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“Cross-Cultural Marriages in general features “MAE WAD MIA BJORN”: Linguistics
strategies and Ideology.” This study was conducted by critical discourse analysis
(CDA), using public discourses of which the content was related to the cross-cultural
marriage. This study aimed to investigate language strategies with the identity
transmission of ‘Mia Farang.” This comes from 20 episodes of Chand Sricharoon
Anderson’s travel experience narratives in Mae Wad Mia Bjorn. This study also aimed
to investigate the linguistic strategies that will help present the ideology of crosscultural marriages generally and in the mentioned discourse. The results showed that
7 linguistics strategies: 1) Lexical Choices: terms of address and transitivity and verbs
processes, 2) Metaphors, 3) Presupposition, 4) Rhetorical, Questions, 5) Irony,
6) Claiming and 7) Idioms were used in the writing.
Three ideologies that were found in this study were 1) wife 2) husband and
3) marriage.
The relationship between linguistics strategies and the conveyance of crosscultural marriage ideologies were influenced by each other; linguistic strategies
conveyed a set of ideas about cross-cultural marriages that appeared in society while
also influencing and determining the guidelines for those who were engaged in crosscultural marriages, especially the spouses. People in society still accepted and
adhered to the ideologies and ideas of cross cultural marriages to be guidelines for
success within their own marriages.
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม (Cross–Cultural Marriage) ของหญิงไทยกับชายต่างประเทศเป็น
ปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจจากวงวิชาการอย่างมาก จากอดีตถึงปัจจุบันมีการศึกษาปรากฏการณ์
นี้หลายรูปแบบ เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง มีความซับซ้อนและมีพลวัต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นวงกว้าง เช่น
การเปลี่ยนไปของวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงระบบคุณค่าในสัง คม ภาษาและการสื่อสาร ความคิด
ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของผู้คนในสังคม
ประเด็นการศึกษาเรื่อ งการแต่ง งานข้ามวัฒ นธรรมระหว่างหญิง ไทยกั บชายชาวตะวันตกใน
วงวิชาการไทย เป็นการพยายามท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ แล้วอธิบายประเด็นที่ศึก ษาหรือ
นาเสนอแง่ มุ ม ทางสั ง คมศาสตร์ แ ละมานุ ษ ยวิ ท ยา เช่ น การศึ ก ษาเศรษฐกิ จ และความเป็ น อยู่
ผลกระทบจาก การแต่งงาน สภาพชีวิต วิถีชีวิต สาเหตุของการตัดสินใจสมรสข้ามวัฒนธรรม การย้าย
ถิ่นข้ามชาติ เป็นต้น กรอบของการศึก ษาเรื่องการแต่งงานข้ามวัฒ นธรรมยัง ขยายไปสู่ ก ารศึก ษา
วรรณกรรมและวาทกรรมสาธารณะ เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย และภาพยนตร์ ฯลฯ ซึ่ง มุ่ งเน้นไปที่
การศึ ก ษาอั ตลั ก ษณ์ ของเมี ย ฝรั่ง และการวิเ คราะห์ ร ะบบคุณค่ าในสัง คมที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจาก
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม หากแต่ยังมิได้กล่าวถึงชุดความคิดหรืออุดมการณ์ที่ถูกสื่อผ่านกลวิธีทาง
ภาษาในวรรณกรรมหรือวาทกรรมสาธารณะเหล่านั้น และยังไม่ได้มีการศึกษาวาทกรรมที่ผู้ผลิตตัวบท
เป็นบุคคลที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม
สารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ของ จันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน ซึ่งผู้เขียนเป็นหญิงไทยที่พบรัก
กับเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นชายชาวนอร์เวย์ แล้วจึงตัดสินใจแต่งงาน มีชีวิตสมรสที่ประเทศนอร์ เวย์ และ
ถือได้ว่าเป็นวาทกรรมที่ผู้ผลิตตัวบทเป็นหญิงไทยที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วน
ในชีวิตสมรสผ่านตัวบทวาทกรรมชุดนี้ในรูปแบบของสารคดีทั่วไป (general features) ที่เสนอความรู้
ทั่วไป แสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ มุ่งให้ทั้งความบันเทิงและความรู้ เริ่มตีพมิ พ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
ในนิตยสาร และรวมเล่มตีพิมพ์ในภายหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 15 ปี
ที่วาทกรรมชุดนี้ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า วาทกรรมชุดนี้เป็นวาทกรรมที่ มีความแตกต่างจากวาทกรรมสาธารณะที่เคยมี
ผู้ศึก ษาประเด็นการแต่ง งานข้ามวัฒ นธรรมไว้แล้วก่ อนหน้า เพราะเป็นวาทกรรมของหญิง ไทยที่
แต่ง งานข้ามวัฒนธรรมเป็นผู้ผลิตตัวบท และตัวบทวาทกรรมนี้ยัง สื่ออุดมการณ์ห รือชุดความคิด ที่
เกี่ ยวกั บ การแต่ง งานข้ามวัฒ นธรรมผ่านการใช้ ก ลวิธีท างภาษา เช่น อุดมการณ์ห รือชุดความคิ ด
เกี่ยวกับบทบาทของสามีภรรยาซึ่งมาจากต่างวัฒนธรรม และแนวคิดในการมี ชีวิตสมรส ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
แม่วาดสละเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งปวงที่มีอยู่ที่เมืองไทย ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่การงานที่เป็น หญ่าย มีลูกน้องมากมาย...อีกทั้งยังสละ
อะไร ๆ อี ก หลายร้ อ ยพั น อย่ า ง รวมทั้ ง ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น
ประจาวันด้วย เพื่อไปรับหน้าที่เป็นเมียอย่างเดียว หรืออีกนัยหนึ่ง
เป็นอีแจ๋ว บางครั้งก็เป็นอีตัวประจาตัวของอีตาเคราหน้าตายเชื้อ
สายไวกิ้งที่อยู่แถบขั้วโลกเหนือ ฟังแล้วรู้สึกถึงความโง่ของแม่วาด
ไหม
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 2
จากตัวอย่าง พบว่ามีกลวิธีการเลือกใช้คาศัพท์ (Lexical Choices) โดยการใช้คาเรียก (Terms
of Address) ที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นภรรยา แสดงถึงหน้าที่ของภรรยาว่าต้องเป็นทั้งภรรยา
ในทางพฤตินัย ซึ่งปรากฏคาว่า “อีตัว” และต้องเป็นแม่บ้าน ซึ่งปรากฏคาว่า “อีแจ๋ว” ที่มีความหมาย
ครอบคลุมทั้งการเป็นแม่ครัว คนทาความสะอาด คนที่ดูแลปรนนิบัติสามี ฯลฯ คาเรียกดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ได้ท าให้ห น้าที่ของภรรยาเปลี่ยนไป ดัง นั้น ภรรยาจึง ต้องเป็นทั้ ง
ภรรยาในทางพฤตินัยและเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตสมรสหลังการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ทรรศนะของ
ผู้ผลิตตัวบทแสดงถึงการลดสถานะของภรรยาให้ต่ากว่าสถานะของสามี บทบาทที่ภรรยาได้รับเป็น
บทบาทที่ต้องตอบสนองความต้องการของสามี ในขณะเดียวกันภรรยาก็ปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้เพราะสังคมวัฒนธรรมได้ปลูกฝังความคิดให้หญิงที่เป็นภรรยายอมรับและปฏิบัติหน้าที่
ภรรยาอย่างเต็มใจ
นอกจากนี้ ยังพบการใช้คากริยาที่ภรรยาเป็นผู้กระทากริยา ได้แก่ คา “สละ” ซึ่งตัวบทขยายด้วย
“อะไร ๆ อีกหลายร้อยพันอย่าง” แสดงถึงความเต็มใจในการทาหน้าที่ของภรรยาโดยต้องสละสิ่งที่มี
อยู่ในชีวิตก่ อ นแต่ง งาน แม้ ว่าสิ่ง เหล่านั้นจะเป็นสิ่ง ที่ มี ห รือปฏิบัติ จ นเป็นกิ จ วัตรประจ าวันก็ ตาม
คา “รับหน้าที่” ขยายด้วย “เมีย” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่จะแต่งงานนั้นต้องสละทุกอย่างเพื่อมาเป็น
“เมีย” และ “แม่บ้าน” สะท้อนถึงค่านิยมของผู้หญิงในสังคมที่ให้ความสาคัญกับการมีชีวิตสมรส และ
เห็ น ว่ า การมี ชี วิ ต สมรสเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า การมี ชี วิ ต โสด ความสุ ข ในชี วิ ต สมรสสามารถทดแทน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือความภาคภูมิใจด้านอื่น ๆ ที่เคยมี แสดงถึงการยินยอมที่จะเปลี่ยน
บทบาทในสังคม และสื่อว่าหญิงที่ตัดสินใจแต่งงานล้วนแต่ถูกครอบงาโดยอุดมการณ์การมีชีวิตสมรส
ผู้หญิงส่วนใหญ่ให้คุณค่ากับการเป็นภรรยาที่ดีมากกว่าการประสบความสาเร็จ ด้านอื่น ผู้หญิงจึงเลือก
จะสละหน้าที่การงานเพื่อแต่งงานและทาหน้าที่ภรรยาอย่างเต็มใจ
ตัวอย่างข้างต้นยังปรากฏ คากริยาที่สามีเป็นผู้กระทากริยา ได้แก่ “บัญชา” ที่สื่อถึงความเป็น
ผู้นาครอบครัวของสามีได้อย่างชัดเจน คากริยาดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นผู้นา ความมีอานาจสูงสุด
ในชีวิตสมรสและมีความชอบธรรมตามค่านิยมของสังคม การที่ภรรยาต้องเป็นภรรยาในทางพฤตินัย
และแม่บ้านให้แก่สามีจึงเป็นหน้าที่ที่ภรรยายอมรับได้และยินดีปฏิบัติตลอดการมีชีวิตสมรส ภรรยาที่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ดีมักได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นภรรยาที่ดี
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หน้าที่ของภรรยาอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การติดตามสามี ยังถูกสื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมชุด
นี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ทิ พ ย์ ย้ า ยตามสามี ไ ปประจ าอยู่ เ กื อ บทั่ ว ประเทศอเมริ ก า
จนกระทั่งมาอยู่ประจาสานักงานใหญ่ที่ดัลลัสตามตาแหน่งของ
สามีที่ใหญ่โตขึ้น
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 61
จากตัวอย่าง พบว่า มีการใช้คากริยา “ย้ายตาม” “ตาม” ที่สื่อว่าภรรยามีหน้าที่ต้องติดตามสามี
และย้ายตามสามีไปทางานในที่ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันยังทาให้เห็นว่ามีการเน้นย้าในเรื่องความเป็น
ผู้นาครอบครัวของสามีอีกด้วย ชีวิตสมรสที่ภรรยาต้องย้ายตามสามีไปอยู่ต่างประเทศ ภรรยาต้องมี
บทบาทเป็นผู้ตาม โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของสามีเป็นหลัก
ตัวอย่าง
แม่วาดชอบดูคู่ผัวตัวเมียฝรั่งแก่ ๆ เดินจูงมือกันไปไหนต่อไหน
ไม่ว่าใครเห็นใครก็ชื่นชมอยากมีชีวิตแบบนั้น คู่ของไทยเราพอ
แก่ตัวลงส่วนมากต่างคนต่างไป จะไปไหนด้วยกัน จับมือจับไม้กัน
ก็ค่อนข้างกระดาก
ไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร: 4
ตัวอย่างข้างต้น สื่อว่าการแสดงความรักแบบคู่สามีภรรยาชาวตะวันตก “เดินจูงมือกันไปไหนมา
ไหน” แม้จะแก่ชราแล้ว เป็นวิธีการแสดงความรักที่ดีต่อความสัมพันธ์ของสามีภรรยา และเปรียบเทียบ
กับการแสดงความรักแบบคู่สามีภรรยาชาวไทยซึ่งเมื่อแก่ชราก็ค่อนข้างจะห่างเหินกัน เป็นการแสดงให้
เห็นถึงข้อดีของการมีสามีหรือภรรยาชาวตะวันตก
คากริยา “อยากมี” แสดงถึงความคาดหวังบางประการ จากตัวอย่าง ใช้คาขยาย “ชีวิตแบบนั้น”
หมายถึง ชีวิตสมรสที่มีการแสดงความรักกันแม้จะแก่ชราแล้ว เป็นการอ้างถึงเพื่อทาให้ผู้รับสารคล้อย
ตาม โดยตัวบทเปรียบเทียบให้เห็นเด่นชัดขึ้นว่า ตัวบทมองว่าคู่สามีภรรยาชาวตะวันตกดีกว่าคู่สามี
ภรรยาชาวไทยในแง่ของการแสดงความรัก เพราะแม้จะแก่เฒ่าแล้วก็ ยังแสดงความรักกันได้เหมือน
ตอนหนุ่มสาวอย่างเป็นปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่องที่ น่าอาย หรือ “ค่อนข้างกระดาก” เหมือนคนไทย
ตัวอย่าง
เมื่อมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย เข้าใจผู้หญิงไทยไม่ได้เป็นอย่างที่แก
และคนส่วนมากในสังคมของแกเข้าใจ แต่แกก็คงท้อใจที่จะไปทา
ให้คนส่วนมากในสังคมของแกเข้าใจ สิ่งนี้คือปัญหาของผู้หญิงไทย
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ธรรมดาทั่วไปที่แต่งงานกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกับ
คนต่างชาติที่อยู่ในสังคมชั้นสูงจะมีปัญหาเจ็บปวดหัวใจมาก
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 110
ตัวอย่าง ใช้คาเรียก “เมี ยฝรั่ง ” แสดงถึงความเป็นคนอื่น ในวัฒนธรรมไทย ตัวบ่งชี้ “ฝรั่ง” ที่
ขยายคาว่า “เมีย” เป็นการแบ่งแยก “คนอื่น” ในวัฒนธรรมไทย ว่าหญิงที่แต่งงานกับชายชาวตะวันตก
เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องจาแนกออกไปจากภรรยาที่แต่งงานกับชายไทยหรือชายต่างประเทศอื่น
ๆ ที่ไม่ใช่ชาวตะวันตก คาเรียก “เมียฝรั่ง” จึงเป็นคาสะท้อนการแบ่งแยก “ความเป็นเขา” ออกจาก
“ความเป็นเรา” ในวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังพบ คาเรียก “คนต่างชาติ” “พวกชาวต่างชาติ” “พวก
ต่างด้าว” ซึ่งเป็นคาอีกกลุ่มหนึ่ง แสดงถึงความเป็นคนอื่น ในวัฒนธรรม กลุ่มคาดังกล่าวแสดงให้เห็น
น้าเสียงด้านลบ ที่สัง คมตะวันตกมองหญิงที่ แต่ง งานข้ามวัฒ นธรรมที่ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในนอร์เ วย์
รวมทั้ง คนสัญ ชาติอื่ นที่อ าศัยอยู่ในวัฒนธรรมตะวันตก เป็นการกล่าวถึง ความไม่ เท่ าเทียมที่ คนต่าง
วัฒนธรรมได้รับ เมื่อย้ายไปอยู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง โดยเฉพาะหญิงไทยที่แต่งงานกับชายชาวตะวันตก
ตัวอย่าง
สาหรับแม่วาดแล้วเกือบจะกล้าเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยที่เกิด
และเติบโตในสังคมไทยได้ทีเดียว ที่จะพูดว่า การแต่งงานกับคน
ตะวันตกในระยะยาวนั้นยากนักที่จะมีความสุขอย่างภาพพจน์ที่
เห็น
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 41
ตัวอย่างสื่อมูลบทว่า สังคมมองว่าการแต่งงานกับคนต่างชาติเป็นเรื่องง่าย ตัวบทปฏิเสธมูลบทซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยใช้คา “ยาก” เพราะสามีและภรรยามี ความต่างที่หลากหลาย
ทั้งภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิธีคิด หากสังคมมองว่าความสัมพันธ์ของคู่สมรสต่างวัฒนธรรมเป็น
เรื่องง่ายในการมีชีวิตสมรสตามมูลบทนั้นถือเป็นความเข้าใจผิด เพราะความแตกต่างของคู่สมรสมักทา
ให้เกิดปัญหาและไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตสมรสได้
จากที่กล่าวมานั้น ตัวบทวาทกรรมชุดนี้ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ และเป็น
ประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่งในการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse
Analysis: CDA) ซึ่งเป็นการศึกษาภาษาโดยวิเคราะห์บริบททางสังคมวัฒนธรรมด้วย การศึกษาภาษา
มุ่งศึกษาสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในรูปภาษาที่ตัวบทเลือกใช้เพื่อเผยให้เห็นประเด็น ที่สื่อผ่านภาษาไว้อย่างเป็น
ธรรมชาติซึ่งผู้รับสารอาจไม่รู้ตัวว่ากาลังรับสารที่มีชุดความคิดหรืออุดมการณ์บางอย่างแฝงมา
ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) แล้ว ตัวบทนี้ย่อมปรากฏ
กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม อันทาให้เกิดการรับรู้และเกิด
ความเข้าใจเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งน่าจะพบอุดมการณ์หรือชุดความคิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึง
ในตัว อย่ างข้า งต้น และจะเป็น การศึ ก ษาที่ ข ยายกรอบการศึ ก ษาการแต่ง งานข้ า มวั ฒ นธรรมใน
วรรณกรรมและวาทกรรมสาธารณะ ในมิติของการสื่ออุดมการณ์ที่เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาทีส่ ื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี
ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
1.2.2 เพื่อศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่ปรากฏในสารคดี ชุด แม่วาด
เมียบียอร์น
1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด แม่วาด
เมียบียอร์น มีการใช้กลวิธีทางภาษาอย่างหลากหลาย เช่น การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้มูลบท การใช้
สานวน การอ้างถึง การใช้อุปลักษณ์
1.3.2 อุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมทีส่ ื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในสารคดี ชุด
แม่วาดเมียบียอร์น ปรากฏหลายอุดมการณ์และมีชุดความคิดย่อยหลายชุดความคิด
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี
ชุด แม่วาดเมียบียอร์น จานวน 20 เล่ม เรียงตามปีทรี่ วมเล่มในการตีพิมพ์ แบ่งเป็นตอน ดังนี้
(1) บุพเพสันนิวาส
(2) ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
(3) นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป
(4) ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแบบไทย ๆ
(5) กาเนิดตัวละคร
(6) สันดานผู้ชาย
(7) แอบดูนอร์เวย์
(8) แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า
(9) เที่ยวเมืองเติร์ก
(10) Amazing Thailand
(11) ท่องเกาะทะเลเหนือ
(12) นอนบนรถไฟกินบนรถไฟในอเมริกา
(13) ฟังหมาเล่า
(14) คิดไงจะหายเซ็ง
(15) ใครคือคนไทยอิสลาม
(16) ท่องยุโรปกับรถบุโรทั่ง
(17) บุกโลกน้าแข็ง
(18) ทะลึ่งกันหน่อย อร่อยกับชีวิต
(19) ร้อยพ่อพันแม่ผู้ร่วมทาง
(20) พาเด็กไทยท่องยุโรป
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1.4.2 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse
Analysis) โดยศึกษาเฉพาะวัจนภาษาระดับคา ประโยค และย่อหน้าเท่านั้น
1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น
1.5.1 อุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่กล่าวถึงเป็นอุดมการณ์ในตัวบทนี้เท่านั้น
1.5.2 การอ้างอิงตัวบท ใช้ระบบ ชื่อตอน: เลขหน้า เช่น (ท่องเกาะทะเลเหนือ: 3) หมายถึง
สารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ตอน ท่องเกาะทะเลเหนือ หน้า 3
1.5.3 การสะกดคาในงานวิจัยนี้เป็นการสะกดคาตามตัวบทที่ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ทาให้ทราบกลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมใน
สารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
1.6.2 ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ในสารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
กลวิธีทางภาษา หมายถึง รูปภาษาที่ปรากฏและถูกเลือกใช้เพื่อสื่ออุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ของจันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน
วาทกรรม หมายถึง การสือ่ สารทีป่ ระกอบด้วยตัวบท (text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
(discourse practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (sociocultural practice)
อุดมการณ์ หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อของคนกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคมทีส่ อดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกลุ่มนั้น ๆ (Van Dijk, 1998 อ้างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 15-16) และ
เป็นระบบความคิดที่ถูกทาให้มีความเป็นธรรมชาติเพื่อเอือ้ ประโยชน์ต่อกลุ่มคนทีป่ ระกอบสร้าง
