือกความตายแทนที่มันจะเป็นฝ่ายเลือกแก

  องอาจจ้องชายโรคเอดส์ในช่องมองภาพ นิ้วชี้วางอยู่บนชัตเตอร์ และแล้ว...ร่างในชุดสีขาวก็

พุ่งหลาวลงจากดาดฟ้าลอยละลิ่วตัดกับผืนฟ้าสีนำ้าเงินดูงดงามยิ่ง องอาจลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่องติด ๆ  กันถึง

สิบสองครั้ง  ด้วยใจที่เอมอิ่มประหนึง่จิตรกรตวัดปลายพู่กันในช่วงสุดท้ายของภาพเขียน ...

        (ประชาคม ลุนาชัย.  2542 : 146) 

 ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีบทสนทนาของตัวละคร ผู้เขียนทราบได้แม้แต่

ความคดิภายในใจของตวัละครจงึทำาให้ผูอ่้านทราบถงึความคดิของช่างภาพข่าวอาชญากรรมทีอ่ยากให้ชาย

ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์รีบกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตาย เพื่อตนเองจะได้บันทึกภาพ แล้วส่งผลงานภาพถ่ายเข้า

ประกวดชิงรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นปัญหาจริยธรรมเรื่องความเห็นแก่ตัว คำานงึถึงแต่ผล

ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้เฉพาะตนเอง ได้แก่รางวลั ความมชีือ่เสยีงโดยไม่คำานงึถงึผลเสยี ความทกุข์ร้อนของ

ผู้ประสบเหตุหรือญาติของผู้ประสบเหตุ  การนำาเสนอปัญหาจริยธรรมด้วยวิธีนีท้ำาให้ผู้อ่านทราบถึงความ

รูส้กึนกึคดิของตวัละครทีซ่่อนเร้นอยูภ่ายในจติใจ ทำาให้เหน็ภาพความเหน็แก่ตวัของตวัละครได้อย่างชดัเจน 

 ตัวอย่างการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้บทสนทนา เรื่อง หวั่นไหวและ

เปราะบาง  เรือ่งนีเ้ป็นการสนทนากนัระหว่างสามกีบัภรรยา โดยภรรยามคีวามวติกกงัวลกลวัว่าจะตกงาน

เหมือนกับคนอื่น ๆ ในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ   จากตัวอย่าง  

 “ตืน่เช้าดทูวี ีมแีต่คยุกนัเรือ่งคนตกงาน อ่านหนงัสอืพมิพ์กต็กงาน ค่าเงนิบาทตกจนถงึสีส่บิแปดบาท

ต่อดอลลาร์...จะอยู่ไหวหรือ..”

 “ไม่ไหวก็ต้องไหวน่า คนที่ตกงาน บ้าน รถยนต์ถูกยึด ยังน่าสงสารกว่าครอบครัวเราอีก” สามีเปรย

ขึ้นมาอย่างอ่อนล้า “พี่ได้แต่หวังว่า เหตุการณ์ร้าย ๆ คงจะไม่อยู่นานเกินไป”...    

 ... “พี่”
 “อะไรอีกล่ะ”
 “อย่าดื่มให้บ่อยนกันะ สงสารลูก กลัวลูกไม่มีกิน”

 “หยุดบ้างแล้ว ไม่เมามาสองสามสัปดาห์แล้ว...ได้กลิ่นมั้ย”

 “ดีค่ะ”

 ภูเก็ตยิ้มเต็ม ๆ อยู่ในดวงหน้า  “พี่จะดื่มให้น้อยที่สุด”
      (จำาลอง ฝั่งชลจิตร.  2542 : 53,  56 ) 

 จากบทสนทนาของตัวละครแสดงให้เห็นสภาพสังคมที่กำาลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มีคน

ตกงานเป็นจำานวนมาก และภรรยาก็กลัวว่าจะตกงานและไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวจึงบอกสามีให้
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เลิกดื่มเหล้า แสดงให้เห็นว่า การดื่มเหล้าเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดรายจ่ายที่ไม่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต ดังนัน้