วาทกรรม
อุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม หมายถึง อุดมการณ์หรือชุดความคิดที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานข้ามวัฒนธรรมของคูส่ ามีภรรยาซึง่ มาจากต่างวัฒนธรรม เช่น หน้าที่ของสามีภรรยา การมีชีวิต
สมรส เป็นต้น
1.8 วิธีการดาเนินการวิจัย
1.8.1 สารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายชาวตะวันตก อุดมการณ์ และกลวิธีทางภาษา เพื่อนามาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
1.8.2 กาหนดกลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น จานวน 20 เล่ม
สารคดีชุดนี้เ ป็นสารคดีทั่ วไป (general features) เขียนโดย จันทร์ ศรีจ รูญ แอนเดอร์สัน
ผู้หญิงไทยที่เคยทางานให้กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วแต่งงานกับวิศวกร
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ชาวนอร์เวย์ หลังจากการแต่งงานจึงได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับสามีที่ประเทศนอร์เวย์ ช่วงที่เขียนสารคดี
คือ ช่วงที่ผู้เขียนแต่งงานและไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีที่ต่างประเทศแล้ว
งานเขียนสารคดีชุดนี้แยกเป็นตอน ๆ บางตอนเคยตีพิมพ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชร แพรว และ
ขวัญเรือน แล้วนามารวมเล่มในภายหลัง เนื้อหาของสารคดี ประกอบด้วย การเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ
ของผู้เขียน ทั้งประสบการณ์ชีวิต การท่องเที่ยว รวมทั้ง การนาเสนอความรู้หรือข้อมูลสาระที่น่าสนใจ
ด้วย
จานวนสารคดีมีทั้งหมด 20 เล่ม เรียงตามปีที่พิมพ์รวมเล่ม ดังนี้
(1) บุพเพสันนิวาส พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536
(2) ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536
(3) นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537
(4) ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแบบไทย ๆ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539
(5) กาเนิดตัวละคร พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540
(6) สันดานผู้ชาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540
(7) แอบดูนอร์เวย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2540
(8) แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541
(9) เที่ยวเมืองเติร์ก พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542
(10) Amazing Thailand พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542
(11) ท่องเกาะทะเลเหนือ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543
(12) นอนบนรถไฟกินบนรถไฟในอเมริกา พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543
(13) ฟังหมาเล่า พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544
(14) คิดไงจะหายเซ็ง พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545
(15) ใครคือคนไทยอิสลาม พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
(16) ท่องยุโรปกับรถบุโรทั่ง พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546
(17) บุกโลกน้าแข็ง พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547
(18) ทะลึ่งกันหน่อย อร่อยกับชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547
(19) ร้อยพ่อพันแม่ผู้ร่วมทาง พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547
(20) พาเด็กไทยท่องยุโรป พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551
1.8.3 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและศึกษาข้อมูลเรียงตามลาดับ
1.8.4 วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.8.4.1 การวิเคราะห์ตัวบท (text)
1) วิเ คราะห์ตัวบทเพื่อศึก ษากลวิธีท างภาษาที่ สื่ออุดมการณ์ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
2) วิเ คราะห์ตั วบทเพื่ อ ศึก ษาสื่ออุดมการณ์ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การแต่ง งานข้า ม
วัฒนธรรมและจัดกลุ่มชุดความคิดที่ปรากฏประเภทเดียวกัน
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1.8.4.2 การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กลวิธี
ทางภาษาของข้อมูลทั้งหมด แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาทีละกลวิธี เพื่อนาไปสู่การสื่อ
อุดมการณ์ กลวิธีทางภาษา ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ ได้แก่ การใช้คาเรียก การใช้คาขยาย การใช้
คากริยา การใช้นามวลีบอกสถานที่ การเลือกใช้การปนภาษา การใช้อุปลักษณ์ การใช้สานวน การใช้
มูลบท การใช้การกล่าวอ้าง การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ถ้อยคานัยผกผัน การใช้สหวาทกรรม
และการใช้ประโยคกรรม
หน่วยการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษามีหลายระดับตั้ งแต่ระดับคา ระดับประโยค
และระดับย่อหน้า (ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 2558: 86-87) ดังนี้
1) ระดับคาหรือวลี เช่น การใช้คาเรียก การใช้คาขยาย การใช้คากริยา การใช้
นามวลีบอกสถานที่ การใช้สานวน การใช้การปนภาษา และการใช้อุปลักษณ์
2) ระดับประโยค ได้แก่ การใช้ถ้อยคานัยผกผัน การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
และการใช้ประโยคกรรมวาจก
3) ระดับย่อหน้า เช่น การกล่าวอ้าง การใช้สหวาทกรรม และการใช้มูลบท
1.8.4.3 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice)
ผู้วิจัยได้ วิเ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ตตัวบท สาร การกระจายตั ว บทหรื อ
การเผยแพร่สารและการรับตัวบทหรือการรับสารในวาทกรรม ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ตามเกณฑ์
องค์ประกอบในการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 1) ผู้ส่งสาร 2) สาร 3) ช่องทางในการสื่อสาร และ
4) ผู้รับสาร ซึ่งเป็นการอธิบายกระบวนการในการผลิตความหมายที่สื่อผ่านตัวบทวาทกรรม
1.8.4.4 วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural practice)
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับ
การประกอบสร้างอุดมการณ์การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และจะนาเสนอไว้ในบทที่ 5
1.8.5 เรียบเรียงและรายงานผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์วถิ ีปฏิบัติทางวาทกรรมเพือ่ ทา
ความเข้าใจการผลิต การบริโภค และการเผยแพร่หรือการกระจายตัวบทของวาทกรรม และ
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมในบทที่ 3 จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้เป็นกลไกใน
การสร้างอุดมการณ์และชุดความคิดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผู้วิจัยจะนาเสนออุดมการณ์
และชุดความคิดดังกล่าวตามกลุ่มอุดมการณ์หรือชุดความคิดที่ปรากฏในบทที่ 4
1.8.6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมในบทที่ 5
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู๎วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข๎องเพื่อนาแนวคิดมาใช๎ในการศึก ษาครั้งนี้ โดยจะนา
แนวคิ ด วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ อุ ด มการณ์ กลวิ ธี ท างภาษา มาเป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การวิเคราะห์ข๎อมูล ดังรายละเอียดตํอไปนี้
2.1 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis)
2.2 อุดมการณ์ (Ideology)
2.3 แนวคิดกลวิธีทางภาษา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับอุดมการณ์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
2.1 แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis)
2.1.1 วาทกรรม (Discourse)
วาทกรรม มาจากคาวํา Discourse ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจาก Michel Foucault เป็นคาที่
มีความหมายได๎หลายอยํางขึ้นอยูํกับมุมมองและทฤษฎีพื้นฐาน จากการศึกษาพบวํา Discourse เป็น
คาที่ มีความหมายสองสายหลัก ตามที่ Fairclough ได๎สรุปแบํงความหมายไว๎เ พื่อไมํให๎ผู๎ศึกษาเกิ ด
ความสับสน
ความหมายแรก เป็น ความหมายเชิง ภาษาศาสตร์ หมายถึง ภาษาระดับ ประโยคเป็น
ภาษาระดับข๎อความซึ่งมีเอกภาพเชิงความหมายและสมบูรณ์ในตัวเอง เป็นภาษาที่ใช๎จริงทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียนในบริบ ทสถานการณ์จ ริง มี เ จตนาและจุ ดมุํ ง หมายในการใช๎ภาษาของผู๎ใช๎ และ
ความรับรู๎ของผู๎รับกากับอยูํด๎วยกัน (Fairclough, 1995: 18; อ๎างอิงจาก วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556:
138)
ความหมายที่สองเป็นความหมายเชิงสังคมมานุษยวิทยา หมายถึง ระบบและกระบวนการ
ในการสร๎าง/ผลิต (Constitute) เอกลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให๎กับสรรพสิง่
ตําง ๆ ในสังคมที่หํอหุ๎มเราอยูํ ไมํวําจะเป็นความรู๎ ความจริง อานาจ หรือตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน์
เจริญสินโอฬาร 2543: 19-20; อ๎างอิงจาก วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556: 139)
Discourse ยังถูกใช๎ในความหมายที่เกี่ยวข๎องกับอุดมการณ์ (Ideology) คือ เป็นภาษา
พูดหรือเขียนที่สะท๎อ นให๎เห็นถึงอุดมการณ์ ความเชื่อของกลุํมคนในสังคม จึงเป็นคาที่ใช๎กันในทาง
สังคมศาสตร์มากกวํา ในความหมายทางสังคมศาสตร์จงึ ไมํจากัดที่ตัวภาษาที่เป็นตัวอักษร โดยคาไทยที่
มักใช๎แทน “Discourse” ในทางสังคมศาสตร์ คือ “วาทกรรม” (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2553: 312)
ผู๎รู๎และนักวิชาการไทยได๎ใช๎คาวํา วาทกรรม ข๎อความ วจนะ ปริจเฉท สัมพันธสาร แทน
คาวํา Discourse ซึ่งทาเกิดความสับสนหลายอยํางในแวดวงวิชาการ ซึ่งจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557)
ได๎อธิบายความหมายของคาเหลํานี้ไว๎ อาจสรุปสั้น ๆ ได๎วํา
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ข้อความ ข้อความต่อเนื่อง ระบบข้อความ มองในเชิงโครงสร๎างของภาษาวําภาษาระดับ
ข๎อความเป็นคาพูดหรือข๎อ เขียนที่ ตํอเนื่อง และเป็นหนํวยในภาษาที่ใหญํกวําประโยค ภายหลัง มี
การปรับนิยามให๎ครอบคลุมมิติของภาษาระดับข๎อความในปัจจุบัน
วจนะ มองในเชิงโครงสร๎างในฐานะที่เป็นหนํวยทางภาษาที่ใหญํกวําประโยค แตํเน๎นที่
ลักษณะข๎อมูลที่มาจากการพูด
ปริจเฉท สื่อถึงความเป็นหนํวยในภาษาที่มี โครงสร๎างและมีองค์ประกอบภายในหนํว ย
มีรูปโครงสร๎างในระดับ ที่สูง กวําประโยค และมีองค์ป ระกอบที่ส มบูร ณ์ มีจุดเริ่มต๎นและจุดสิ้นสุด
มีองค์ประกอบ คือ ถ๎อยคา
สัม พันธสาร เน๎นการสื่อสารและเน๎นแงํมุม เกี่ยวกั บ หนํวยทางภาษาที่ มี องค์ป ระกอบ
ภายใน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงสัมพันธ์ที่ทาให๎เป็นหนํวยเดียวกัน
วาทกรรม สื่อให๎เห็นความเกี่ยวพันกับการกระทาทีม่ าจากคาพูดของคนในสังคม กลําวคือ
ถ๎อยคาบางอยํางในภาษาสามารถสร๎างชุดความคิดและสร๎างความหมายที่สํงผลกระทบตํอการกระทา
และวิถีปฏิบัติของคนในสังคมได๎
ดังนั้น จึงมีผู๎อธิบายไว๎วําสํวนใหญํมีการใช๎คาแทนหลัก ๆ อยูํ 2 คา คือ เมื่อใช๎ Discourse
วาทกรรม (D ตัวพิมพ์ใหญํ) จะเน๎นมิติทางสังคมของการใช๎ภาษา การคิด การให๎คุณคํา การกระทา
และปฏิสัมพันธ์ในสังคม เมื่อใช๎ discourse (d ตัวพิมพ์เล็ก) ปริจเฉท เน๎นมิติการใช๎ภาษาหรือด๎าน
ภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งปริจเฉทเป็นหนํวยภาษาในระดับที่สูงกวําประโยค มีโครงสร๎างและมีองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ชัดเจน คือ มีเอกภาพและสัมพันธภาพ และมี “ถ๎อยคา” เป็น
องค์ประกอบ สํวนวาทกรรมนั้นคือวิถีปฏิบัติหรือกระบวนการในการสร๎างความหมายให๎แกํสิ่งตําง ๆ
อยํางเป็นระบบ วาทกรรมเป็นสํวนหนึ่งที่ ทาให๎เ รามี ความคิดหรือมุ มมองอยํางใดอยํางหนึ่ง ตํอสิ่ง
รอบตัว วาทกรรมเกิดขึ้นจากสังคมและสํงผลกลับไปยังสังคมด๎วย
แนวคิ ด วาทกรรมวิเ คราะห์ เ ชิง วิพ ากษ์ เป็ น แนวคิ ด ที่ มุํ ง ศึ ก ษาวาทกรรมเพื่ อ ค๎น หา
การเชื่อ มโยงระหวํางการใช๎ภาษากั บบริบ ทสังคมวัฒ นธรรม ซึ่ง นามาศึกษาได๎ห ลายประเด็น เชํน
อานาจ การครอบงา อุดมการณ์ ความไมํเทําเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรือเพศภาวะ และ
เชื้อชาติ เป็นต๎น โดยวิเคราะห์ตัวบทที่นามาศึ กษาอยํางละเอียด และนาไปสูํการอธิบายความและ
ตีความ เพื่อค๎นให๎พบวํา อานาจ การครอบงา อุดมการณ์ ความไมํเทําเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศ
สภาพหรือเพศภาวะ หรือเชื้อชาติเหลํานี้ ถูกสร๎างและสะท๎อนผํานตัวบทอยํางไร
2.1.2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA)
แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มุํงศึกษาวาทกรรมเพื่อค๎นหาการเชื่อมโยงระหวําง
การใช๎ภาษากั บบริบ ทสังคมวัฒนธรรม ซึ่งนามาศึก ษาได๎หลายประเด็น เชํน อานาจ การครอบง า
อุดมการณ์ ความไมํ เทําเทียมกั น ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรือเพศภาวะ และเชื้อชาติ เป็นต๎น
โดยวิเคราะห์ ตัวบทที่นามาศึกษาอยํางละเอียดและนาไปสูํการอธิบายความและตีความ เพื่อค๎นให๎
พบวํา อานาจ การครอบงา อุดมการณ์ ความไมํเทําเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพหรือเพศภาวะ
หรือเชื้อชาติเหลํานี้ถูกสร๎างและสะท๎อนผํานตัวบทอยํางไร
Fairclough (2010: 135; อ๎างอิงจาก วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556: 141) ให๎วัตถุประสงค์ใน
การศึก ษาถึง ความสัม พั น ธ์ร ะหวํ างปฏิบัติ ก ารทางสัง คมภาษาด๎ว ยการหาความเป็นธรรมชาติใ น
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กระบวนการทางสั ง คมและคุ ณ สมบั ติ ข องภาษาในตั ว บทตํ า ง ๆ ซึ่ ง วิ ธี ก ารวิ พ ากษ์ ก็ จ ะเน๎ น ที่
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํ างตัวบท กระบวนการทางสังคมและความสัมพันธ์ของอุดมการณ์
อานาจ การครอบงา ความไมํเทําเทียมกัน ชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ หรือเชื้อชาติ เป็นต๎น
จากความคิ ดดัง กลํ าว Fairclough ได๎ เ สนอกรอบความคิดมิ ติท างวาทกรรมและมิ ติ
ในการวิเคราะห์วาทกรรม ดังนี้

กรอบความคิดของวาทกรรม

กรอบความคิดของการวิเคราะห์วาทกรรม

ภาพที่ 2.1 กรอบความคิดทางวาทกรรม 3 มิติ ของ Fairclough
Fairclough เน๎นวํา การวิเ คราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ต๎องแสดงให๎เห็นความสัมพันธ์
ระหวํางวาทกรรมกับสังคม จะพิจารณาด๎านเดียวไมํได๎ ดังนั้น ในการวิเคราะห์จึงต๎องพิจารณาตัวบท
(Text) พิจารณาวิถีป ฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice) และพิจารณาวิถีปฏิบัติท างสังคม
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) ด๎วย จากภาพข๎างต๎นสามารถอธิบายได๎ ดังนี้
2.1.2.1 การวิเคราะห์ตัวบท (Text: Text Analysis)
Fairclough ให๎แนวคิดวํา ตัวบทประกอบสร๎างความหมาย ได๎แกํ ระบบความรู๎
ความเชื่อ อั ตลัก ษณ์ และความสัม พันธ์ท างสัง คมซึ่ง เกี่ ยวข๎องกับ ไวยากรณ์ร ะบบและหน๎าที่ ของ
Halliday (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2558: 123-124) กลําวคือ หน๎าที่ใหญํของภาษามีด๎วยกัน 3 ด๎าน
ได๎แกํ
1) หน๎าที่ปฏิสมั พันธ์ (Interpersonal function) เป็นหน๎าทีข่ องภาษาใน
การแสดงความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกในสังคม คือ สร๎าง กาหนด และดารงไว๎ซึ่งความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในสังคม
2) หน๎าที่สื่อความคิด (Ideational function) เป็นหน๎าที่ของภาษาที่ใช๎เป็นสื่อ
ถํายทอดประสบการณ์และความคิดระหวํางสมาชิกในสังคม
3) หน๎าที่ในตัวบท (textual function) เป็นหน๎าที่ของภาษาในการสร๎างสาร
(message) และจัดระบบความสัมพันธ์ระหวํางประโยค หรือความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับบริบท
(context)
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นอกจากนี้ Fairclough ยังเสนอให๎ใช๎คาวํา “แบบของความหมาย” (types of
meaning) และมองวําตัวบทมีลักษณะเป็นชุดของตัวเลือก คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหนึ่งจากชุด
ตัวเลือกที่มีอยูํในระดับตําง ๆ เชํน ระดับคาศัพท์ ระดับโครงสร๎างประโยค ฯลฯ เพื่อสื่อเหตุการณ์หรือ
สภาพจากมุมมองหนึ่ง การเลือกใช๎ภาษาแตกตํางกันทาให๎ภาพที่เสนอตํางกัน ซึ่งมุมมองเรื่องหน๎าที่
หรือความหมายนี้จะทาให๎เห็นวํา การวิเคราะห์ภาษาในตัวบทสาคัญอยํางไร การวิเคราะห์ตัวบทจะโยง
ไปสูํการศึกษาประเด็นทางสังคม เชํน ภาพแทน อุดมการณ์ อัตลักษณ์ และความสัมพันธ์ในสังคมได๎
อยํางไร นอกจากตัวเลือ กในระดับ คาศัพท์ แล๎วและโครงสร๎างประโยคแล๎วยัง มี ชุดตัวเลือกระดับ
ระเบียบวาทกรรม (order of discourse) ด๎วย
2.1.2.2 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัตทิ างวาทกรรม (Discourse Practice: Processing
Analysis)
สังคมมีอิทธิพลตํอตัวบททางอ๎อม เพราะสังคมได๎กาหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปกาหนดตัวบทด๎วย นอกจากวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะสํงผลตํอภาษา
ในตัวบทแล๎วยังมีผลตํอระเบียบวาทกรรมซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของประเภทตัวบทตําง ๆ (genres)
วาทกรรมตําง ๆ (discourses) และลีลา (style) ในรูปแบบเฉพาะด๎วย ระเบียบวาทกรรมมี
องค์ประกอบ คือ
1) ประเภทของตัวบท (genres) หมายถึง ภาษาที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางสังคม
แบบใดแบบหนึ่ง เชํน บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์
2) วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาที่ใช๎เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใด
มุมมองหนึ่ง เชํน วาทกรรมแพทย์แผนจีน วาทกรรมแพทย์แผนตะวันตก
3) ลีลา (style) หรือ เสียง (voice) หมายถึง ภาษาที่คนกลุํมใดกลุํมหนึ่งและ
เกี่ยวข๎อ งกับ อัตลักษณ์ของกลุํมนั้น เชํน ลีลาของแพทย์ ลีลาของศาล วิถีปฏิบัติท างวาทกรรมที่ไมํ
เป็นไปตามขนบเดิมมั ก จะสัม พั นธ์กั บ ระเบียบวาทกรรมที่ ซับ ซ๎อน เชํน การรายงานขําวที่เ ปลี่ยน
รูปแบบการบริโภคขําวของผู๎บริโภคขําวที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่เปลี่ยนไปของสื่อ
ปัจจุบัน การวิเคราะห์ระเบียบวาทกรรมเป็นการวิเคราะห์สหบท (intertexual analysis) ต๎องกระทา
ควบคูํไปกั บ การวิเ คราะห์ตัวบท การวิเ คราะห์ส หบท มุํ ง ตอบค าถามวํา ประเภทของตัวบทและ
วาทกรรมใดบ๎างที่นามาผสมผสานกันและระเบียบวาทกรรมนั้นเกี่ยวข๎องกับสังคมอยํางไร
2.1.2.3 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัตทิ างสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice: Social
Analysis)
Fairclough แบํงวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมเป็น 3 ระดับ เริ่มจากวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมวัฒนธรรมระดับสถานการณ์ (situation) คือ บริบทแวดล๎อมเหตุการณ์การสื่อสารนั้น ตํอมา
คือ ระดับสถาบัน (institution) คือ สถาบันที่เกิดเหตุการณ์การสื่อสารนั้น และระดับที่กว๎างที่สุด คือ
กรอบสังคมวัฒนธรรม การวิเคราะห์มิตินี้จะทาให๎ความสัมพันธ์แบบวิภาษาระหวํางตัวบทกับสังคม
วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (2556) สรุ ป ได๎ วํา การวิ เ คราะห์ ว าทกรรมเชิ ง วิ พ ากษ์ จ ะ
ประกอบจาก 3 มิติ (Fairclough, 1995: 98; อ๎างอิงจาก วรพงศ์ ไชยฤกษ์, 2556: 143) ได๎แกํ
1) มิติบรรยายความ (Description) คือ การวิเคราะห์ตัวบท (Text Analysis)
ได๎แกํ การศึกษาตามขนบภาษาศาสตร์ และสัญวิทยา โดยดูที่หนํวยพื้นฐานและองค์ประกอบทางภาษา
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ทั้ง วัจนภาษาและอวัจนภาษา อันได๎แกํ ภาษาระดับ ข๎อความ ภาพ แสง สี เส๎น องค์ประกอบภาพ
เป็นต๎น ในฐานะเป็นสัญญะ เพื่อนาไปสูํความเข๎าใจเนื้อหา และความหมายที่เป็นเอกภาพในตัวบท
การวิเคราะห์มิติแรกจะเป็นการบรรยายการสร๎างความหมายองค์รวมของตัวผํานตัวภาษาทั้งวัจนภาษา
และอวัจนภาษา
2) มิติตีความ (Interpretation) คือ การวิเคราะห์กระบวนการ (Process
Analysis) ของภาคปฏิบัติการวาทกรรม ได๎แกํ การวิเคราะห์ความหมายแฝงนัยและอุดมการณ์ ซึ่ง
ซํอ นอยูํ ในระดั บ ลึ ก ของตั ว บท เป็ นการศึ ก ษาความหมายของตัว บทในฐานะที่ เ ป็ นผลผลิ ตของ
กระบวนการเข๎ารหัส (หรือผลผลิตของปฏิบัติการสร๎างความหมายผํานตัวภาษา) รวมทั้งศึกษากลไก
วิธีการตําง ๆ ในการสร๎างความหมายโดยเฉพาะความหมายที่สัมพันธ์กับอุดมการณ์และความเชื่อใน
สังคม กลไกเหลํานี้จะรวมทั้งวัจนภาษา อวัจนภาษา และเทคนิควิธีทางการผลิตสื่อด๎วย
3) มิติอธิบายความ (Explanation) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางสื่อหรือ
ตัวบท ภาษากั บ บริบ ทสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ สื่ อหรือ ตัวบทนั้น ปรากฏใช๎ (Social Analysis) เป็ น
การอธิบายการที่ภาษาถูกหลํอหลอมโดยสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของภาษา สื่อ และสังคมซึ่ง
มักนาไปสูํประเด็นเรื่องอุดมการณ์ และความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคม ตลอดจนอานาจของภาษา
และอ านาจของ “เจ๎าของ” ภาษา และ “เจ๎าของ”ความหมายที่ มี เ หนือปฏิบัติก ารทางสัง คม ใน
บางครั้งอาจมองเห็นภาพการชํวงชิง “พื้นที่แหํงอุดมการณ์” หรือ “พื้นที่แหํงความหมาย” เพื่อชํวงชิง
อานาจผํานภาษาด๎วย
การวิเคราะห์ตามแนวทางนี้ต๎องพิจารณาตัวบทอยํางละเอียด โดยมองวําตัวบทมี
หน๎าที่ 3 ด๎าน และมีลัก ษณะเป็นชุดของตัวเลือกตามแนวคิดของไวยากรณ์ระบบและหน๎าที่ สํวน
การวิเคราะห์ปริบท ได๎แกํ การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมจะ
ทาให๎ความสัมพันธ์แบบวิภาษาระหวํางตัวบทกับสังคม กลําวคือ ความสัมพันธ์ที่สํงผลตํอกันและกัน
ระหวํางตัวบทกับสังคมซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
2.2 อุดมการณ์ (Ideology)
อุดมการณ์ (Ideology) เป็นคาที่ถูกนิยามหลายนัย ทั้งนัยที่มีความหมายเป็นกลาง และนัยที่มี
ความหมายเป็นลบ อุดมการณ์เป็นความเชื่อของคนกลุํมใดกลุํมหนึ่งทีเ่ กีย่ วข๎องสัมพันธ์กับผลประโยชน์
ของคนกลุํม เหลํานั้น ซึ่งความคิดความเชื่อบางอยํางนั้นสามารถพัฒนาให๎ก ลายเป็นอุดมการณ์ได๎
ก็ตํอเมื่อสถาบันที่มีอานาจทางสังคมนาความคิดความเชื่อนั้นเข๎าสูํกระบวนการผลิตและสื่ออุดมการณ์
ในการศึกษาตามมุมมองของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นั้น อุดมการณ์ คือ ความคิดความเชื่อ
ที่สัมพันธ์กับการเอื้อประโยชน์แกํคนกลุํมใดกลุํมหนึ่งไมํจากัดวําจะเป็นนัยที่เป็นกลางหรือลบ ดังนั้น
การศึก ษาอุ ดมการณ์จึง เป็นเรื่อ งของการศึ ก ษาความคิดของคนในสัง คม รวมถึง วิธีก ารถํายทอด
ความคิดนั้น และเมื่อเราเข๎าใจความคิดของคนในสังคมหนึ่ง ๆ แล๎วก็นําจะชํวยให๎เข๎าใจปรากฏการณ์
ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนวิถีปฏิบัติในสังคมได๎ชัดเจนลึกซึ้ งมากยิ่งขึ้น (ชนกพร พัวพัฒนกุล,
2556: 18)
อุดมการณ์ตามแนวคิ ดของ Bloomaert (2005: 161; อ๎างอิง จาก วุฒินันท์ แก๎ วจันทร์เกตุ
(2553: 14) สามารถแบํงออกเป็น 2 แนวคิด กลําวคือ แนวคิดแรกซึ่งเป็นแนวคิดแบบพื้นฐาน
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อุดมการณ์จะหมายถึงชุดของความคิด (set of ideas) ที่เกิดจากการรับรู๎และเกิดการยอมรับ เชํน
อุดมการณ์ครู อุดมการณ์ของกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน เป็นต๎น และแนวคิดที่สองความหมายของอุดมการณ์นั้น
จะเน๎นไปที่การสร๎างรูปแบบทางสังคม (social formation) วิธีการของอานาจ (instruments of
power) และโครงสร๎างพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถาบันหรือองค์สาคัญตําง ๆ (institutional frame) ซึ่งอยูํ
ภายในชุดของความคิดที่ถูกเผยแพรํออกไป เชํน อุดมการณ์ที่นิยามโดยกลุํมมาร์กซิสต์ เป็นต๎น
สํวนอุดมการณ์ตามแนวคิดของ Van Dijk (1998; อ๎างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556) ตาม
แนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นั้นเป็นอุดมการณ์นัยที่เป็นลบเพราะเป็นสิ่งที่ถูกทาให๎เป็นธรรมชาติ
ในการประกอบสร๎างวาทกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ตํอผู๎ ประกอบสร๎างวาทกรรมนั้น หมายถึง ระบบ
ความคิด ความเชื่อ ที่ส มาชิก ในสัง คมมี อยูํรํวมกั นซึ่ง สอดคล๎องกั บ ทั ศนคติและผลประโยชน์ของ
กลุํมนั้น ๆ
2.3 แนวคิดกลวิธีทางภาษา
จากการทบทวนงานวิจัยที่ เ กี่ยวข๎องด๎านวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในสาขาภาษาศาสตร์
พบวํา งานวิจัยจานวนมากได๎นากรอบแนวคิดทางด๎านวัจนปฏิบัติศาสตร์ เชํน การเลือกใช๎คาศัพท์
การเลือกใช๎การปนภาษา อุปลักษณ์ มูลบท คาถามเชิงวาทศิลป์ สหบท การกลําวอ๎าง ถ๎อยคานัย
ผกผัน และการใช๎ประโยคกรรม มาใช๎เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตัวบทเพื่ อตอบประเด็นปัญหาทางด๎าน
สังคม ซึ่งผู๎วิจัยอธิบายกรอบแนวคิดกลวิธีทางภาษาที่ใช๎วิเคราะห์ตัวบทโดยสังเขป ดังตํอไปนี้
2.3.1 การเลือกใช้คาศัพท์ (Lexical Choices)
กลวิธีการเลือกใช๎คาศัพท์สามารถสื่ อถึงอุดมการณ์ที่แฝงอยูํในวาทกรรมได๎ (Van Dijk,
1995: 259; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ , 2558: 13) ทั้งนี้ การเลือกใช๎คาศัพท์เป็นกลวิธีทาง
ภาษาที่สาคัญที่ชํวยผู๎รับสารในการตีความเหตุการณ์ตําง ๆ ชํวยในการทาความเข๎าใจเจตนาของผู๎ที่
เกี่ยวข๎องในเหตุการณ์นั้น ๆ ดังนัน้ การเลือกใช๎คาศัพท์จึงชํวยทาให๎เข๎าใจสารที่ ผู๎ผลิตตัวบทตั้งใจที่จะ
สื่อถึง ผู๎รับสาร นอกจากนี้ คาศัพ ท์ยังสามารถบํงบอกได๎วําผู๎ผ ลิตตัวบทมีความคิดเห็นอยํางไรตํอ
การกระทาตํอผู๎รํวมในเหตุการณ์ และตํอตัวเหตุการณ์เอง โดยความคิดเห็นนั้น ๆ อาจเป็นในเชิงบวก
หรือในเชิงลบ หากพบวํามีการใช๎คาบางคาซ้าไปซ้ามา หรือมีการใช๎กลุํมคาที่มีความหมายใกล๎เคียงกัน
บํอย ๆ ก็แสดงวําผู๎ผลิตตัวบทตั้งใจที่จะนาเสนอประเด็นสาคัญที่แฝงความหมายบางอยํางแกํผู๎รับสาร
(Machin and Mayr, 2012: 37; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 14)
การเลือกใช๎คาศัพท์อาจพบหลากหลายกลวิธีด๎วยกั น ได๎แกํ การใช๎คาอ๎างถึงกลุํมคน
การใช๎กลุํมคาขยายลักษณะของเมียฝรั่ ง การใช๎คากริยา การใช๎นามวลีบ อกสถานที่ ในที่ นี้ผู๎วิจัย
ขออธิบายกรอบแนวคิดของการใช๎คาเรียก และการใช๎คากริยา ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
2.3.1.1 คาเรียก (Terms of Address)
การเรียกชื่อเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่ งที่แสดงให๎เห็นมุมมองและความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่กลําวถึงได๎เป็นอยํางดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม เราทุกคนตํางก็มี
ชื่อและได๎รับการตั้งชื่อตัง้ แตํแรก และเราก็ใช๎ชื่อเชํนนั้น ทาให๎เรารู๎วําเราเป็นใคร และคนอื่นก็แยกเรา
ออกจากคนอื่นได๎ ทั้งนี้การเรียกขานในการระบุตัวบุคคล ยังเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหวํางผู๎พูด
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และผู๎ฟั งเป็นอยํางไร มี ความใกล๎ชิดหรือมี ความสนิท สนมกัน เคารพยกยํองกั นมากน๎อยเพียงใด
(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 140-145)
การใช๎คาเรียกเพื่อใช๎อ๎างถึงกลุํมคนมีความสาคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให๎การสื่อสารประสบผลสาเร็จ คาเรียกใช๎เป็นตัวบํงบอกสถานภาพและความสัมพันธ์ระหวํางผู๎สํง
สารและผู๎รับสาร นอกจากนี้ คาเรียกยังใช๎แสดงความเคารพ ความชื่นชมเอ็นดูหรือใช๎ในการดูถูก ทั้งนี้
การเลือกใช๎คาเรียกให๎เหมาะสมขึ้นอยูํกับหลายปัจจัย เชํน สถานะหรือตาแหนํงของผู๎ที่ ถูกเรียก เพศ
อายุ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ตาแหนํงของอาชีพ สถานะของผู๎สื่อสารในครั้งนั้น ๆ (หมอกับคนไข๎
หรือ ครู กับลูกศิษย์) เชื้อชาติ หรือระดับความใกล๎ชิด หรือความสนิท (Yang, 2010: 743; อ๎างอิงจาก
ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 14)
2.3.1.2 การเลือกใช๎คากริยา (Transitivity and Verb Processes)
การพิจารณาที่การใช๎คากริยามีความสาคัญในการทาความเข๎าใจสิ่งที่กลําวถึงใน
ตัวบท ในแงํที่วําสิ่งที่กาลังกลําวถึงนั้นคงอยูํและมีตัวตนในสถานะอยํางไรทํามกลางการสื่ อสารของ
บุคคลเชํนเดียวกับความรู๎ความเข๎าใจบางสิง่ บางอยํางทีม่ ีอยูํแล๎วของบุคคลในสังคม ถ๎อยคาที่ปรากฏใน
ตัวบทจึง ไมํ เป็นเพียงการแสดงข๎อมู ลถํายทอดความคิดระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับ สารเทํานั้ นแตํยัง
สะท๎อนถึงความสัมพันธ์ทางสังคมบางอยํางที่แฝงอยูํกับการสื่อสารนั้นอีกด๎วย (จันทิมา อังคพณิชกิจ ,
2557: 149)
Machin and Mayr (2012: 104; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ , 2558:
14) ได๎สรุปการใช๎คากริยาตามแนวทฤษฎีไวยากรณ์ระบบหน๎าที่ของ Halliday วํา เป็นวิธีการนาเสนอ
การกระทาของบุคคลวํา ใครทาอะไรให๎ใครและอยํางไร การวิเคราะห์กริยาในประโยคจะชี้ ให๎เห็นถึง
ผู๎กระทาและผู๎ถูกกระทา รวมทั้งอุดมการณ์ที่แฝงอยูํเนื่องจากตามแนวคิดของ Halliday โครงสร๎าง
ไวยากรณ์ของภาษานั้นเป็นระบบของตัวเลือกที่มคี าและโครงสร๎างประโยคหลากหลายขึ้นอยูํกับวําผู๎สํง
สารจะเลือ กหรือ ไมํ เ ลือ กใช๎โ ครงสร๎างและคาแบบใดเพื่ อสื่ อความตามวัตถุป ระสงค์ของตนตาม
สถานการณ์การสื่อสารในครั้งนัน้ ๆ กริยาตามแนวไวยากรณ์ระบบหน๎าที่มี 6 ประเภท
(1) กริยาทีบ่ ํงชี้การกระทา (Material Processes) เป็นกริยาที่แสดงถึง
การกระทาทางกายภาพ เชํน เตะ วิ่ง ทาสี ซํอม ขับรถ
(2) กริยาแสดงความรู๎สึก (Mental Processes) เป็นกริยาที่แสดงการรับรู๎ และ
ความรู๎สึกนึกคิด เชํน เห็น ได๎ยิน รู๎สึก รู๎ เชื่อ เข๎าใจ คิด ชอบ ต๎องการ
(3) กริยาเกี่ยวกับการพูด (Verbal Processes) เป็นกริยาเกี่ยวกับการสื่อสาร
ด๎วยการพูด เชํน พูด บอก เตือน ถาม โต๎เถียง
(4) กริยาบํงชี้ลักษณะและแสดงความเป็นเจ๎าของ (Relational Processes)
เป็นกริยาที่ใช๎จัดประเภท บํงชี้ลักษณะหรือคุณสมบัติ และแสดงความเป็นเจ๎าของ เชํน เป็น อยูํ คือ
กลายเป็น มี
(5) กริยาบํงพฤติกรรม (Behavioral Processes) เป็นกริยาที่มีลักษณะผสม
ระหวํางกริยาบํงชี้ การกระทา และกริยาแสดงความรู๎สึก เชํน ดู ฟัง หัวเราะ นอน
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(6) กริยาที่แสดงถึงการเกิดขึ้ นมีขึ้นของบางสิ่ง (Existential Processes) เป็น
กริยาที่แสดงวํามีบางสิ่งบางอยํางเกิดขึ้นใช๎อธิบายปรากฏการณ์ เชํน เกิดขึ้น มี (เหตุการณ์เกิดขึ้น)
เชํน “มีไฟไหม๎”
กลวิธีก ารใช๎คากริยาเป็นกลวิธีท างภาษาที่ โ ดดเดํนที่ป ระกอบสร๎างในการให๎
คุณคําของคน (Min, 1997: 147; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 14)
2.3.2 การใช้การปนภาษา (Code Mixing)
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548: 94-97) ได๎ให๎ความหมายของการปนภาษาไว๎วํา การใช๎คา
อีกภาษาหนึ่งในปริบทของอีกภาษาหนึ่ง นักวิชาการบางทํานได๎ใช๎ความหมายที่แคบลงมา คือ หมายถึง
เฉพาะการปนในระดับคาหรือหรือสานวนเทํานั้น การปนภาษาในสังคมไทยเกิดจากภาวะหลายภาษา
ของสังคม คือ สมาชิกในสังคมไทยมิได๎มีความรู๎เพียงภาษาเดียว หากแตํมีความสามารถเข๎าใจหรือพูด
ภาษาอืน่ ได๎ด๎วย ในขณะที่การสลับภาษา เป็นปรากฏการณ์ที่ผู๎พูดสองภาษาหรือหลายภาษา พูดภาษา
เหลํานั้นสลับกันไปมาในระดับประโยคหรือยาวกวําประโยค
วิไลศักดิ์ กิ่งคา (2550; อ๎างอิงจาก นภัสสรณ์ นาคแก๎ว, 2556: 6) กลําวถึงการปนภาษา
ซึ่งเป็นการใช๎ภาษาอังกฤษในภาษาไทย 5 ลักษณะ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
(1) ใช๎ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คาที่ใช๎ทับศัพท์ภาษาอังกฤษสํวนใหญํเป็นคาเฉพาะหรือชื่อ
เฉพาะโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ การกีฬา การแพทย์ ซึ่งสํวนใหญํเป็นเทคโนโลยีที่ไทยได๎รับมาจาก
ตํางชาติ เราจึง ใช๎คาภาษาอังกฤษเป็นสํวนใหญํ เชํน แอลกอฮอล์ วอลเลย์บอล ออกซิเ จน วิตามิ น
คลินิก เป็นต๎น
(2) ใช๎คาไทยที่บัญญัติขึ้นมาแทนภาษาอังกฤษ เป็นคาที่บํงบอกคุณลักษณะ หรือคาศัพท์
ทางสายงานตําง ๆ โดยทั่วไปจะพบในคาศัพท์การเมือง ศัพท์ภูมิศาสตร์ และพบในคาบอกคุณสมบัติ
ตําง ๆในศัพท์วิทยาศาสตร์ เชํน สนธิสัญญา สหประชาชาติ เป็นต๎น
(3) ใช๎คาภาษาอั งกฤษทั้ ง ๆ ที่ มีคาไทยบัญญัติไว๎ อาจเนื่องจากคาศัพท์ภ าษาอัง กฤษ
สามารถจาได๎งํายกวํา เชํน แสตมป์ (ดวงตราไปรษณียากร) ฟอสซิล (ซากดึกดาบรรพ์) เป็นต๎น
(4) ใช๎คายํอในภาษาอังกฤษหรือตัดคามาใช๎เพราะสะดวกในการออกเสียงและสั้นเข๎าใจ
งําย เชํน ทีวี (มาจาก Television และในภาษาภาษาไทยแปลวํา โทรทัศน์) เป็นต๎น
(5) ใช๎คาที่เพี้ ยนมาจากภาษาอังกฤษจนกลายเป็นคาไทย เชํน ทฤษฎี มาจาก theory
เป็นต๎น
นอกจากนี้ ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ (2558: 16) ได๎สรุปเรื่องการสลับภาษาของ Blom and
Gumperz (1972: 409) วําพวกเขาเสนอให๎ใช๎ฉาก (setting) สถานการณ์ (situation) และเหตุการณ์
(events) ของการสนทนาในการพิจารณาถึงสาเหตุที่ผู๎พูดเลือกที่จะสลับภาษา พวกเขาแบํงการสลับ
ภาษาออกเป็น 3 ประเภท
(1) Situational switching การสลับภาษาที่แปรตามสถานการณ์ คือ ผู๎พูดเลือกใช๎ภาษา
ตํางกันขึ้นอยูํกับสถานการณ์ เชํน ครูใช๎ภาษามาตรฐาน ขณะกาลังบรรยายวิชาการ แตํเมื่อพูดคุยกับ
นักเรียนในชั้นเรียนครูใช๎ภาษาถิ่น
(2) Metaphorical switching การสลับภาษาที่ แปรไปตามเรื่องที่พูด เชํน เสมียนทาง
ตอนเหนือของนอร์เวย์ ใช๎ทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษามาตรฐาน และภาษาถิ่น ขึ้นอยูํกับหัวข๎อการสนทนา
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วําเรื่องที่พวกเขากาลังพูดถึงเป็นเรื่องทางการหรือไมํ ถ๎าเป็นเรื่องทางการพวกเขาจะใช๎ภาษามาตรฐาน
แตํถ๎าเป็นการทักทาย หรือพูดคุยเรื่องทั่วไป พวกเขาจะใช๎ภาษาถิ่น และการที่ผู๎พูดทาการสลับภาษา 2
ภาษาในการสนทนาครั้งเดียวกันยังเป็นการบํงอัตลักษณ์และการเปลี่ ยนบทบาทของผู๎พูดในระหวําง
การสนทนาด๎วย
(3) Conversational switching การสลับภาษาตามการสนทนา การสลับภาษาตาม
การสนทนานี้ ตํ างจากการสลั บ ภาษา 2 ประเภทข๎ างต๎ น กลํ าวคื อ หัวข๎ อของการสนทนาและ
สถานการณ์การสนทนาคงเดิม แตํผู๎พูดสลับใช๎ภาษา 2 ภาษาภายในประโยคเดียวกัน หรืออาจทาการ
สลับภาษาแบบที่ประโยคหนึ่งใช๎ภาษาหนึ่ง และประโยคถัดไปใช๎อีกภาษาหนึ่ง
2.3.3 การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor)
ในงานวิจัยนี้ผู๎วิจัยได๎นาแนวคิดอุปลัก ษณ์ 2 ประเภท มาใช๎เ ป็นกรอบแนวคิด ได๎แกํ
อุปลักษณ์ที่ใช๎ตามขนบ และอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
2.3.3.1 อุปลักษณ์ที่ใช๎ตามขนบหรือภาษาศาสตร์แนวเดิมมุํงความสนใจไปที่ การแสดง
อัจฉริยภาพทางภาษาของกวีเป็นสาคัญ โดยมุํงเน๎นโครงสร๎างคาเชื่ อมของภาษา การศึกษาอุปลักษณ์
ดังกลําวนี้ เป็นเรื่องของการแทนที่ กับ การเปรียบเทียบ โดยมีแนวความคิดสาคัญวําอุปลักษณ์เป็ น
ความสัมพันธ์ระหวํางรูปภาษาที่นามาเปรียบเทียบกับความหมายที่ต๎องการเปรียบเทียบ มุํงความสนใจ
ไปที่สุนทรียภาพทางภาษาและชั้นเชิงในการประพันธ์ของกวีเป็นสาคัญ โดยจะกลําวถึงอุปลักษณ์ใน
แงํมุมของภาษาภาพพจน์
2.3.3.2 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Metaphor) คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ ง
เป็นอีก สิ่ง หนึ่ ง โดยทั้ ง สองสิ่งมาจากวงความหมายที่ ตํางกั น โดยมี การถํายโยงความหมายจาก
วงความหมายต๎นทาง (source domain) ซึ่งเป็นแบบเปรียบ ไปยังความหมายปลายทางซึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกเปรียบ (target domain) เชํน ในประโยค [Time is money] เวลาเป็นสิ่งที่ ถูกเปรียบเป็น
ความหมายปลายทางสํวนเงินและทองเป็นวงความหมายต๎นทางซึ่งเป็นแบบเปรียบ หรือความรักมักถูก
นาไปเปรียบเทียบกับการเดินทาง เชํน ในประโยค "They are just at the start of their journey
together." "After four years he wants to take a different path." คือ ความรักหรือ
ความสัมพันธ์เป็นแบบเปรียบ สํวนการเดินทางเป็นสิ่งที่ ถูกเปรียบ (Lakoff and Johnson, 1980: 810; Cameron, 2007: 197-222; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 18)
Lakoff and Johnson (1980; อ๎างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 104-105) ยัง
ชี้ให๎เห็นวํา อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ แบํงได๎เป็น 3 ประเภท ได๎แกํ
(1) อุปลักษณ์เชิงโครงสร๎าง (structural metaphor) คือ การเปรียบเทียบมโนทัศน์หนึ่ง
ผํา นอี ก มโนทั ศ น์ ห นึ่ง ในเชิ ง โครงสร๎ าง เราสามารถเที ย บองค์ ป ระกอบของสิ่ ง ที่ ถู ก เปรี ย บกั บ
องค์ประกอบของแบบเปรียบได๎เป็นคูํ ๆ เชํน สงครามแข้งหฤโหดครั้งนี้เป็นหน๎าที่ของกุนซือที่ต๎อง
แต่งทัพเพื่อแตํงตั้งรับให๎ได๎ พบวํา มีแบบเปรียบการแขํงขันฟุตบอลกับการทาสงคราม เป็นต๎น
(2) อุปลักษณ์เชิงพื้นที่ (orientational metaphor) คือ การนาประสบการณ์ของเราที่
เกี่ยวกับพื้นที่หรือทิศทางมาใช๎อธิบายประสบการณ์อื่น ๆ หรือก็คือการนาเสนอสิ่งที่เป็นนามธรรม
ผํานการเปรียบเทียบเชิงพื้นที่หรือทิศทาง เชํน I’m felling up. That boosted my spirits.