ครอบครวันีจ้งึพยายามตดัค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จำาเป็นออกไป แต่สามยีงัคงไม่เลกิดืม่เหล้าเพยีงแต่บอกว่าจะดืม่ให้

น้อยลงเท่านัน้ การนำาเสนอปัญหาสงัคมด้วยบทสนทนานีท้ำาให้ผูอ่้านเข้าใจความรูส้กึนกึคดิในใจของตวัละคร

ทีม่แีต่ความกงัวลใจในช่วงภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ และทำาให้ผูอ่้านได้ทราบถงึแนวคดิของผูเ้ขยีนในการเสนอ

วิธีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต

 ตัวอย่างการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ฉาก เรื่อง สำานกัใหม่ ของ 

ปริญญา ตรีน้อยใส กล่าวถึงสถานแหล่งเริงรมย์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเวลากลางคืน จากตัวอย่าง 

แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่าจะเจออะไรแปลกๆ แต่มิวายตกใจเมื่อผมเดินเข้าสู่สถานที่ประกอบ

พิธีกรรม ซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่เท่าวิหารวัดข้างบ้าน ทั้งห้องเต็มไปด้วยผู้คน เต็มไปด้วยแสงสี เต็มไปด้วย

เสยีงอกึทกึ และเตม็ไปด้วยหมอกควนั เมือ่ประสาทสมัผสัทัง้หลายของผมเริม่ปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม

แล้ว ผมเริม่มองเหน็เป็นผูเ้ป็นคน เป็นลำาแสง เป็นสสีนั เป็นเสยีงเครือ่ง เป็นเสยีงคน เป็นหมอกวทิยาศาสตร์ 

เป็นควันบุหรี่ แต่ก็เห็นได้ยาก ด้วยภายในห้องค่อนข้างมืดรวมกับผู้ร่วมพิธีและสานุศิษย์สำานกันีท้ี่ล้วนแต่ง

กายสีดำา ไม่เหมือนตอนไปวัด เห็นสีจีวรพระ และผ้านุ่งแม่ชีได้ชัดเจน   สว่างไสว น่าเลื่อมใสยิ่งนกั ในขณะ

ที่สีดำาดูมืดมิด มัวหมอง แต่น่าเข้าไปค้นหาหรือควานหา

       (ปริญญา ตรีน้อยใส.  2541 : 195)

 ผูเ้ขยีนนำาเสนอปัญหาจรยิธรรมทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาสงัคมเรือ่งการลุม่หลงในการเทีย่วตามสถานแหล่ง

เริงรมย์โดยใช้ฉากสถานที่ได้แก่ ผับเปิดใหม่ในเวลากลางคืน ผู้เขียนบรรยายฉากอย่างละเอียดทำาให้ผู้อ่าน

เกิดจินตนาการสัมผัสได้ถึงบรรยากาศภายในผับที่มีหมอกวิทยาศาสตร์ ควันบุหรี่ แสง สี เสียงอึกทึก และ

เตม็ไปด้วยผูค้นทีล้่วนแต่งกายสดีำาซึง่เป็นสแีทนสญัลกัษณ์ของความลกึลบั น่ากลวั ส่วนมากจะมคีวามหมาย

ไปทางลบ ความโชคร้าย  ผู้เขียนเลือกใช้ฉากเป็นวิธีนำาเสนอเรื่องทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพปัญหาสังคมเกี่ยวกับ

การลุ่มหลงในการเที่ยวตามสถานแหล่งเริงรมย์ช่วงเวลากลางคืนได้อย่างชัดเจนและสมจริง และสะท้อน

ให้เหน็ว่าช่วงเวลากลางคนืเป็นช่วงเวลาทีม่แีต่ความมดืมดิเหมอืนกบัสดีำาซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ทีไ่ม่ด ีแต่
กลับมีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าสีดำาหรือเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่น่าเข้าไปค้นหา 
 ตัวอย่างการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้ข่าว เรื่อง แม่ยก นำาเสนอ