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(3) อุปลักษณ์เชิงวัตถุ (ontological metaphor) คือ การนาประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวัตถุ
สิ่งของโดยเฉพาะอยํางยิ่งรํางกายของเรามาอธิบายสิ่งอื่น หรือก็คือการมองสิ่งที่เป็นนามธรรม เชํน
เหตุการณ์ อารมณ์ ความคิด ในฐานะที่เป็นวัตถุหรือสิ่งของ เชํน ผู๎จัดการเป็นผู๎ หยิบยื่นโอกาสให๎ผม
หากเราไมํตรงตํอเวลา ก็อาจเสียโอกาสดี ๆ ในชีวิต
2.3.4 การใช้มูลบท (Presupposition)
พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2553:
354) ให๎ความหมาย “Presupposition” ไว๎วํา การที่คากลําวหรือประพจน์ (proposition) บอกนัย
ความจริงที่เกิดกํอน มูลบท หรือ สภาวะเกิดกํอน เป็นความรู๎ที่ได๎จากการอนุมาน (inference) หรือ
การคาดการณ์ตามหลักเหตุผลและเป็นความรู๎ที่ผู๎พูดมักจะละไว๎ในฐานที่เข๎าใจโดยไมํกลําวออกมาเป็น
ถ๎อยคา (วุฒินันท์ แก๎วจันเกตุ, 2553: 102) และรูปภาษาที่ เอื้อตํอการตีความมูล บทจะเรียกวํา
presupposition trigger (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 34)
Porter (1986: 35; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ , 2558: 19) ได๎ให๎ความหมาย
มูลบทวํา คือ การคาดคะเนถึงผู๎รับสารและบริบทจากตัวบทที่สอื่ ออกมา เชํน ประโยค “Why do you
look so gorgeous today, Jane?” ผู๎รับสารสามารถคาดเดาข๎อมูลหลายอยํางเกี่ ยวกับเจนจาก
ประโยคนี้ เชํน เจนไมํได๎ดูดีทุกวัน หรือ อาจมีบางสิ่งบางอยําง เชํน โอกาสพิเศษที่ทาให๎วันนี้เจนต๎อง
แตํงตัวดีเป็นพิเศษสภาวะเกิดกํอนเป็นสิ่งที่เป็นภูมิหลังที่ผู๎พูดรู๎อยูํแล๎วและมักละไว๎ในฐานที่เข๎าใจ โดย
ถือวําเป็นภูมิหลังที่ผู๎รับสารก็นําจะรู๎อยูํแล๎วเชํนกัน (common knowledge/ background
knowledge) (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552: 37)
ในการตีความเราต๎องอาศัยข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎พูดผู๎ฟัง ความเชื่อของคนในสังคม ธรรมเนียม
การปฏิบัติตําง ๆ ข๎อมูลเหลํานี้ทาให๎เรามีข๎อจากัดทางด๎านภาษาไมํได๎เขียนไว๎หรือแสดงไว๎อยํางชัดแจ๎ง
เมื่ อ เราสื่ อ สารความรู๎ ที่ แ ฝงอยูํ เ บื้ อ งหลั ง ถ๎ อ ยค าเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการตี ค วาม (กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 39)
มูลบททางวัจนปฏิบัติศาสตร์ เป็นการพิจารณาที่โครงสร๎างภาษาเดียวกัน ถ๎อยคาเดียวกัน
สามารถแสดงได๎หลายหน๎าที่ สื่อวัจนกรรมหลายประเภท และสื่อมูลบทหลายชุด ไมํจาเป็นที่ประโยค
บอกเลําจะทาหน๎าที่แตํเพียงการพรรณนาอยํางเดียว หรือประโยคคาถามจะทาหน๎าที่ถามอยํางเดียว
ตัวอยําง
ห๎ามทิง้ สิง่ ใด ๆ หรือบ๎วนน้าลาย น้ามูก น้าหมากลงบนถนนทางเท๎า
ฝ่าฝืนปรับไมํเกิน 2,000 บาท
จากตัวอยําง แฝงข๎อกาหนดเบื้องต๎นหลายประการที่ เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เชํน
คนในสังคมนี้ (คนไทย) นิยมทิ้งขยะบนถนนและทางเท๎า (ซึ่งนําจะหมายถึงสาธารณะทั่ วไป) คนไทย
นิยมบ๎วนน้าลาย น้าหมาก และสั่งน้ามูกบนถนนและทางเท๎า คนไทยกินหมาก (ปัจจุบันยังกินอยูํ
ไมํเชํนนั้นคงไมํมีความจาเป็นที่จะต๎องระบุไว๎) มีการรณรงค์ไมํให๎มีพฤติกรรมเชํนนี้ โดยใช๎การขูํ (ถ๎าไมํ
ทาตามจะต๎องถูกปรับ ) มูลบทเหลํานี้ไมํได๎แฝงอยูํที่ภาษาโดยตรงแตํต๎องอาศัยบริบทในการตีความ
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จึงเรียกวํา มูลบททางด๎านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ ธีรนุช โชคสุวรรณ,
2551: 42-44)
จากกรอบแนวคิดดังกลําวผู๎วิจัยได๎นามาใช๎ในการวิเคราะห์ตัวบทวาทกรรมสาธารณะซึ่ ง
ทาให๎สามารถตีความสิ่งที่เกิดขึ้นมากํอน หรือสิ่งที่อยูํภายใต๎การสื่อสารที่ผู๎ผลิตตัวบทได๎ละไว๎
2.3.5 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question)
พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2553:
387) ให๎ความหมายวํา คาถามที่ไมํคาดหวังคาตอบจากผู๎ฟัง เป็นประโยคที่มีโครงสร๎างของประโยค
คาถามแตํมีความหมายเป็นประโยคบอกเลํา ใช๎เพื่อให๎ผู๎ฟังคล๎อยตามความเห็นของตน แนะนาหรือเพื่อ
ขอร๎อง การใช๎คาถามวาทศิลป์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให๎ผู๎รับตัวบทเกิดการฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่
ผู๎ผลิตตัวบทได๎ถามโดยที่ผู๎ผลิตตัวบทคาดหวังคาตอบไว๎ในใจอยูํแล๎ววําคาตอบที่ ได๎มาต๎องสอดคล๎อง
หรือตรงตามสิ่งที่ผู๎ผลิตตัวบทคิดไว๎ อีกทั้งผู๎รับตัวบทต๎องเกิดการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติตามสิ่งที่ ผู๎ผลิต
ตัวบทได๎นาเสนอ เชํน การใช๎คาถาม เอาไหม ทาไม ไหน ในต๎นประโยค
2.3.6 การใช้สหบท (Intertextuality)
Kristeva เป็นบุคคลที่ริเริ่มใช๎คาวํา สหบท (intertextuality) ขึ้น โดยอธิบายวํา การจะ
เข๎าใจความหมายของตัวบทหนึ่งจาเป็นต๎องเข๎าใจความหมายของตัวบทอื่ นที่มีมากํอนหน๎า เนื่องจาก
ทุกตัวบทมีความสัมพันธ์กับทั้งตัวบทอื่นที่มีอยูํกํอนและบริบท (ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 20)
สหบทเป็นลัก ษณะของตัวบทที่ สื่อให๎รู๎วํามี ความคิดอื่นหรือตัวบทอื่นที่ มี อยูํกํ อนแล๎ว
ปรากฏอยูํด๎วย ข๎อ ความหรือตัวบทปัจ จุบัน ซึ่ง หมายถึง ตัวบทหรือข๎อความที่ กาลัง วิเ คราะห์ ได๎มี
ความสัมพันธ์ในเชิงตอบสนอง ตอบโต๎ หรือปฏิสัมพันธ์กับตัวบทหรือวาทกรรมที่มีอยูํกํอนแล๎วเหลํานั้น
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะในตัวบทเดียวกัน
สหบท มี 2 ระดับ ระดับแรกเป็นสหบทเชิงมิติภาษา เรียกวํา สหบทปรากฏตัว
(manifestation intertextuality) และ ระดับที่สองเป็นสหบทเชิงมิติสังคม เรียกวํา สหบทแบบแฝง
(constitute intertextuality) หรือ เรียกตามมุมมองวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วํ า สหวาทกรรม
(interdiscursivity) (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 164)
จันทิมา อังคพณิชกิจ (2554: 23; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 20) ได๎
กลําวถึง สหวาทกรรม (interdiscursivity) วําเป็นการวิเคราะห์สหบทโดยต๎องนาเรื่องระบบทางสังคม
อานาจ อุดมการณ์ทางสังคมเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วยการอธิบายอาจไมํปรากฏชัดเจนด๎วยรูปภาษาเหมือน
ประเภทแรก แตํต๎องพิจารณาทั้งตัวบทและวาทกรรมที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมักเป็นวาทกรรมเชิงสถาบัน เชํน
วาทกรรมการแพทย์ วาทกรรมโฆษณา วาทกรรม การเมือง ฯลฯ วาทกรรมแตํละประเภทเหลํานี้มักมี
รูปแบบและวิธีการใช๎ภาษานาเสนอในตัวบทที่แตกตํางกัน
2.3.7 การกล่าวอ้าง (Claiming)
การกลําวอ๎างในงานวิจัยนี้ ได๎นาการกลําวอ๎าง 3 ลักษณะมาใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ตัวบท ได๎แกํ
2.3.7.1 การกลําวอ๎างวําเป็นความคิดของคนสํวนใหญํ ซึ่งอาจพบการใช๎คาอ๎างถึงบุคคล
(Referential choices) โดยการนาเสนอบุคคลในฐานะปั จเจกบุคคล หรือในฐานะกลุํมคนแบบ
เหมารวม (Specification and genericisation) ที่แสดงถึงการอ๎างวําเป็นความคิด หรือการกระทา

20
ของกลุํม คนสํวนใหญํ ซึ่ง ผู๎เ ชี่ ยวชาญในตัวบทมี อานาจในการออกคาสั่ ง หรือให๎คาแนะนา (Van
Leeuwen, 1996: 42-70; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 21)
2.3.7.2 การกลําวอ๎างความคิดความเชื่อหรือเหตุการณ์ที่มอี ยูํกํอนหน๎านี้ โดยที่ขําวหรือ
เหตุการณ์นั้นถูกนามาเลําใหมํผํานตัวละครอื่น ๆ
2.3.7.3 การกลําวอ๎างโดยผู๎เชี่ยวชาญ
2.3.8 การใช้ถ้อยคานัยผกผัน (Irony)
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556: 114-115) กลําวถึงถ๎อยคานัยผกผันวํา นิยามถ๎อยคานัย
ผกผัน คือ ถ๎อยคาที่สื่อความตรงข๎ามกับความหมายตามรูป หรือ การพูดอยํางหนึ่งแตํความหมาย
ตรงกันข๎าม (saying one thing, meaning the opposite) ถ๎อยคานัยผกผันในภาษาตําง ๆ จะมี
ลักษณะรํวมกัน คือ ความหมายตามรูปจะเป็นความหมายด๎านบวก สํวนความหมายที่ ต๎องการสื่อจะ
เป็นความหมายด๎านลบ หรือก็คือถ๎อยคาดีแตํความหมายไมํดีนั่นเอง
Panpothong (1996; อ๎างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 117-119) ได๎ศึกษา
ลัก ษณะของถ๎อ ยคานัยผกผันในภาษาไทย ผลการศึกษาแสดงให๎เ ห็นวําผู๎พูดภาษาไทยใช๎ถ๎อยคา
นัยผกผันซึ่งมีลักษณะดังนี้
(1) วางถ๎อยคาที่มีความหมายขัดแย๎งกันไว๎คูํ เมื่อกลําวถ๎อยคานัยผกผันแล๎ว ผู๎พูดจะกลําว
ถ๎อยคาที่มีความหมายขัดแย๎งกันตํอทันทีเพื่ อให๎ผู๎ฟังทราบวํา ถ๎อยคาที่กลําวกํอนนั้นสื่อความหมาย
ตรงกันข๎าม เชํน “เขาไม่เสียหายอะไรหรอก โกงเงินไปหลายหมื่นล๎านนํะ เป็นยังไง”
(2) กลําวถึงสิ่งที่เป็นไปไมํได๎หรือสมเหตุสมผล ความเป็นไปไมํได๎ หรือความไมํสมเหตุ
สมผลจะทาให๎ผู๎ฟังทราบได๎วํา ผู๎พูดกาลังใช๎ถ๎อยคานัยผกผัน เชํน “แมํพูดกับลูกสาวที่ซื้อเสื้อราคาแพง
วําเสื้อตัวนีใ้ สํแล๎วคงจะเหาะได๎”
(3) กลําวเน๎นให๎เกินจริงอยํางมาก บางครั้งเราอาจใช๎การกลําวเกินจริงเพื่ อชมหรือเพื่อ
ความสุภาพ แตํหากผู๎พูดเน๎นให๎สิ่งที่กลําวฟังดูเกินจริงอยํางมากก็จะทาให๎ผู๎ฟังทราบได๎วํา ผู๎พูดกาลังใช๎
ถ๎อยคานัยผกผันอยูํ เชํน “ผู๎ปกครองกลําวชมลูกของตนเองให๎ผู๎ปกครอง ข ฟัง พร๎อมทั้งแนะนาให๎ ข
พาลูกไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะได๎เกํงเทําลูกของตน ข จึงตอบวํา เรียนยังไงก็คงไมํมีทางเกํงเทําลูกคุณแมํ
หรอกคํะ น๎องนลเค้าเป็นเด็กอัจฉริยะ อยู่แค่ ป.3 แต่พูดภาษาอังกฤษได้ยังกับฝรั่ง”
(4) ใช๎ระดับภาษาที่ไมํเหมาะสม การใช๎ระดับภาษาที่ไมํเหมาะสมกับสถานภาพของผู๎ฟงั
หรือผู๎ที่กลําวถึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งทีท่ าให๎ทราบได๎วําผู๎พูดกาลังใช๎ถ๎อยคานัยผกผัน เชํน “พี่สาวพูดกับ
น๎องสาววํา ให๎ชั้นต๎องนั่งรอเปิดประตูจนเกือบสวําง เสด็จไปไหนมาลํะ”
การจะตัดสินวําถ๎อยคาใดในตัวบทที่ศึกษาเป็นถ๎อยคานัยผกผันต๎องอาศัยบริบทชํวยด๎วย
ทั้งนี้ ผู๎วิเคราะห์ทพี่ ลาดถ๎อยคานัยผกผันจะทาให๎ตีความหมายที่ผู๎พูดต๎องการสื่อผิดไปเป็น ตรงกันข๎าม
2.3.9 การใช้สานวน (Idioms)
สานวน หมายถึง ถ๎อยคาที่มีความหมายไมํตรงตามตัวอักษร มีความหมายเป็นเชิง
เปรียบเทียบที่มีความหมายอื่นแฝงอยูํ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: ข) การใช๎สานวนนอกจากจะชํวย
ทาให๎เข๎าใจความหมายทีผ่ ู๎สงํ สารต๎องการสื่อให๎ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไมํจาเป็นต๎องอธิบายความหมายอยําง
ละเอียด ยังชํวยถํายทอดทัศนคติของผูส๎ ํงสารไปยังผูร๎ ับสารและโน๎มน๎าวใจให๎ผรู๎ ับสารเห็นคล๎อยตามได๎
ที่ผสู๎ ํงสารกลําวไว๎ (คชาธิป พาณิชตระกูล, 2556: 141)
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ทั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ในการตัดสินวํา
ถ๎อยคาใดเป็นสานวนมาใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลของงานวิจัยนี้
2.3.10 การใช้ประโยคกรรม (Passive Voice)
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2548: 211-212) จาแนกรูปประโยคในภาษาไทยเป็น 4 แบบ
ได๎แกํ
(1) ประโยคกรรตุ คือประโยคที่เรียงให๎ผกู๎ ระทาไว๎หน๎าประโยค
(2) ประโยคกรรม คือประโยคเอากรรมการก (ผู๎ถูกกระทา) มาไว๎หน๎าประโยค
(3) ประโยคกริยา คือ ประโยคที่เอาบทกริยาขึ้นไว๎หน๎าบทประธาน
(4) ประโยคการิต คือ ประโยคทานองเดียวกับประโยคกรรตุหรือประโยคกรรม แตํมีผู๎รบั
ใช๎แทรกเข๎ามา หากต๎องการเน๎นที่สํวนใด ก็วางไว๎ที่ตาแหนํงต๎นประโยค
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2553: 256-266) ได๎ศึกษาหนํวยสร๎างที่ มีข๎อขัดแย๎งในไวยากรณ์
ไทย โดยได๎กลําวถึง หนํวยสร๎างกรรมวาจกสรุปสาระสาคัญได๎ดังตํอไปนี้ แนวคิดของไวยากรณ์ดั้ งเดิม
ถือวํากรรมวาจกเป็นเรื่องของกริยา แนวคิดนี้ไมํมีปัญหาสาหรับภาษาไทย หากผู๎วิเคราะห์ถือวํา “ถูก”
เป็นหนํวยคาเติมหน๎ากริยาเพือ่ เปลี่ยนคากริยาจากกรรตุวาจกให๎เป็นกริยากรรมวาจก เชํน ตี ถูกตีเชิญ
ถูกเชิญในภาษาไทยมีตัวบํงชี้ กรรมวาจก 3 รูป คือ ถูก โดน และได๎รับ ตัวบํงชี้ “ถูก” เกิดกับกริยา
สกรรมทุกแบบไมํวําจะมีความในทางดี ไมํดี หรือ กลาง ๆ ก็ตาม เชํน ถูกกระทบ ถูกกระทา ถูกขัดใจ
ถูกแยก ถูกหลอก ถูกออกแบบ เป็นต๎น ตัวอยํางที่เกิดกับตัวบํงชี้ “โดน” มีความหมายที่ใช๎ในทางร๎าย
เชํน โดนลงโทษ โดนทิ้ง โดนหลอก โดนเลํนงาน เป็นต๎น ตัวอยํางคากริยาที่ เกิดกับตัวบํงชี้ “ได๎รับ”
ซึ่งมีความหมายในทางดี เชํน ได๎รับมอบหมาย ได๎รับเลือก เป็นต๎น
ทั้งนี้ Machin and Mayr (2012: 138; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 24)
กลําววํา ประโยคกรรมใช๎ในการปิดบังซํอนเร๎นผูก๎ ระทาและยังเป็นการลดความสาคัญของผู๎กระทา
เชํน
(1) The American bombers killed the civilians during the raid.
(2) The civilians were killed during a bombing raid by the American
bombers.
เมื่อเปรียบสองประโยคข๎างต๎น ประโยค ก. เป็นประโยคที่มีผู๎กระทา คือ The American
bombers ในขณะที่ประโยค ข. ซึ่งเป็นประโยคกรรมโดยมี The civilians ซึ่งเป็นผู๎ถูกกระทาวางไว๎ที่
ตาแหนํงต๎นประโยค สํวนผู๎กระทา คือ The American bombers อยูํในตาแหนํงหลังประโยคซึ่งเป็น
ตาแหนํงทีไมํสาคัญหรือในบางกรณีอาจจะมีการละเลยก็ได๎ ผู๎วิจัยเลือกใช๎ประโยคกรรมวาจกเป็นหนึ่ ง
ในกลวิธีทางภาษามาใช๎เป็นเกณฑ์ เนื่องจากพบการใช๎โ ครงสร๎างประเภทดัง กลําวนี้ จานวนมากใน
หลากหลายประเภทวาทกรรม
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์
2.4.1 ประเด็นการศึกษาอุดมการณ์ในงานวิจัยตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
การศึกษาทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิง วิพากษ์ มีป ระเด็นที่ หลากหลาย วรพงศ์ ไชยฤกษ์
(2556) ได๎สรุปและจัดกลุํมงานวิจัยได๎เป็น 2 กลุํม ดังนี้
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2.4.1.1 กลุํมแรกเป็นงานวิจัยที่ตั้งคาถามเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือชุดความคิดชุดใด
ชุดหนึ่งอาจเกี่ยวกับประเด็นถกเถียงในสังคม ความไมํเทําเทียมกัน หรือผลประโยชน์ของคนบางกลุํม
เชํน อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นหญิงในวาทกรรมโฆษณา อุดมการณ์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ๎านใน
รายงานขําวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ งานวิจัยสํวนใหญํศึกษาอุดมการณ์นั้น ๆ จากตัวบทประเภทเดียว แตํก็
มีบางเรื่องที่ศึกษาจากตัวบทหลายประเภท และบางเรื่องศึกษาตัวบทสองประเภทในฐานะวาทกรรมที่
แขํงขันกัน อุดมการณ์หรือชุดความคิดที่เป็นประเด็นวิจัยในกลุํมนี้ มีดังนี้
(1) อุดมการณ์เกี่ยวกับเพศสภาพ
อุดมการณ์เกี่ยวกับเพศสภาพ แบํงได๎เป็น 2 ลักษณะ ได๎แกํ
(1.1) การศึกษาการประกอบสร๎างอุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นหญิงและความเป็น
ชาย ในวาทกรรมโฆษณาที่เอื้อประโยชน์แกํผู๎ผลิตสินค๎า
(1.2) การศึก ษาการประกอบสร๎ างความเป็ นหญิง และความเป็ นชายที่ ส ะท๎ อ น
ความเหลื่อมล้าหรืออคติเกี่ยวกับเพศ ข๎อมูลที่ศึกษามีทั้งนิตยสาร รายงานขําวในหนังสือพิมพ์รายวัน
แบบเรียน
(2) อุดมการณ์เกี่ยวกับชนกลุํมชายขอบในสังคมไทย
กลุํมชายขอบที่เป็นประเด็นศึกษา ได๎แกํ กลุํมชาวเขา แรงงานตํางด๎าว และกลุํมเพศ
ที่สาม งานวิจัยแบํงได๎เป็น 3 ลักษณะ ได๎แกํ
(2.1) การศึกษาอุดมการณ์เ กี่ยวกับกลุํมชายขอบในสื่อหลัก ผู๎วิจัยมุํงชี้ให๎เห็นอคติ
หรือทัศนคติด๎านลบที่มีตํอกลุํมชายขอบ
(2.2) การศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับกลุํมชายขอบในวาทกรรมที่แขํงขันกัน
(Competing Discourse)
(2.3) การศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับกลุํมชายขอบในวาทกรรมตํอต๎าน (Resistance
Discourse) หรือ วาทกรรมที่ผลิตโดยกลุํมชายขอบเองเพื่อตํอต๎านวาทกรรมหลักในสังคม
(3) อุดมการณ์ทเี่ กี่ยวกับประเด็นถกเถียงในสังคมหรือเหตุการณ์สาคัญ
งานวิจัยกลุํมนี้เป็นการศึกษาข๎อมูลจากการรายงานขําวในหนังสือพิมพ์ มุํงหาคาตอบ
วํา หนังสือพิ มพ์รายวันภาษาไทยซึ่งกระจายไปสูํคนกลุํมใหญํในสังคมนาเสนอชุดความคิดเกี่ยวกั บ
ประเด็นถกเถีย งหรื อ เหตุ ก ารณ์ส าคั ญ อยํ างไร ทั้ ง นี้โ ดยมี ส มมติฐานวํา ความคิดตํ าง ๆ ที่ สื่ อโดย
หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลตํอคนในสังคมไมํมากก็น๎อย
(4) อุดมการณ์หรือภาพแทนที่นกั การเมืองสือ่ ในวาทกรรมสาธารณะ
งานวิจัยในกลุมํ นี้มุํงศึกษาอุดมการณ์ที่นักการเมืองสื่อเพื่อสร๎างความชอบธรรมให๎แกํ
ฝ่ายตนหรือภาพด๎านบวกของตนเองและด๎านลบของฝ่ายตรงข๎าม
2.4.1.2 กลุมํ ที่สอง วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในกลุํมนีเ้ ป็นงานวิจยั ที่มงุํ ศึกษา
วาทกรรมบางประเภทในฐานะสารทางอุดมการณ์ ผู๎วิจัยมิได๎เจาะจงวิเคราะห์อุดมการณ์ใดโดยเฉพาะ
แตํสนใจอุดมการณ์ทุกชุดที่ปรากฏในวาทกรรมที่เลือกศึกษา เชํน ศึกษาแบบเรียนเพื่อตอบคาถามวํา
แบบเรียนดัง กลําวสื่ออุ ดมการณ์ใดไปสูํเด็กบ๎าง มีเ รื่องความสั มพันธ์เ ชิง อานาจลักษณะใดแฝงอยูํ
วาทกรรมที่งานวิจัยในภาษาไทยเลือกศึกษานั้นเป็นประเภทที่วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เห็นวํา
เป็นสารทางอุดมการณ์ที่มีความสาคัญหรือมีผลตํอสังคมในวงกว๎าง
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2.4.2 งานวิจัยอุดมการณ์ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
งานวิจัยที่ ศึก ษานี้เ ป็นงานวิจัยที่ วิเ คราะห์ตั วบทโดยใช๎ทฤษฎีวาทกรรมวิเ คราะห์เ ชิง
วิพากษ์ตามกรอบมิติวาทกรรมทั้ง 3 มิติของแฟร์เคลาฟ์ ดังนี้
งานวิจั ย ที่ ศึก ษาการน าเสนออุ ด มการณ์ เ กี่ ย วกั บ เพศสภาพผํ า นกลวิ ธี ท างภาษาใน
วาทกรรมประเภทตําง ๆ ได๎แกํ สุคนธรัตน์ สร๎อยทองดี (2552) สนใจศึกษาวาทกรรมโฆษณาใน
นิตยสารสาหรับครอบครัวซึ่งเชื่อวํา อุดมการณ์ความเป็นแมํได๎หลํอหลอมให๎คนในสั งคมโดยเฉพาะอยูํ
หญิง มี ความคิดความเชื่อ วํ าต๎อ งเลี้ ยงลูก อยํ างดีที่ สุด ซึ่ง วาทกรรมนี้ค รอบง าความคิดของผู๎ห ญิ ง
เมื่อวาทกรรมโฆษณานั้นพยายามทาทุกอยํางให๎เป็นสินค๎าเพื่อดึงดูดให๎ผู๎บริโภคซื้อสินค๎า แม๎วําสินค๎า
เหลํ า นั้ น อาจจะไมํ มี ค วามจ าเป็ น เลยก็ ต าม ผู๎ ห ญิ ง จึ ง ยอมรั บ และเชื่ อ ตามวาทกรรมดั ง กลํ า ว
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาการนาเสนออุดมการณ์ความเป็นแมํในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาหรับ
ครอบครัว เพื่อวิเคราะห์วาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาหรับครอบครัววํามีลักษณะอยํางไร และกลวิธี
ทางภาษาที่ วาทกรรมโฆษณาเลือกใช๎ มีบทบาทสาคัญในการนาเสนออุดมการณ์ความเป็นแมํเพื่อ
ประโยชน์ทางการค๎าอยํางไร
ผลการวิจัยพบวํา วาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาหรับครอบครัวมีรูปแบบการนาเสนอ 2
รูป แบบ คือ โฆษณาที่ สื่อ ความทางธุร กิ จ โดยตรงและบทความโฆษณา กลวิธีท างภาษาที่ โ ฆษณา
เลือกใช๎มี 2 กลวิธี คือ 1) กลวิธีทางวัจนภาษา ประกอบด๎วย กลวิธีการกลําวอ๎าง การเลือกใช๎คาศัพท์
การใช๎อุปลักษณ์ การใช๎มูลบทและการเลําเรื่อง 2) กลวิธีทางอวัจนภาษา ได๎แกํ การใช๎ความหมายของ
ภาพ การใช๎ขนาดของตัวอักษร และการใช๎สี กลวิธีทางภาษาเหลํานี้ได๎ส ะท๎ อนความคิดเกี่ยวกับแมํ
ได๎แกํ แมํคือผู๎ที่เหมาะสมกับหน๎าทีด่ ูแลลูกมากทีส่ ุด แมํต๎องเลี้ยงลูกอยํางดีที่สุด แมํต๎องเลี้ยงลูกอยํางดี
ที่สุด แมํต๎อ งใฝ่หาความรู๎ แมํต๎อ งเกํ งรอบด๎ าน และแมํต๎องสวยและอํอนเยาว์อยูํเ สมอ วาทกรรม
โฆษณานาเสนอความคิดเกี่ยวกั บแมํ ข๎างต๎นเพื่อเชื่อมโยงกั บการบริโภคสินค๎าวําการเลือกใช๎สินค๎า
ตามที่วาทกรรมโฆษณานาเสนอจะสามารถเติมเต็มบทบาทการเป็นแมํได๎อยํางสมบูรณ์
งานศึ ก ษาในลั ก ษณะเดี ย วกั น คื อ งานของ วุ ฒิ นั น ท์ แก๎ ว จั น ทร์ เ กตุ (2554) สนใจ
วาทกรรมการโฆษณาซึ่ง ใช๎ก ระบวนการผลิตซ้าและตอกย้าความเป็นชายให๎แกํ ผู๎บ ริโ ภคมากขึ้ น
จนกระทั่งเกิดกระบวนการในการสร๎างความหมายและสะท๎อนความคิดบางประการจนกลายเป็นที่
ยอมรับ ในสัง คมซึ่ง ในวาทกรรมโฆษณาสินค๎าและบริก ารส าหรับ ผู๎ชายนั้นนอกจากจะมี ห น๎าที่ ใน
การนาเสนอสินค๎าและบริการสาหรับกลุํมเป้าหมายคือ ผู๎ชายแล๎ว ยังมีการประกอบสร๎างแนวคิดและ
ความหมายของความเป็นชาย รวมทั้งใช๎การผลิตซ้าและตอกย้าความเป็นชายพร๎อมแฝงอุดมการณ์ด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณาสินค๎าและบริการสาหรับผู๎ชายใน
นิตยสารผู๎ชาย
ผลการวิจัยพบวํา วาทกรรมโฆษณาสินค๎าและบริการสาหรับผู๎ชายในนิตยสารผู๎ชายมี
รูปแบบ การนาเสนอ 2 รูปแบบ ได๎แกํ โฆษณาที่สื่อความทางธุรกิจโดยตรงและบทความเชิงโฆษณา
กลวิธีทางภาษาที่วาทกรรมโฆษณาใช๎เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นชายมี 2 กลวิธี คือ 1) กลวิธีทาง
วัจนภาษา ได๎แกํ การเลือกใช๎คาหรือกลุํมคา การอ๎างถึง การใช๎อุปลักษณ์ การใช๎มูลบท การใช๎คาถาม
ทางวาทศิลป์ การกลําวเกินจริง การใช๎สหบทและการยืนยันด๎วยคาถามสัมภาษณ์ของดาราหรือผู๎มี
ชื่อเสียง 2) กลวิธีท างอวัจ นภาษา ได๎แกํ การใช๎ภาพและสีป ระกอบการโฆษณา กลวิธีท างภาษา
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ดังกลําว มีบทบาทในการประกอบสร๎างอุดมการณ์วํา ผู๎ชายต๎องมี รูปลักษณ์ที่ดูดีอยํางไมํมีที่ติ ผู๎ชาย
ต๎องมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะ ผู๎ชายต๎องเป็นสุภาพบุรุษและเรื่องเพศเป็นหนึ่งของชีวิตผู๎ชาย ทั้งนี้
วาทกรรมโฆษณานาเสนอวําสินค๎าและบริการเป็นตัวชํวยที่ดีที่จะทาให๎ผู๎ชายเป็นผู๎ชายที่สมบูรณ์แบบ
ได๎
นอกจากนี้ ยังพบวํามีการศึกษาอุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวขําวอาชญากรรมใน
หนังสือพิมพ์ไทยตามแนวการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของเพ็ญนภา คล๎ายสิงโต (2553)
เพื่อวิเคราะห์รูป ภาษาที่ปรากฏในพาดหัวขําวอาชญากรรมในระดับข๎อความและระดับ คาตามเพศ
ผู๎ก ระท าและผู๎ ถูก กระท า และเพื่ อ วิ เ คราะห์ อุด มการณ์ ท างเพศสภาพที่ แ ฝงอยูํ ใ นพาดหั ว ขํ า ว
อาชญากรรม ข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษา คือ พาดหัวขําวอาชญากรรม จานวน 1,815 ขําว จาก
หนังสือพิมพ์แนวประชานิยม 4 ฉบับ ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ขําวสดและคมชัดลึก ในชํวง
ปี พ.ศ.2550
ผลการวิจัยมี 3 สํวน ได๎แกํ 1) ผลการศึกษาระดับข๎อความ พบวํา พาดหัวขําว
อาชญากรรมมีรูปแบบโครงสร๎างพาดหัวขําวทั้งหมด 13 รูปแบบ รูปแบบโครงสร๎างพาดหัวขําวที่
ปรากฏมากที่สุดในการนาเสนอพาดหัวขําวอาชญากรรมของทุกกลุมํ คือการนาเสนอเฉพาะเหตุการณ์
ความรุนแรง รูปแบบโครงสร๎างพาดหัวขําวที่ปรากฏมากเป็นอันดับสองแสดงถึงการเลือกนาเสนอ
ข๎อมูลรองในอนุพากย์แรกของพาดหัวขําวตํางกันตามเพศผูก๎ ระทาและผู๎ถูกกระทา 2) ผลการศึกษา
ระดับคาพบวํา ในกรณีอ๎างถึงผู๎ชาย หนังสือพิมพ์เลือกใช๎ประเภทของคาแทนบุคคลแตกตํางกันตาม
สถานะและเพศผูก๎ ระทาและผู๎ถูกกระทา ตํางกับการอ๎างถึงผู๎หญิงทีห่ นังสือพิมพ์เลือกใช๎คาแทนบุคคล
ประเภทเดียวกัน ไมํวําจะอยูํในสถานะผูก๎ ระทาหรือผู๎ถกู กระทาและ 3) จากรูปภาษาที่ตํางกันตามเพศ
ผู๎กระทาและผู๎ถูกกระทาทั้ง 2 ข๎อ สะท๎อนให๎เห็นวํา หนังสือพิมพ์ยังทาหน๎าที่ตอกย้า ผลิตซ้า
อุดมการณ์ทางเพศสภาพในพาดหัวขําวอาชญากรรม เชํน การตอกย้า เรือ่ ง คุณลักษณะพฤติกรรม
บทบาททางเพศ และอานาจที่ไมํเทําเทียมระหวํางผู๎ชายและผู๎หญิง
งานวิจัยของกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ (2556) ที่สนใจศึกษากลวิธีการใช๎ภาษาของชายและ
หญิงวําเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร วาทกรรมการให๎คาแนะนาปัญหาชีวิตรักเพื่อให๎เห็นวําเบื้องหลัง
การให๎คาแนะนาปัญหาชีวิตรักนั้น ผู๎แนะนาเพศชายกับเพศหญิงได๎ใช๎ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อผลิตซ้า
หรือครอบงาความคิดใดบ๎างให๎กับคนในสังคมที่แสดงให๎เห็นถึงอุดมการณ์ตํา ง ๆ ที่อยูํเบื้องหลัง และ
ความคิดดังกลําวนั้น สะท๎อนให๎เห็นความไมํเทําเทียมระหวํางเพศชายและเพศหญิงในสังคมหรือไมํ
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ วิเคราะห์กลวิธีการใช๎ภาษาของชายและหญิงในการให๎คาแนะนาปัญหา
ชีวิตรัก และวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ความแตกตํางของวาทกรรมชายและหญิงในการให๎คาแนะนาปัญหา
ชีวิตรัก ในห๎องศาลาประชาคม เว็ปไซต์พันทิป
ผลการวิจัยพบ กลวิธีการใช๎ภาษา 9 กลวิธี ได๎แกํ การเลือกใช๎คาหรือกลุํมคาศัพท์การใช๎
ประโยคเงื่อนไข การให๎คาถามวาทศิลป์ การบริภาษ การเลําเรื่อง การอ๎างถึง การใช๎อุปลักษณ์ การใช๎
สานวน และการใช๎สหบท กลวิธีดังกลําวแสดงลักษณะการใช๎ภาษาของเพศชายกับเพศหญิงที่แตกตําง
กัน เพศชายมี กลวิธีการใช๎ภาษาที่แสดงการอยูํวงนอก ไมํ มีอารมณ์รํวม แสดงความเหนือกวํา และ
ตรงประเด็น ในขณะที่เพศหญิงมีกลวิธีการใช๎ภาษาที่แสดงการมีอารมณ์รํวม สร๎างความสัมพันธ์อันดี
และแสดงการหยั่งเชิง การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ พบวํา กลวิธีการใช๎ภาษาและการแนะนา
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สะท๎อนความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเพศชายกับหญิง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านพฤติกรรมหรือการกระทา
การปฏิสัมพันธ์ระหวํางเพศ รูปลักษณ์และรํางกายและบทบาทหน๎าที่ แสดงให๎เห็นวําผู๎แนะนาใช๎ภาษา
เป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สร๎ างลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ให๎ แ กํ เ พศชายและเพศหญิ ง ที่ ส ะท๎ อนให๎ เ ห็ น ถึ ง
ความไมํเทําเทียมกันในสังคมและอุดมการณ์ที่ซํอนอยูํเบื้องหลัง คือ อุดมการณ์ปิตาธิปไตย สตรีนิยม
วัตถุนิยม และหลักคาสอนและความเชื่อทางพุทธศาสนา
งานวิจัยที่มุํงศึกษาอุดมการณ์จากวาทกรรมซึ่งมีอิทธิพลตํอสังคมในวงกว๎างและมีสถาบัน
เป็นผู๎รองรับ วาทกรรม ซึ่งมองวําวาทกรรมที่มีก ารตรวจสอบและรองรับ โดยรัฐนี้ยํอมมีการปลูกฝัง