ปัญหาโดยใช้หัวข้อข่าวจากหนงัสือพิมพ์ ดังข้อความ

 “พ่อข่มขนืลกูสาววยัห้าขวบ” เดก็ขายหนงัสอืพมิพ์ตะโกนเรยีกความสนใจ สายตาจบัจ้องหนุม่สำาอาง

กับหญิงสาว กำาลังเดินผ่านขอทานคนนัน้ หญิงสาวสวมแว่นตาดำาทำาปากเบ้ ส่ายหัวเล็กน้อย ยกนิ้วชี้ขึ้นปิด
จมูก หนุ่มสำาอางมองหน้าหญิงสาว ส่ายหน้าแล้วยิ้มน้อยๆ 

                 (จิรภัทร อังศุมาลี.  2545 : 145 - 146) 
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 เรื่องที่เป็นข่าวลงหน้าหนึง่ของหนงัสือพิมพ์มักเป็นเรื่องที่สำาคัญ ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจ หรือเป็น

เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นปกติ ดังเช่นที่เด็กขายหนงัสือพิมพ์ตะโกนถึงหัวข้อข่าวว่า “พ่อข่มขืนลูกสาววัยห้า

ขวบ” ซึ่งเป็นเหตุการณ์เลวร้ายรุนแรงและสะเทือนใจผู้รับฟัง ผู้เขียนจึงเลี่ยงที่จะนำาเสนอข้อมูลโดยตรง 

แล้วนำาเสนอผ่านข่าวแทน สามารถทำาให้ผู้อ่านลดความรู้สึกขัดแย้งที่มีต่อผู้เขียนได้ 

 ตัวอย่างการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมโดยใช้สัญลักษณ์ เรื่อง ไอ้นกแก้ว      

ผู้เขียนสร้างภาพเหนือจริงให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายครุ่นคิดแต่จะทำาหน้าที่เสพสังวาส ดังความว่า 

 “ก็เพราะนายท่านไม่ใช่หรือ ที่ทำาให้ไอ้นกแก้วมันปีกกล้าขาแข็ง เดี๋ยวนี้มันคุยเขื่องว่านายรักมันที่สุด 

สนใจมันที่สุด ทั้งยังโม้ต่อว่ากำาลังทำาปริญญาเอกเพราะโดนป้อนข้อมูลอินเตอร์เนต็ มีตำารา เรทเอ็กซ์       

เรทอาร์  ใหม่ๆ แปลกๆ และกล้าประกาศว่า  ทุกสิ่งบนโลกเป็นไปเพื่อมันโดยแท้ ยังไม่พอนะครับ มันยัง

โอ่ว่ามีอิทธิพลบารมีที่สุดในย่านนี้ (ปริทรรศ หุตางกูร. 2545 : 16)

 ผูเ้ขยีนใช้ “นกแก้ว” เป็นสญัลกัษณ์แทนอวยัวะเพศชาย หรอืตวัแทนของสญัชาตญาณทางเพศ สาเหตุ

ทีผู่เ้ขยีนใช้สญัลกัษณ์นกแก้วเพราะนกแก้วเป็นสตัว์ทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด้ ฝึกพดูได้ทกุภาษาโดยการป้อนข้อมลู

จากมนุษย์ เช่นเดียวกับมนุษย์ที่หากถูกป้อนข้อมูลด้วยสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เนต็อยู่เป็นประจำา ก็

จะทำาให้เกิดกามารมณ์อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย เช่น การข่มขืน การ

ข่มขนืแล้วฆ่าเพือ่ปกปิดความผดิ การถกูข่มขนืจากบคุคลภายในครอบครวั เป็นต้น การนำาเสนอปัญหาสงัคม

ด้วยวธินีีท้ำาให้ผูอ่้านเกดิความเข้าใจในเรือ่งธรรมชาตขิองการถกูป้อนข้อมลู ซึง่ข้อมลูมอีทิธพิลต่อมนษุย์ใน

ด้านความคดิ ความรูส้กึ และพฤตกิรรมการกระทำา ทำาให้ผูอ่้านเหน็ถงึความสำาคญัของข้อมลูทีถ่กูป้อนจาก