ความคิดความเชื่อบางอยํางเพื่อ ประโยชน์ของรั ฐอยํางแนํนอน ได๎แกํ งานวิ จัยของวิสันต์ สุขวิสิท ธิ์
(2554) ที่ส นใจศึก ษาอุ ดมการณ์ที่ ถํายทอดผํานกลวิธีท างภาษาในหนัง สือเรียนรายวิชาภาษาไทย
ระดั บ ประถมศึก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารหรือ หนํว ยงานในสัง กั ด กระทรวงศึก ษาธิก ารแตํ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่ อ ยกรํ า ง เรี ย บเรี ย งและพิ จ ารณาตรวจสอบกํ อ นที่ อ นุ ญ าตให๎ ใช๎ เ ป็ น เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนในระบบการศึกษาของรัฐ เพราะ หนังสือเรียนเป็นที่ยอมรับ และเข๎าถึง
ผู๎อํานจานวนมากของประเทศ อุดมการณ์ที่ถํายทอดผํานหนังสือเรียนเหลํานี้จึงกระจายสูํสังคมได๎มาก
ขึ้น วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาอุดมการณ์ที่ประกอบสร๎างและสื่อผํานกลวิธีทางภาษาใน
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ตั้งแตํปี พ.ศ. 2503-2544 จานวน 4 หลักสูตร และ
ศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ที่สื่อผํานหนังสือเรียนแตํละหลักสูตร
ผลปรากฏวํา พบกลวิธีทางภาษาที่ใช๎สื่ออุดมการณ์ตําง ๆ ทั้งสิ้น 15 กลวิธี โดยมีกลวิธี
ทางภาษาที่สาคัญ คือ การเลือกใช๎คาศัพท์ การใช๎ประโยคแสดงเหตุผล การแสดงความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลด๎วยโครงสร๎างประโยค การใช๎ความเชื่อที่มีอยูํกํ อน และการใช๎เสียงที่ หลากหลาย กลวิธีทาง
ภาษาเหลํานี้สื่ออุดมการณ์ตําง ๆ ไปสูํผู๎อํานทั้งสิ้น 10 ชุดความคิด อุดมการณ์เดํน คือ อุดมการณ์เด็ก
และอุ ด มการณ์ความเป็ นหญิ ง และความเป็ นชาย ผลการเปรี ยบเที ย บพบวํ า ความคิ ดยํ อยของ
อุดมการณ์บางชุดเป็นความคิดอุดมการณ์ที่ปรากฏซ้าอยํางตํอเนื่องในหนังสือเรียนทุกหลักสูตร เชํน
ความคิดที่สื่อวํา เด็กดี คือ สมาชิกที่ดีของสังคมและพลเมืองของชาติ และประเทศไทยคือประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุํงเรือง และสงบรํมเย็น และความคิดยํอของอุดมการณ์บางชุดเป็นความคิดที่
ปรากฏในหนังสือเรียนบางหลักสูตร เชํน ความคิดยํอยที่สื่อวํา เด็กดีเป็นผู๎ใช๎ชีวิตอยํางพอเพียง ซึ่ง
ปรากฏในหนังสือเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2544
ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในงานวิจยั นี้ พบวํา หนังสือเรียนเป็นวาทกรรมที่ผลิต
ขึ้นโดยการควบคุม ของหนํว ยงานด๎ านการศึก ษาของรัฐ เพื่อ ใช๎ในระบบการศึก ษาขั้นพื้น ฐานซึ่ ง
ประชาชนทุกคนต๎องเข๎ารับการศึกษา และมีครูซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมไทยให๎ความเคารพเป็นผูถ๎ ํายทอดสูํ
นักเรียน หนังสือเรียนจึงเป็นวาทกรรมที่มีสถาบันรับรอง ได๎รับการตีความในฐานะที่เชื่อวําเป็นความรู๎
ที่ ถู ก ต๎ อ งเหมาะสม เข๎ า ถึง ประชาชนทุ ก ระดั บ อุ ดมการณ์ ที่ ใ นนั้ น จึ ง สํ ง ผลตํอ สั ง คมในวงกว๎ า ง
ผลการศึกษา วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม พบวํา อุดมการณ์ตําง ๆ ที่สื่อผํานหนังสือมีสํวนเกี่ยวข๎อง
กับความคิดและคํานิยมในสังคมหลายประการ ได๎แกํ ความคิดเรื่องความอาวุโส ความคิดเรื่องระบบ
อุปถัมภ์ ความคิดทางพระพุทธศาสนา ความคิดเรื่องชายเป็นใหญํ รวมถึงแนวคิดและนโยบายของรัฐที่
เปลี่ยนแปลงในแตํละสมัย ขณะเดียวกันอุดมการณ์เหลํานี้ก็อาจสํงผลตํอระบบความคิด ความเชื่อของ
ผู๎อํานรวมถึงสังคมในด๎านตําง ๆ ด๎วยเชํนกัน ได๎แกํ การนิยามความหมายของสมาชิกที่พึงประสงค์ของ
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สัง คมไทย การนาเสนอภาพอุ ดมคติข องบุคคลหรือสิ่ง ตํา ง ๆ ในสัง คมและการก าหนดแบบแผน
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ซึ่งบางครั้งอุดมการณ์เหลํานี้อาจสร๎างความไมํเทําเทียมให๎บุคคลได๎
รวมทั้ง งานวิจัยของ อุมาวัลย์ ชีช๎าง (2555) ที่สนใจศึกษาวิเคราะห์อุดมการณ์ในหนังสือ
วันเด็กแหํงชาติรวมถึงเรื่องเลําสาหรับเด็กเพราะเป็นวาทกรรมที่มีการกระจายตัวบทอยํางกว๎างขวาง
และนํ า จะมี บ ทบาทในแงํ ก ารถํ า ยทอดอุ ด มการณ์ สูํ เ ยาวชนไทย จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเลําสาหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแหํงชาติ พ.ศ. 25232553
ผลการวิจัยพบวํา เรื่อ งเลํามีบ ทบาทในการถํายทอดอุดมการณ์สูํเ ยาวชน กลวิธีที่ พบ
มี 3 กลวิธีหลัก ได๎แกํ 1) กลวิธีทางภาษาในตัวบท พบ 6 กลวิธี ได๎แกํ การใช๎คาศัพท์ การใช๎โครงสร๎าง
ประโยคแบบตําง ๆ การกลําวอ๎ าง การใช๎คาถามวาทศิล ป์ การใช๎อุป ลัก ษณ์ และการแนะความ
2) กลวิธีระดับตัวบท พบวํา การใช๎องค์ประกอบของเรื่องในการนาเสนออุดมการณ์มีผลทาให๎การสื่อ
อุดมการณ์เป็นไปอยํางแนบเนียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเสนออุดมการณ์และความคิดของตนในรูปของ “เสียง”
และ “ความคิด” ของตัวละครในเรื่องเลํา 3) กลวิธีระดับสหบท พบวํา มีก ารแทรกตัวบทอื่นหรือ
กลําวถึงตัวบทอื่น เกี่ยวกับความคิดความเชื่อตําง ๆ เพื่อสื่อความคิดเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาพุทธ
และอิส ลาม ความเชื่อปรากฏในเรื่องเหนือธรรมชาติ รวมถึง สิ่ง ศักดิ์ สิท ธิ์และความเป็นไทย กลวิธี
ดังกลําวสื่ออุดมการณ์ที่ปรากฏอยํางสม่าเสมอ ได๎แกํ อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางเด็ก ผู๎ใหญํ อุดมการณ์เกี่ยวกับความเป็นเด็กดีและคนดี อุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย-หญิงในสังคมไทย
อุดมการณ์เ กี่ ย วกั บ ความยึด มั่ นในสถาบัน หลัก ของชาติ อุดมการณ์ที่ ป รากฏบางชํว งเวลา ได๎แ กํ
อุดมการณ์เกี่ยวกับความยากจน อุดมการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงชุดความคิดยํอยเรื่อง
สังคมเมืองกับชนบท ผลการวิจัยสะท๎อนวําเรื่องเลําสาหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแหํง ชาติมีบทบาทเป็น
สารทางอุดมการณ์ซึ่งรัฐอาจใช๎ในกการถํายทอดและปลูกฝังความคิดเชิงอุดมการณ์บางประการแกํเด็ก
ในสังคมไทย เพื่อสร๎าง “เด็กดี” และ “พลเมืองดี” ซึ่งจะเอื้อตํอการกากับดูแลและควบคุมสมาชิกใน
สังคมตํอไป
งานวิจัยที่มุํงศึกษาวาทกรรมบางประเภทในฐานะสารทางอุดมการณ์ ได๎แกํ งานวิจัยของ
ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) สนใจศึกษาวาทกรรมคาพยากรณ์ดวงชะตาที่จะชํวยให๎เข๎าใจบทบาทของ
ภาษาในการประกอบสร๎างและสื่ออุดมการณ์ซึ่งมีแนวโน๎ม ที่จะมี อิทธิพลตํอความคิดความเชื่อและ
การกระทาของคนในสังคมและเข๎าใจบทบาทของหมอดู ในฐานะที่เ ป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ตลอดจนทาหน๎าที่ตักเตือน สั่งสอน ให๎กาลัง ให๎ความหวังและเสริมสร๎างความมั่นคง
ทางจิ ต ใจแกํ ค นในสั ง คม วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ร ะหวํ างภาษากั บ อุ ด มการณ์ ใ น
วาทกรรมการพยากรณ์ การศึก ษา พบกลวิธีก ารแสดงความเชื่อที่ มี อยูํกํ อน เชํน การใช๎มู ล บท
การเลือกใช๎คาศัพท์ การใช๎คาที่มักปรากฏรํวมกัน กลวิธีการชี้นา เชํน การใช๎คาแสดง ทัศนภาวะ และ
กลวิธีเสริมการชี้นา เชํน การใช๎ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล และความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข
อุดมการณ์ที่มีการถํายทอดผํานวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตาและปรากฏซ้าอยํางตํอ เนื่อง ได๎แกํ
อุดมการณ์ชะตานิยม อุดมการณ์ความสุข อุดมการณ์สมาชิกที่พึงประสงค์ และอุดมการณ์ชนชั้น
ผลการศึกษาวิถีทางปฏิบัติทางวาทกรรม พบวํา คาพยากรณ์ดวงชะตาเป็นสื่อสารที่ผู๎รับ
การพยากรณ์ เ ป็ นผู๎ย อมรับ อ านาจของโชคชะตาและมี แนวโน๎ ม ที่ จ ะเชื่ อค าพยากรณ์ ของหมอดู
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ชุดความคิดตําง ๆ ที่ ถํายทอดผํานคาพยากรณ์จึง มีแนวโน๎ม ที่ จ ะอิท ธิพลตํอความคิดของผู๎อํานได๎
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน คาพยากรณ์เผยแพรํผํานสือ่ มวลชนซึง่ ทาให๎สงํ สารไปยังผูร๎ ับสารพยากรณ์ได๎งําย
และเป็นจานวนมากขึ้น อุดมการณ์ที่นาเสนอจึงนําจะสํงผลสังคมได๎ในวงกว๎าง
ผลการศึก ษามิ ติท างวาทกรรม พบวํ า คาพยากรณ์ด วงชะตาเป็น การสื่อ สารที่ ผู๎รั บ
การพยากรณ์เป็นผู๎รับอานาจของโชคชะตาและมีแนวโน๎มที่จะเชื่อคาพยากรณ์ของหมอดู ชุดความคิด
ตําง ๆ ที่ถํายทอดผํานคาพยากรณ์จึงมี แนวโน๎มที่จ ะมี อิทธิพลตํอความคิดของผู๎อํานได๎ นอกจากนี้
ในปัจจุบัน คาพยากรณ์เผยแพรํผํานสื่อมวลชนซึ่งทาให๎สํงสารไปยังผู๎รับการพยากรณ์ได๎งํายและเป็น
จานวนมากขึ้น อุดมการณ์ที่นาเสนอจึงนําจะสํงผลตํอสังคมได๎ในวงกว๎าง
ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมพบวํา อุดมการณ์ตําง ๆ ที่มีการเผยแพรํ
ผํานคาพยากรณ์ดวงชะตานั้นมีสํวนเกี่ยวข๎องกับความคิดและคํานิยมในสังคมไทยหลายประการ อาทิ
ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ การเป็นสังคมแบบรวมหมูํ ระบบอาวุโส ชนชั้นทางสังคม ความคิดเรื่อง
ชายเป็นใหญํ ความคิดทางพระพุทธศาสนา และลัทธิบริโภคนิยม ขณะเดียวกันอุดมการณ์ตําง ๆ ได๎แกํ
การนิยามชีวิตที่มีความสุขในฐานะ “ชีวิตที่พึงประสงค์” การเสนอภาพสังคมในอุดมคติและสมาชิกที่
พึงประสงค์ และการกาหนดแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม
รวมทั้ง งานวิจัยที่ศึกษาวาทกรรมของนักการเมือง ของรัตนาวดี สาราญสุข (2545) เรื่อง
วาทกรรมวิเคราะห์นายกทักษิณคุยกับประชาชน และรายการชวนออนไลน์ มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษา
ปฏิบัติการทางสังคมวัฒนธรรมของวาทะของทั้งสองผู๎นา รูปแบบและความหมายที่ปรากฏในรายการ
การพิสูจน์ แสดงหลักฐาน
ผลปรากฏวําวาทกรรมที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์รายการนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
และรายการชวนออนไลน์ทั้งรูปแบบและเนื้อหา มีเรื่องของสถานภาพ บทบาท สิทธิอานาจ อุดมการณ์
การครองความเป็นใหญํ และการแยํงชิงพื้นที่ทางการเมืองเข๎ามาเกี่ยวข๎อง รูปแบบวาทะที่ปรากฏใน
รายการนายกฯทั กษิณคุยกั บประชาชนเป็นวาทะที่ เกี่ ยวข๎องกั บนโยบาย และวาทะที่ เกี่ ยวข๎องกั บ
คํานิยม คุณธรรม จริยธรรม ในขณะที่รายการชวนออนไลน์มีรูปแบบวาทะที่เกี่ยวข๎องกับข๎อเท็จจริง
มากที่ สุด และประเด็น ที่ พ บในรายการซึ่ง การโต๎ แย๎ง แสดงเหตุผ ลกั นมี ทั้ ง สิ้ น 5 ประเด็ น ได๎แ กํ
การปฏิรูปราชการ การโยกย๎ายนายทหารระดับสูง กฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ 11 ฉบับ ปัญหาการกํอ
การร๎ายภาคใต๎ และกรณีทุจริตการจัดซื้อปุ๋ย
งานวิจัยที่กลําวมาทั้งหมดนีเ้ ป็นการศึกษาวาทกรรมเชิงเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามกรอบ
แนวคิด 3 มิติของแฟร์เคลาฟ์ ซึ่งใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ใน
การศึกษานี้
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมของคนไทยกับชาวตํางประเทศสํวนใหญํเป็น
การศึกษาตามแนวสัง คมศาสตร์และมานุษยวิท ยา เชํน การศึกษาเศรษฐกิ จ และความเป็นอยูํของ
ครัวเรือ น การศึก ษาเปรียบเที ยบผลกระทบของการแตํงงานข๎ามวัฒ นธรรมกั บ ชาวตะวันตกและ
ชาวตะวันออกตํอวัฒนธรรมชุม ชน การศึก ษาสภาพวิถีชีวิตและสาเหตุของการตัดสินใจสมรสข๎าม
วัฒนธรรม การศึก ษาผลกระทบที่มี ตํอสถาบันครอบครัว สังคมและวัฒนธรรมไทย และแนวทาง
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การปรั บ ตั วของคนไทยที่ ส มรสข๎ ามวัฒ นธรรม การศึก ษาสภาพชีวิ ตของเมี ย ฝรั่ ง ที่ แตํ ง งานข๎า ม
วัฒนธรรมและไปชีวิตในตํางแดน การศึกษาวัฒนธรรมรํวมสมัยจากชีวิตของเมียฝรั่ง ที่แตํงงานข๎าม
วัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมี งานศึกษาด๎านวรรณกรรม ได๎แกํ การศึก ษาของแก๎วตา จันทรานุสรณ์ (2553)
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบคุณคําทางสัง คมจากการแตํงงานข๎ามวัฒ นธรรมในรวมเรื่องสั้น ชุด
สาบอีสาน ผลการวิจัยพบวํา เนื้อหาเรื่องเขยฝรั่ง เมียฝรั่ง ในเรื่องสั้นที่รวมอยูํในชุด “สาบอีสาน” ได๎
ชี้ให๎เห็นการเปลี่ยนแปลงระบบคุณคําในสังคมอีสานเพราะการพัฒนาไปสูํความทันสมัย อานาจของทุน
ทาให๎ผู๎หญิงอีสานไมํกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโต๎ระบบคุณคําเดิม จนทาให๎เกิดการขยายตัวของ
ทุนชนิดอื่นตํอไป
ในขณะที่ ง านศึ ก ษาด๎า นภาษาศาสตร์นั้ น มี น๎ อ ยมาก ในที่ นี้จ ะนาเสนองานศึ ก ษาตามแนว
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข๎อมูล ดังนี้
ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ (2555) ศึกษาเรื่อง เมียฝรั่ง: ภาษาและการสื่อสาร การทาความรู๎จักและ
การเรียนรู๎ภาษาในการสื่อสารของหญิงไทยกับชาวชาวตะวันตก พบวํา ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญ
เนื่ อ งจากเป็ น ภาษาแรกที่ ใ ช๎ ใ นการสื่ อ สาร ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษของฝ่ า ยหญิ ง สํ ว นมากมั ก เป็ น
การสื่อสารในระดับคาและรูปประโยคอยํางงําย บางกรณีใช๎ทําทาง และการวาดภาพหลังจากแตํงงาน
ฝ่ายหญิงต๎องปรับตัวอยํางมากในการเรียนรู๎ภาษาของสามีจากสถาบันสอนภาษา ในลักษณะครอบครัว
หญิงไทยที่เป็นแมํจะมีบทบาทสาคัญในการสอนภาษาไทยให๎แกํลูก ชาวตะวันตกที่เป็นพํอมีบทบาทใน
การถํายทอดวัฒ นธรรมทางภาษาของตนให๎แกํ ลูก และในการสื่อสารจะเน๎นที่ การสื่อความหมาย
มากกวําเน๎นเรื่องไวยากรณ์ในการสื่อสาร
ทิ นวัฒ น์ สร๎อ ยกุ ดเรือ , วิไลศั ก ดิ์ กิ่ ง คา และวิภาวรรณ อยูํเ ย็น (2556) ศึก ษาความสัม พัน ธ์
ระหวํางภาษากับ อัตลักษณ์เมียฝรั่งในนวนิยาย เรื่อง ข๎าวนอกนา ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2516
ผลการวิจัยพบวํา นวนิยายเรื่องข๎าวนอกนาใช๎กลวิธีทางภาษา ตําง ๆ เพื่อประกอบการสร๎างอัตลักษณ์
เมียฝรั่ง ได๎แกํ การเลือกใช๎คาศัพท์ การใช๎มูลบท การกลําวอ๎าง การประชด การใช๎อุปลักษณ์ ทั้งนี้
พบอัตลักษณ์เมียฝรั่ง ทั้งสิ้น 8 อัตลักษณ์ ได๎แกํ 1) ผู๎หญิงที่มีปัญหาทางด๎านการเงินและหลงใหลใน
วัตถุเงินทอง 2) ผู๎หญิงที่ไมํแสดงบทบาทและหน๎าที่ของแมํที่ดี 3) ผู๎หญิงที่มีลักษณะทางกายภาพด๎าน
ลบ กลําวคือเป็นผู๎หญิงที่มีทั้งอายุน๎อยและสูงอายุ มีผิวดาคล้า ผอมเล็กไมํสูง เนื้อแนํน และมีสุขภาพ
รํางกายที่ ไมํดี 4) ผู๎หญิง ที่ไมํ มีคุณคําและไมํ ได๎รับความส าคัญด๎วยการถูกสัง คมดูถูก ไมํ ให๎เ กียรติ
ประชดเสียดสีและล๎อเลียน 5) ผู๎หญิงที่มีลักษณะ นิสัยเห็นแกํตัว มีกริยาไมํถือตัวจัดจ๎านและมีนัยยะ
สํอไปถึงพฤติกรรมทางเพศ 6) ผู๎หญิงที่ ดูไมํส ะอาด แตํง ตัวจัดจ๎านด๎วยเสื้อผ๎าและการแตํง หน๎า
7) การเป็นผู๎หญิงที่มีความรู๎น๎อยและมีชีวิตที่ยากลาบาก ต๎องทางานเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเอง 8) ผู๎หญิงที่
มีสามีคนไทยไปด๎วยและถูกสามีคนไทยทาร๎ายรํางกาย
Sroikudrua and Punkasirikul (2556) ศึก ษาความสัม พันธ์ ร ะหวํางกลวิธีทางภาษากั บ
อัตลักษณ์เมียฝรั่ง ในภาพยนตร์ เรื่อง “อีนางเอ๏ยเขยฝรั่ง” ผลการวิจัยพบวํา ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช๎กลวิธี
ทางภาษาตําง ๆ เชํน การเลือกใช๎ภาษา การใช๎อวัจนภาษา การเลือกใช๎คาศัพท์ การกลําวอ๎าง การใช๎
คาถามเชิงวาทศิลป์ และอุปลักษณ์ เพื่อประกอบสร๎างอัตลักษณ์เมี ยฝรั่งทั้ งสิ้น 9 อัตลักษณ์ ได๎แกํ
1) มีพื้นเพเป็นคนชนบทในภาคอีสานและทามาหาเลี้ยงชีพด๎วยการเป็นเกษตรกร 2) มีความหลงใหล
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ในวั ต ถุ เ งิ น ทองจนกลายเป็ น พฤติ ก รรมการเอาอยํ า ง 3) มี ค วามรู๎ น๎ อ ยพู ด ภาษาอั ง กฤษไมํ เ กํ ง
4) การมีชีวิตสมรส (กับ ฝรั่ง) ที่ประสบความสาเร็จ 5) การมีชีวิตสมรส (กับฝรั่ง) ที่ไมํประสบ
ความสาเร็จ 6) มีลักษณะกายภาพผิวดาตัวเล็ก 7) เป็นผู๎หญิงที่เลํนหวย 8) เมียฝรั่งเป็นผู๎หญิงที่ เอาใจ
เกํงและยังชํวยดูแลพํอแมํของฝรั่ งด๎วย และ 9) เมียฝรั่งเป็นผู๎หญิงที่ รักนวลสงวนตัว ทั้งนี้งานวิจัยนี้
ไมํได๎มุํงที่จะโน๎มน๎าวชักจูงให๎ผหู๎ ญิงหันมาเป็นเมียฝรั่ง แตํแคํจะชี้ให๎เห็นวําภาพยนตร์ในฐานะวาทกรรม
สาธารณะสามารถประกอบสร๎างอัตลักษณ์ของบางกลุํมคนในสังคมได๎โดยกลวิธีทางภาษาที่ ภาพยนตร์
ได๎เลือกใช๎
ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ (2559) ศึกษานวนิยาย “ดิฉันไมํใชํโสเภณี” ซึ่งเป็นนวนิยายที่ผลิตขึ้นจาก
สัง คมและวัฒนธรรมไทย ในชํวงของการเคลื่อนย๎ายฐานทั พทหารอเมริก าออกจากประเทศไทย
ประกอบกับการ สํง เสริมการทํอ งเที่ยวและนโยบายเปิดประเทศเพื่อชดเชยจานวนนักทํองเที่ยวที่
หายไปกับการถอนฐานทัพ อีกทั้งแรงงานผู๎หญิงได๎เคลื่อนย๎ายจากภาคการเกษตรสูํภาคอุตสาหกรรม
ตามแผนนโยบายเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมเหลํานี้มีผลโดยทางอ๎อม ผํานวิถีปฏิบัติของผู๎คนในสังคม
จนเกิดตัวบทวาทกรรมสาธารณะตําง ๆ ขึ้นมา นวนิยายเรื่องนี้เชํนกันแม๎เมียฝรั่งจะพยายามปฏิเสธวํา
ตนไมํใชํโสเภณี แตํนวนิยายเรื่องนี้กลับ ยิ่งผลิตซ้าตอกย้าให๎อัตลักษณ์เมียฝรั่ง มีความเกี่ยวข๎องกับ
การเป็นโสเภณี การมีชีวิตที่ยากลาบาก การมีชีวิตที่ไมํประสบความสาเร็จกับสามีคนไทย และการถูก
สังคมดูถูก รังเกียจ
การศึกษาภาษากับอัตลักษณ์ของเมียฝรั่งในวาทกรรมสาธารณะ (ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558)
ศึก ษาภาษากั บอั ตลั กษณ์เ มี ยฝรั่ง ในวาทกรรมสาธารณะ พ.ศ. 2510-2554 ได๎แกํ ขําวหน๎าหนึ่ง
บทความในคอลั ม น์ เพลง เรื่ อ งสั้นและนวนิ ยายที่ มี เ นื้อหาเกี่ ยวกั บ เมี ยฝรั่ง โดยผู๎ป ระกอบสร๎า ง
วาทกรรมมิใชํเมียฝรั่ง ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พบวํา ภาษาในวาทกรรมสาธารณะ
เหลํานั้นแสดงอัตลักษณ์ของหญิงกลุํมที่แตํงงานกับชายชาวตะวันตกหลายประการผํานมุมมองของ
สัง คม เชํ น การมี ชี วิ ต สมรสที่ ไ มํ ป ระสบความส าเร็ จ กั บ สามี ค นไทย การมี ชีวิ ต สมรสที่ ป ระสบ
ความส าเร็จ กับ สามีฝ รั่ง การเป็นเมียฝรั่งท าให๎ฐานะทางการเงินและฐานะทางสัง คมดีขึ้น เป็นต๎น
(ทินวัฒน์ สร๎อยกุดเรือ, 2558) เป็นการพยายามอธิบายให๎เห็นการถูกยัดเยียดอัตลักษณ์ตามมุมมอง
ของสังคมให๎แกํเมียฝรั่ง
ผลการวิจัยพบวํา กลวิธีทางภาษาที่ ใช๎เพื่อประกอบสร๎างอัตลักษณ์เมียฝรั่ งมี 10 กลวิธี ได๎แกํ
การเลือกใช๎คาศัพท์ (การใช๎คาเรียก การใช๎กลุํมคาขยายลักษณะเมียฝรั่ ง การใช๎คากริยาแสดงอาการ
หรือความรู๎สึกของเมียฝรั่ง การใช๎คากริยาแสดงอาการหรือความรู๎สึกของบุคคลอื่น การใช๎นามวลีบอก
สถานที่) การเลือกใช๎ภาษา (การใช๎ภาษาถิ่นอีสาน การใช๎ภาษาอังกฤษ) การใช๎อุปลักษณ์ การใช๎มูลบท
การใช๎คาถามเชิงวาทศิลป์ การใช๎สหวาทกรรม การกลําวอ๎าง การใช๎สานวน การใช๎ถ๎อยคานัยผกผัน
และการใช๎ประโยคกรรมวาจก ซึ่งลักษณะโครงสร๎างทางปริจเฉทในวาทกรรมแตํละประเภทล๎วนสํงผล
ให๎เกิดกลวิธีทางภาษาที่ตํางกันไป
อัตลัก ษณ์เมี ยฝรั่ ง ที่ พบในงานวิจัยนี้ มี 19 อัตลัก ษณ์ ได๎แกํ การมี ชีวิตสมรสที่ ไมํ ป ระสบ
ความสาเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสที่ ประสบความสาเร็จกับสามีฝรั่ ง การมีชีวิตสมรสที่ ไมํ
ประสบความสาเร็จกับสามีฝรั่ ง การเป็นเมียฝรั่งที่มีสามีเป็นคนสัญชาติเยอรมัน การมีลักษณะทาง
กายภาพด๎านบวก การมีลักษณะทางกายภาพด๎านลบ การเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับอาชีพในอุตสาหกรรม
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บริการ การเป็นเมียฝรั่งทาให๎ฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมดีขึ้ น การมีชีวิตที่ลาบากยากจน
การเป็นผู๎ที่มีการศึกษาที่ดี การเป็นผู๎ที่มีการศึกษาน๎อย การมีภูมิลาเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การมีภูมิลาเนาในภูมิภาคอื่ น ๆ ของประเทศไทย การมีความกตัญ ญู การทางานที่ต๎องใช๎แรงงาน
การไมํดูแลบุตร การถูกสังคมดูถูกเหยียดหยามและไมํให๎เกียรติ การเป็นกุลสตรี และการไมํเป็นกุลสตรี
บริบททางสังคมวัฒนธรรม ได๎แกํ ผู๎หญิงกับความงามในอุดมคติ การกาหนดคุณคําผู๎หญิงดีและ
ไมํดีในสังคมไทย บทบาทแมํและเมียของหญิงในสังคมไทย การเข๎ามาใช๎ประเทศไทยเป็นสถานทีพ่ ักรบ
ของทหารอเมริกันในชํวงสงครามเวียดนาม การพัฒนาประเทศจากภาคเกษตรกรรมเป็น
ภาคอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายการสํงเสริมอุตสาหกรรมภาคบริการและ
การทํองเที่ยวจากภาครัฐ การแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม และพุทธศาสนามีสํวนสาคัญตํอการผลิตตัวบท
วาทกรรม
อยํางไรก็ตาม งานวิจัยด๎านภาษาศาสตร์ที่กลําวถึง มุํงเน๎นไปที่การศึกษากลวิธีทางภาษาเพื่อเผย
ให๎เห็นการประกอบสร๎างวาทกรรม “เมียฝรั่ง” ในวาทกรรมสาธารณะซึ่งพยายามเผยให๎เห็นกลวิธีทาง
ภาษาที่ถูกใช๎อยํางเป็นธรรมชาติจนผู๎รับสารอาจไมํรู๎ตัววํารูปภาษาเหลํานั้นแฝงชุดความคิดตํา ง ๆ ที่
อาจจะพยายามครอบงาผู๎รับสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในงานวิจัยนี้จะใช๎แนวคิดด๎านกลวิธีทางภาษาและการสื่ออุดมการณ์เ ป็นแนวในการวิเ คราะห์
ตัวบท ได๎แกํ สารคดี ชุด แมํวาดเมี ยบียอร์น ของจันทร์ ศรีจ รูญ แอนเดอร์สัน เป็นการวิเ คราะห์
อุดมการณ์หรือชุดความคิดเกี่ ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม เพื่อแสดงให๎เห็นกลวิธีทางภาษาใน
การสื่ออุดมการณ์และเพื่อเข๎าใจความสัมพันธ์ระหวํางภาษากับอุดมการณ์เกี่ยวกับการแตํงงานข๎าม
วัฒนธรรมตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่สํงผลตํอตัวบทวาทกรรม
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บทที่ 3
กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสารคดี
ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
การเลือกใช๎กลวิธีทางภาษาของตัวบท มีผลตํอการสื่อชุดความคิดหรืออุดมการณ๑ผํานวาทกรรม
จากการวิเคราะห๑วาทกรรม ชุด แมํวาดเมียบียอร๑น จํานวน 20 เลํม แล๎ว ผลการศึกษาพบวํา กลวิธี
ทางภาษาที่สื่ออุดมการณ๑เกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมในสารคดี ชุด แมํวาดเมียบียอร๑น ปรากฏ
ดังนี้
3.1 การเลือกใช้คาศัพท์ (Lexical Choices)
กลวิธีการเลือกใช๎คําศัพท๑สามารถสื่อถึงอุดมการณ๑ที่แฝงอยูํในวาทกรรมได๎ (Van Dijk, 1995:
259; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน๑ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 13) ทั้งนี้การเลือกใช๎คําศัพท๑เป็นกลวิธีทางภาษาที่
สําคัญที่ชํวยผู๎รับสารในการตีความเหตุการณ๑ตําง ๆ ชํวยในการทําความเข๎าใจเจตนาของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ในเหตุการณ๑นั้น ๆ ดังนั้น การเลือกใช๎คําศัพท๑จึงชํวยทําให๎เข๎าใจสารที่ ผู๎ผลิตตัวบทตั้งใจที่จะสื่อถึง
ผู๎รับสาร นอกจากนี้คําศัพท๑ยังสามารถบํงบอกได๎วําผู๎ผลิตตัวบทมีความคิดเห็นอยํางไรตํอการกระทํา
ตํอผู๎รํวมในเหตุการณ๑ และตํอตัวเหตุการณ๑เอง โดยความคิดเห็นนั้น ๆ อาจเป็นในเชิงบวกหรือใน
เชิงลบ หากพบวํามีการใช๎คําบางคําซ้ําไปซ้ํามา หรือมีการใช๎กลุํมคําที่มีความหมายใกล๎เคียงกันบํอย ๆ
ก็ แสดงวํ าผู๎ผ ลิตตั วบทตั้ง ใจที่ จ ะนํา เสนอประเด็นสํ าคัญ ที่ แฝงความหมายบางอยํา งแกํ ผู๎รับ สาร
(Machin and Mayr, 2012: 37; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน๑ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 14)
การเลือกใช๎คําศัพท๑ที่พบมีหลายกลวิธีด๎วยกัน ได๎แกํ การใช๎คําเรียก แบํงเป็น คําแสดงบทบาท
หน๎าที่ของภรรยาที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรม คําแสดงการแบํงแยกความเป็น “คนอื่น” ของกลุํมคนที่
แตํงงานข๎ามวัฒนธรรม คําขยายที่แสดงคุณธรรมของภรรยาที่ดี ลักษณะของภรรยาของชาวตะวันตก
นามวลีบอกสถานที่หรือถิ่นที่มาของภรรยาของชาวตะวันตก มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
3.1.1 คาเรียก (Terms of Address)
การเรียกชื่อเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งทีแ่ สดงให๎เห็นมุมมองและความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
กลําวถึงได๎เป็นอยํางดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม เราทุกคนตํางก็มีชื่อและได๎รับ
การตั้งชื่อตั้งแตํแรก และเราก็ใช๎ชื่อเชํนนั้น ทําให๎เรารู๎วําเราเป็นใคร และคนอื่นก็แยกเราออกจาก
คนอื่นได๎ ทั้งนี้การเรียกขานในการระบุตัวบุคคล ยังเป็นการแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎พูดและผู๎ฟัง
เป็นอยํางไร มี ความใกล๎ชิดหรือ มีความสนิทสนมกั น เคารพยกยํองกันมากน๎อยเพียงใด (จันทิม า
อังคพณิชกิจ, 2557: 140-145)
การใช๎คําเรียกเพื่อใช๎อ๎างถึงกลุํมคน มีความสําคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให๎
การสื่อสารประสบผลสําเร็จ คําเรียกใช๎เป็นตัวบํงบอกสถานภาพและความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎สํงสารและ
ผู๎รับสาร นอกจากนี้ คําเรียกยัง ใช๎แสดงความเคารพ ความชื่นชมเอ็นดูห รือใช๎ในการดูถูก ทั้ ง นี้
การเลือกใช๎คําเรียกให๎เหมาะสมขึ้นอยูํกับหลายปัจจัย เชํน สถานะหรือตําแหนํงของผู๎ที่ถูกเรียก เพศ
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อายุ ความสัมพันธ๑ในครอบครัว ตําแหนํงของอาชีพ สถานะของผู๎สื่อสารในครั้งนั้น ๆ (หมอกับคนไข๎
หรือ ครู กับลูกศิษย๑) เชื้อชาติ หรือระดับความใกล๎ชิด หรือความสนิท (Yang, 2010: 743; อ๎างอิงจาก
ทินวัฒน๑ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 14)
นอกจากนี้ การใช๎คําเรียกเพื่อแสดงความเป็นปัจเจกยังเป็นการแสดงพื้นที่ห รือแสดง
การแบํง แยกปัจ เจกออกจากกลุํม คนด๎วย ไมํวําจะเป็นการใช๎คําขยายลักษณะ การใช๎นามวลีบ อก
สถานที่ หรือบอกคุณสมบัติของผู๎ถูกเรียกยํอมแสดงถึง สถานภาพของผู๎ถูกเรียกในน้ําเสียงของผู๎เรียก
ด๎วยทั้งสิ้น
การใช๎คําเรียกชื่อที่สื่ออุดมการณ๑เกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมที่ปรากฏในตัวบท
วาทกรรมชุดนี้ ปรากฏหลายลักษณะ ดังนี้
3.1.1.1 กลุํมคําศัพท๑ที่แสดงถึงหน๎าที่ของภรรยา ซึ่งเป็นหน๎าที่ที่พึงปฏิบัติในการมีชีวิต
สมรส เชํน คํา “แมํแจ๐ว” “อีแจ๐ว” “อีตัว” “ผู๎จัดการฝ่ายบุคคล” “หัวหน๎าคนใช๎” แสดงให๎เห็นบริบท
สังคมที่กําหนดบทบาทหน๎าที่ของภรรยาวําต๎องเป็นทั้งเมียทางพฤตินัยและแมํบ๎าน และเมื่อแตํงงาน
โดยเฉพาะการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม ยํอมต๎องยอมสละชื่อเสียง เกียรติยศ หรือการงานทั้งปวงเพื่อมา
ทําหน๎าที่เมียและแมํบ๎านเป็นหลัก
ตัวอยําง
ทุ ก ปีแ มํ วาดกลั บ มาประเทศไทยประมาณสามถึง สี่ เ ดื อ นเพื่ อ
พักผํอนจากการทําหน๎าที่เป็นเมียของบียอร๑นที่นอร๑เวย๑ ที่ต๎องพัก
เพราะทํ าหน๎าที่ เ หนื่อยมาก ทั้ ง นี้และทั้ ง นั้นโปรดอยําคิดมาก!