สื่อและการเลือกเสพข้อมูลจากสื่อ

บทสรุป
 จากการศึกษาปัญหาจริยธรรมที่สัมพันธ์กับปัญหาสังคมช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากเรื่องสั้นที่เข้ารอบ

สุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 พบว่าผู้เขียนได้นำาเสนอปัญหาสำาคัญ 7 ด้าน โดยเรียง
ลำาดับจากจำานวนเรื่องสั้นที่แสดงภาพปัญหาจากมากไปน้อยคือ ปัญหาเรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข ปัญหา
เรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมาย ปัญหาเรื่องการมีค่านิยมเรื่องวัตถุนิยม ปัญหาเรื่องการขาดระเบียบวินัย 

ปัญหาเรือ่งความเหน็แก่ตวัทีม่ากขึน้ ปัญหาเรือ่งการทำาแท้ง และปัญหาเรือ่งสือ่ การทีผู่เ้ขยีนนำาเสนอปัญหา

เรื่องการลุ่มหลงในอบายมุข และปัญหาเรื่องการไม่เคารพต่อกฎหมายมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ  2 นัน้ 

สอดคล้องกบัสภาพสงัคมช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ เมือ่ผูค้นต้องประสบปัญหาด้านการเงนิโดยเฉพาะผูท้ีม่ฐีานะ
ยากจน จึงทำาให้เกิดความเครียด หาทางออกด้วยการหันไปพึ่งอบายมุข ได้แก่ การดื่มเหล้า การเสพยา  

เสพตดิ การไปเทีย่วตามสถานแหล่งเรงิรมย์หรอืสถานยัว่ยกุามารมณ์  เพือ่ต้องการให้เกดิความสขุ ต้องการ

ลืมเรื่องต่าง ๆ ที่ทำาให้ทุกข์ใจ หลายคนเลือกเล่นการพนนัเพื่อหวังเสี่ยงโชคทางการเงินมากยิ่งขึ้น ผู้เขียน
ได้เสนอให้ผูค้นใช้จ่ายเงนิด้วยความประหยดั ละเว้นอบายมขุเพราะทำาให้สิน้เปลอืง ส่วนปัญหาเรือ่งการไม่
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เคารพต่อกฎหมายทีส่ำาคญัได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะการฆ่าคนตายทีม่เีหตจุงูใจมาจากการแย่ง

ชิงทรัพย์สิน เมื่อผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดจึงส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

 ปัญหาทัง้ 7 ด้านดงักล่าวเป็นปัญหาสงัคมทีเ่กดิขึน้ และทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้เมือ่สงัคมไทยเกดิ

ภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ  ปัญหาสงัคมนีเ้ป็นข้อเทจ็จรงิทีส่่งผลให้เกดิวกิฤตทางจรยิธรรมขึน้ในสงัคมไทย เพราะ

พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำาเนื่องจากเป็นจริยธรรมเชิงลบ คือ

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น กระบวนการสำาคัญที่ทำาให้ปัญหาสังคมนำาไปสู่ปัญหาจริยธรรมได้แก่ ผู้คนขาด

สต ิและละเมดิศลีธรรม จงึทำาให้เกดิปัญหาจรยิธรรมในเชงิลบ และเพราะมนษุย์เรยีนรูจ้รยิธรรมจากสงัคม 

สภาวะแวดล้อม ดังนัน้เมื่อสังคมเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายจึงส่งผลต่อแหล่งกำาเนดิของจริยธรรม 

กระทบต่อการเรียนรู้จริยธรรมจากสังคม 

 เนื้อหาของเรื่องสั้นที่ปรากฏในช่วงที่ศึกษานี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นผลของกระทบวิกฤตเศรษฐกิจที่

ทำาให้เกิดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาจริยธรรม ดังนัน้เรื่องสั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 

พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2545 จึงมีบทบาทต่อสังคมในด้านการนำาเสนอปัญหาจริยธรรมที่เกิดมาจากปัญหา

สังคมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
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