ความจริง ที่ ยิ่ง กวําจริง คือต๎องทํ าหน๎าที่ แ ม่แ จ๋วตัวดีนั้นเอง คือ
ต๎อ งทํางานบ๎าน ทํ าอาหาร ชํวยขัดถูทํ าความสะอาดเรือยอช๑ต
เป็นคนขับรถ เป็นคนขับเรือ ให๎อาหารหมา อาบน้ําหมา พาหมา
ไปโรงเรียน ฝึกวิ่ง ฝึกหยุด ฝึกคลานกับหมา จนทําทางแมํวาดจะ
เหมือนหมา มากกวําจะเหมือนคน
กําเนิดตัวละคร: 117
ตัวอยําง
ทั้ง ๆ ที่ รู๎วําแมํวาดวางแผนจะเดินทางต๎นเดือนสิง หา คุณเธอก็
เลือกลาพัก ร๎อนตอนนั้นเหมือนกั นเป็นเวลา 2 อาทิตย๑ แถมมี
บัญชาหน๎าตาเฉยให๎แมํวาดติดตามไปทําหน๎าที่เป็นอีแจ๋วและเป็น
อีตัว
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 3
ตัวอยําง
แมํ ว าดเปรีย บเที ย บคนที่ เ ป็น เมี ยฝรั่ง ให๎เ หมื อนผู้จั ดการฝ่า ย
บุคคล เพื่ อจะให๎ตัวเองที่ ทํ าหน๎าที่ เ มี ยฝรั่ง อยูํดูเ ก๐ ๆ ขึ้นหนํอย
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ความจริง ที่ ยิ่ง กวําจริง แตํไมํ อยากเปรียบก็ คือทํ าหน๎า ที่ เ หมื อน
หัวหน้าคนใช้ดี ๆ นี่เอง
สันดานผู๎ชาย: 17
ตัวอยํางข๎างต๎น แสดงถึงหน๎าที่ของเมีย คําเรียก “แมํแจ๐ว” “อีแจ๐ว” “หัวหน๎าคนใช๎”
“ผู๎จัดการฝ่ายบุคคล” สื่อวํามีหน๎าที่หลักที่ต๎องทํางานในบ๎าน และคําเรียก “อีตัว” สื่อความหมาย
ด๎านลบวําเมี ยในที่นี้คือ เมี ยในทางพฤตินัยที่ ต๎องมี รํวมหลับ นอนกั บสามี หน๎าที่ เ หลํานี้เ ป็นหน๎าที่
ที่ ภ รรยาต๎อ งปฏิบั ติต ามโดยไมํ มี ข๎อ โต๎ แย๎ ง ผู๎ห ญิง ที่ แ ตํง งานแล๎ว ยํอ มรั บ รู๎ ตามการปลู ก ฝั ง และ
การตีกรอบของสังคมในเรื่องความเป็นเมียมากํอนแล๎วในการดํารงอยูํในสังคมวัฒนธรรมเดิม แม๎จะมี
การย๎ายถิ่นฐานไปในอาศัยอยูํในตํางประเทศตํางวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมใหมํก็ยังคงตีกรอบและ
กําหนดหน๎าที่เมียที่ดีตามที่สังคมคาดหวังและยอมรับ การที่ภรรยาได๎ปฏิบัติหน๎าที่เมียและแมํบ๎านได๎
สมบูรณ๑แบบจึงมักจะได๎รับการยกยํองจากสังคม
อีกนัยหนึ่งแสดงให๎เห็นถึงการถูกครอบงําทางความคิดของผู๎หญิงที่ยอมรับหน๎าที่เหลํานี้
มาปฏิบัติตามด๎วยความยินดีและความภาคภูมิใจ การที่สังคมได๎กําหนดคุณคําการเป็นเมียและแมํบ๎าน
วําเป็นสิ่งที่พึ งกระทํ าและควรกระทําของผู๎ห ญิงที่ เป็นภรรยา แม๎ จะต๎องสละบางอยํางที่เ ป็นเรื่อง
นําภาคภูมิใจในชีวิตไปก็ตาม
บริบทสังคมวัฒนธรรมสํงผลตํอการเลือกใช๎ตัวภาษาเพื่อสะท๎อนอุดมการณ๑ความเป็น
ภรรยา คําศัพ ท๑ ที่เ ลือ กใช๎ล๎วนแล๎วแตํสื่อถึง สถานะที่ ต่ําลง ดูด๎อยคํามากกวําปกติ เ พราะแสดงถึง
ความเป็นปกติที่ภรรยาต๎องปฏิบัติมิได๎แสดงถึงความภาคภูมิใจที่สังคมมีตํอการปฏิบัติหน๎าที่ภรรยาได๎
สมบูรณ๑ของผู๎หญิง ไมํปรากฏคําที่แสดงความชื่นชมหรือยกสถานะของภรรยาวําเป็นสถานะที่สูงสํงใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตํอตัวบท
3.1.1.2 กลุํมคําศัพท๑ที่แสดงการแบํงแยกความเป็น “คนอื่น” ของกลุํมคนที่แตํงงาน
ข๎ามวัฒนธรรม เชํน คํา “เมียฝรั่ง” “สาวไทยหัวก๎าวหน๎า” “คนตํางชาติ” “พวกชาวตํางชาติ” “พวก
ตํางด๎าว” แสดงให๎ เ ห็ นบริ บ ทสัง คมที่ กํ าหนดแบํง แยกกลุํม คนและจัดชนชั้ นทางสัง คม ทํ า ให๎ มี
ความเหลื่อมล้ําในสังคม ดังตัวอยํางตํอไปนี้
ตัวอยําง
แมํ วาดเป็ น สาวไทยหั ว ก้า วหน้ า ที่ เ ริ่ด ไปแตํ ง งานกั บ ฝรั่ ง ชาว
นอร๑เวย๑สมญาวํา พ่อยอดชายนายบียอร์น
ทํองยุโรปกับรถบุโรทั่ง: 9
ตัวอยําง ใช๎คําเรียก สาวไทยหัวก๎าวหน๎า สื่อถึงการมีวิสัยทัศน๑ของหญิงที่ตัดสินใจแตํงงาน
ข๎ามวัฒ นธรรม มี น้ํ าเสี ยงชื่น ชมวํา การแตํ ง งานข๎า มวั ฒ นธรรมเป็น สิ่ง ที่ “เริ่ด” หรือ “เลิ ศ” ซึ่ ง
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 1082) ให๎ความหมายคําวํา “เลิศ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2554 วําเป็นคําวิเศษณ๑ หมายถึง ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ แสดงคํานิยม
ด๎านบวกของสังคมวําเห็นเป็นเรื่องที่ทําให๎ชีวิตก๎าวหน๎าหากหญิงคนใดได๎แตํงงานกับชาวตํางประเทศ
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ตัวอยําง
หารู๎ตัวไมํวําถึงจะหลบไปเป็น เมียฝรั่งก็ใชํจะหนีครัวพ๎น แถมยัง
ต๎องอยูํในครัวคนเดียวไมํมีผู๎ชํวยเลย
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 92
ตัวอยําง
แมํวาดเปรียบเทียบคนที่เป็นเมียฝรั่งให๎เหมือนผู๎จัดการฝ่ายบุคคล
เพื่อจะให๎ตัวเองที่ทําหน๎าที่เมียฝรั่งอยูํดูเก๐ ๆ ขึ้นหนํอย ความจริง
ที่ยิ่งกวําจริงแตํไมํอยากเปรียบก็คือทําหน๎าที่เหมือนหัวหน๎าคนใช๎
ดี ๆ นี่เอง
สันดานผู๎ชาย: 17
ตัวอยําง
เมื่อมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย เข๎าใจผู๎หญิงไทยไมํได๎เป็นอยํางที่แก
และคนสํวนมากในสังคมของแกเข๎าใจ แตํแกก็คงท๎อใจที่จะไปทํา
ให๎คนสํวนมากในสังคมของแกเข๎าใจ สิ่งนี้คือปัญหาของผู๎หญิงไทย
ธรรมดาทั่วไปที่แตํงงานกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่แตํงงานกับ
คนต่างชาติที่อยูํในสังคมชั้นสูงจะมีปัญหาเจ็บปวดหัวใจมาก
ทะลึง่ กันหนํอย อรํอยกับชีวิต: 110
ตัวอยําง
ครั้นตํอมาเมื่อเจริญวัยจนได๎สามี แมํวาดยังต๎องมีกรรมหรือมีบุญก็
ไมํทราบ คือยังต๎องเป็นนักเรียนอยูํนั่นเอง คราวนี้ก๎าวหน๎าหนํอย
มาเป็นนักเรียนอยูํตํา งประเทศ เรียนภาษานอร๑เ วย๑เจี้ยนที่ท าง
รัฐบาลนอร๑เวย๑จัดให๎พวกชาวต่างชาติเรียนฟรี ๆ เพราะรัฐบาล
เล็งเห็นวําเป็นการเสียคําใช๎จํายน๎อยกวํา ถ๎าหากเกิดความเสียหาย
อยํางอื่น ๆ ขึ้น เพราะความไมํรู๎ภาษาของพวกต่างด้าวทั้งหลาย
แอบดูนอร๑เวย๑: 42
ตัวอยําง ใช๎คําเรียก เมียฝรั่ง แสดงถึงความเป็นคนอื่นในวัฒนธรรม ตัวบํงชี้ “ฝรั่ง” ที่
ขยายคําวํา “เมี ย” เป็นการแบํงแยก ความเป็นคนอื่นในวัฒ นธรรมไทย วําหญิง ที่แตํง งานกับ ชาย
ชาวตะวันตก เป็นบุคคลอีกกลุํมหนึ่งทีจ่ ะต๎องจําแนกออกไปจากหญิงหรือเมียทัว่ ๆ ไป คําเรียก เมียฝรั่ง
จึงเป็นคําสะท๎อนการแบํงแยกความเป็นเขาออกจากความเป็นเราในวัฒนธรรมไทย ตามที่ผู๎ผลิตตัวบท
อ๎างถึงมุมมองของคนไทย นอกจากนี้ คําเรียก “คนตํางชาติ” “พวกชาวตํางชาติ” “พวกตํางด๎าว” ที่ถูก
เลือกใช๎ แสดงถึงความเป็นคนอื่นของคนสัญชาติอื่นที่ย๎ายไปอาศัยอยูํในนอร๑เวย๑ และหมายรวมถึงหญิง
ที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมที่ย๎ายถิ่นฐานไปอยูํในนอร๑เวย๑ คําเรียกนี้เป็นการแบํงแยกคนตํางวัฒนธรรม

35
ใช๎รํ วมกั บ คํา วํา “พวก” ซึ่ง มี น้ําเสียงดูถูก คนสั ญ ชาติอื่น ที่ อาศัยอยูํในวัฒ นธรรมตะวันตก สื่ อถึ ง
ความไมํเทํ าเที ยมที่คนตํางวัฒนธรรมได๎รับ เมื่ อย๎ายไปอยูํอีก วัฒนธรรมหนึ่ง ถือเป็นทรรศนะผู๎ผลิต
ตัวบทอ๎ างถึง คนนอร๑เ วย๑ ที่ ม องผู๎ผ ลิตตัวบทในฐานะภรรยาของชาวนอร๑ เ วย๑และมองบุคคลอื่นที่ มี
สถานภาพเดียวกันหรือใกล๎เคียงกันกับผู๎ผลิตตัวบท
ตัวอยํางคําเรียกที่ถูกเลือกใช๎กลุํมนี้แสดงให๎เห็นการยอมรับความเป็นอื่นที่สังคมกําหนด
และยอมรับการถูกเหยียดเชื้อชาติเมื่อมีชีวิตสมรสกับคนตํางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อมีชีวิต
สมรสอยูํในสังคมวัฒนธรรมตํางประเทศ การยอมรับความเป็นอื่นที่สังคมตํางวัฒนธรรมกําหนดยํอมสื่อ
ถึงการตกอยูํภายใต๎การแบํงชนชั้นในสังคมและสื่อถึงความเหลื่อมล้ําของการให๎คุณคําของมนุษย๑อยําง
ไมํยุติธรรม
3.1.1.3 กลุํมคําศัพท๑ที่ขยายลักษณะของภรรยาที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรม สํวนมากที่ พบ
จะเป็นคําขยายลักษณะของภรรยาชาวตะวันตกที่เป็นหญิงไทย เชํน คํา “ภรรยาผู๎ซื่อสัตย๑” “เมียหนึ่ง
เดียว” “เมียที่หนึ่ง” “เมียแบบอื่น” “เมียดี” “เมียคนไทย” “เมียแบบไทย ๆ ” “พวกน๎องนางบ๎าน
นา” “พวกที่มีพื้นเพเดิมยากจน” “มีการศึกษาน๎อยหรือพวกที่มีปัญหาในชีวิตมามาก” “พวกที่มีลูก
แล๎วแตํไมํ มีสามี ”“เคยทํางานเป็นโสเภณีมากํอน” “พวกผู๎หญิ งไทยที่ไมํมีก ารศึกษา” “อายุน๎อย”
“ความรู๎น๎อย” “จน ๆ” “สาว ๆ ดี ๆ”
ตัวอยําง
แมํวาดภรรยาผู้ซื่อสัตย์ตะเกียกตะกายตามมาด๎วย แบกมาพร๎อม
ไมํ วํ า จะเป็ น กล๎ อ งถํ า ยรู ป กล๎ อ งวิ ดี โ อ กล๎ อ งสํ อ งทางไกล
คอมพิวเตอร๑กระเป๋าหิ้ว กระเป๋าเสื้อกันหนาวที่ขนมาเกือบหมด
กระเป๋าเครื่องสําอาง กระเป๋าใสํรองเท๎าสําหรับสู๎หิมะแบบตําง ๆ
กินเนื้อที่ไปครึ่งรถเทํานั้นเอง เหลือที่แอบ ๆ ไว๎ให๎บียอร๑นใสํของที่
จําเป็นสําหรับตรวจงานโอลิมปิกไว๎พอสมควร
ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแบบไทย ๆ: 17
ตัวอยําง
แล๎วแมํวาดก็กลับบ๎านไปนอนตุงรอแจ๎งขําวดีกับสามีวํา มีทั้งวีซํา
มีทั้ง ตั๋วเรือ บิน ที่จะตามไปรับใช้เ ป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ ของบียอร๑น
สามีสุดที่รัก
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 19
ตัวอยําง
สงสัยไหมคะวําเพราะเหตุใด พวกฝรั่งถึงเกิดนิยมมีเมียคนไทยกัน
นักหนา แตํต๎องไมํใชํสาวไทยประเภทหนูแหวนแขนอํอน นั่งพร่ํา
ตํา รากั น ตั้ ง แตํ เ ล็ ก จนโตนะคะ สํ ว นมากจะเป็ น พวกน๎อ งนาง
บ๎านนา พวกที่มีพื้นเพเดิมยากจน มีการศึกษาน้อยหรือพวกที่มี
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ปัญหาในชีวิตมามาก พวกที่มีลูกแล้วแต่ไม่มีสามี จํานวนไมํน๎อย
ที่เคยทางานเป็นโสเภณีมาก่อน นอกจากนี้อาจมีผู๎หญิงสาว ๆ
ดี ๆ ซึ่งญาติพี่น๎องที่ถูกชักนํามา บางคนผู๎ปกครองเห็นดีเห็นงาม
สนับสนุนด๎วยซ้ํา
คิดไงจะหายเซ็ง: 112
ตัวอยําง
ผู๎ชายฝรั่งถึงแม๎จะมีเคราดกแตํหัวเกื อบล๎านตัวใหญํโตอายุเกือบ
กลางคนบํอย ๆ ที่แมํวาดเห็นผู๎ชายลักษณะนี้มีคูํเป็นหญิงไทยอายุ
น้อยความรู้น้อย บางคนอาจจะประสบการณ๑น๎อยอีกด๎วย เพราะ
มีผู๎หญิงไทยจน ๆ มากมายที่ไมํเคยเป็นโสเภณีมากํอน แตํยอมมา
อยูํกับฝรั่งตามสภาพสังคมของตัวเองชักนํามา โดยที่ผู๎หญิงพวกนี้
ไมํมีอะไรเหมาะสมกั บฝรั่งที่ตกลงมารํวมชีวิตด๎วยเลย แม๎แตํจ ะ
พูดจาสํงภาษากันก็ไมํรู๎เรื่อง มีเรื่องเดียวเข๎ากันได๎เหมาะเหม็งคือ
ความมีเงินกับไมํมีเงิน
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 166
ตัวอยําง
พวกที่นําเห็นใจที่สุด เห็นจะเป็นพวกผู้หญิงไทยที่ไม่มีการศึกษา
ทั้งหลาย ที่แตํงงานไปกับฝรั่งชาติตําง ๆ พวกนี้มีจํานวนไมํน๎อยที่
ไปประสบความลําบากมากแล๎วไมํรู๎จะหันไปหน๎าไปทางไหน
คิดไงจะหายเซ็ง: 45
ตัวอยําง
พวกชาวนอร๑เวย๑มั กสมเพชพวกผู้หญิงไม่ดีคนไทยที่มาแตํงงาน
กับพวกผู๎ชายนอร๑เวย๑ พวกนั้นคิดวําพวกผู้หญิงไทยจะต๎องมีชีวิต
ที่ตกระกําลําบากมาก โดยพวกผู๎ชายเอาเปรียบเพราะไมํรู๎ภาษา
ไมํรู๎เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีใด ๆ ในประเทศนี้
คิดไงจะหายเซ็ง: 84
ตัวอยําง
ผู๎ชายฝรั่งนั้นพอแตํงเมียแล๎ว เมียมีความหมายมากกวํา เมียแบบ
ไทย ๆ เรา ไมํ ใชํ วํา เป็ นสุ ดที่ รัก สุด บูช าอะไรพรรค๑นั้ นนะคะ
แตํเ มี ยเปรียบเหมื อ นผู๎จัด การฝ่ายบุคคลในบริษัท ใหญํ ๆ ที่ ดู
เหมือนไมํใชํหน๎าที่ที่สําคัญนัก แตํขอโทษเวลาพวกที่มีความสําคัญ
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หรือไมํสําคัญทั้งหลายมีปญ
ั หาเรือ่ งอุจจาระไมํออกปัสสาวะไมํออก
ก็เห็นแตํต๎องวิ่งวุํนมาหาผู๎จัดการฝ่ายนี้กํอนเสมอ
สันดานผู๎ชาย: 17
ตัวอยําง
คุณยําทํานคงเชื่อวําการเป็นเมียนั้น ต๎องพยายามเป็น เมียหนึ่ง
เดี ย ว ครอบครั ว จึ ง จะมี ค วามสุ ข ถ๎ า ไปไมํ ไ หวจริ ง ๆ ก็ ต๎ อ ง
พยายามเป็นเมียที่หนึ่ง แตํไอ๎เรื่องจะเลิกราหยําร๎างแล๎วไมํได๎เป็น
เมียนั้นทํานไมํเห็นด๎วย แมํวาดโตไมํทันที่จะถามทํานวํา ถ๎าเป็น
เมียหนึ่งเดียวก็ไมํได๎ เป็นเมียที่หนึ่งก็ไมํได๎ ควรจะเลือกเป็น เมีย
แบบอื่นหรือเลือกไมํเป็นเมียดี
สันดานผู๎ชาย: 9
ตัวอยําง ใช๎คําขยายลักษณะของภรรยาชาวตะวันตกซึ่งเป็นหญิงไทย สํวนใหญํคําขยาย
มักแสดงลักษณะด๎านลบ เป็นลักษณะที่ไมํดี ไมํพึงประสงค๑ และแสดงน้ําเสียงดูถูก เป็นการประกอบ
สร๎างภาพด๎านลบแบบเหมารวมอยํางไมํยุติธรรมตํอหญิงไทยที่เป็นภรรยาชาวตะวันตก
คําขยาย “ยากจน” “จน ๆ” เป็นคําที่สื่อถึงการถูกมองแบบเหมารวมวําการที่หญิงไทยที่
ยากจนได๎แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมกับชาวตะวันตกนั้นเป็นการยกระดับฐานะทางการเงิน แม๎บางคนจะ
แตํงงานด๎วยความรักก็มักถูกมองแบบเหมารวมจากสังคมเสมอ คําขยาย “มีปัญหาในชีวิตมามาก” “มี
ลูก แล๎วแตํไมํมี ส ามี ” “เป็นโสเภณีม ากํอน” “อายุน๎อย” เป็นอีกกลุํมหนึ่งที่ สื่อภาพด๎านลบที่มี ตํอ
หญิ ง ไทยที่ แตํ ง งานข๎ า มวั ฒ นธรรม ซึ่ ง แสดงให๎เ ห็ น วํา หญิง กลุํ ม ดั ง กลํา วพยายามหลุ ด พ๎น จาก
การถูกกําหนดวํา “ด๎อยกวํา” ในสังคมไทยโดยการแตํงงานกับชาวตะวันตก นอกจากนี้ คําขยาย “ไมํมี
การศึกษา” “มีการศึกษาน๎อย” “ความรู๎น๎อย” ก็ยังคงแสดงให๎เห็นความด๎อยกวําของหญิงไทยที่เป็น
ภรรยาชาวตะวันตกอีกเชํนเดียวกัน ซึ่งตัวบทแสดงให๎เห็นถึงความไมํเทําเทียมของการถูกตัดสินหรือ
ถูกกําหนดคุณคําโดยสังคมและถูกมองแบบเหมารวม อันทําให๎หญิงไทยบางสํวนถูกลดทอนคุณคํา
ความเป็นมนุษย๑เพียงเพราะความไมํเทําเทียมด๎านการศึกษา ฐานะและประสบการณ๑ชีวิตในอดีต
อยํางไรก็ตาม ก็ยังพบคําที่สื่อความทางบวกเชํนเดียวกัน คําขยาย “ซื่อสัตย๑” “ดี” เป็น
คําที่สื่อถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของการเป็นภรรยา อยํางไรก็ตาม คําขยาย “ที่หนึ่ง” “หนึ่งเดียว”
แสดงคํานิยมชายเป็นใหญํ เชํน คํานิยมในสังคมไทยซึ่งเป็นคํานิยมที่สามีนิยมมีภรรยามากกวําหนึ่งคน
จนเกิดคําเรียกภรรยาในสังคมมากกวํา 1 ลักษณะ ดังที่ปรากฏคําวํา เมียหลวง เมียน๎อย บ๎านเล็ก ฯลฯ
3.1.1.4 กลุํมคําศัพท๑ที่เป็นนามวลีบอกสถานที่หรือถิ่นทีม่ าของภรรยาชาวตะวันตกที่
เป็นหญิงไทย ได๎แกํ ตํางจังหวัด บ๎านนา
ตัวอยําง
เธอเลํา (วําเวลาทําความสะอาดห๎องน้ําอยูํ บางครั้ง ฝรั่งบางคน
ไมํขออนุญาตกํ อนเข๎าทั้งที่ มีป้ายแจ๎งวํากําลังทําความสะอาดให๎
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เธอได๎ดําบํอย ๆ ) สังเกตได๎วําถึงแม๎เธอจะเป็นคนไทยต่างจังหวัด
ดูเหมือนไมํมีการศึกษา แตํเธอคงอยูํที่มีมานาน จนมีความเชื่อมั่น
เข๎าใจสิทธิและความเสมอภาคของการอยูํรํวมกันของพวกนอร๑เวย๑
ดี ไมํ มี ใ ครจะใหญํ โ ตกวํ า ใครถึ ง แม๎ จ ะทํ า งานกั น คนละระดั บ
ไมํขี้กลัวไมํกล๎าวําใครเหมือนเด็กต่างจังหวัดบ้านเรา”
ทํองเกาะทะเลเหนือ: 78
ตัวอยําง
สงสัยไหมคะวําเพราะเหตุใด พวกฝรั่งถึงเกิดนิยมมีเมียคนไทยกัน
นักหนา แตํต๎องไมํใชํสาวไทยประเภทหนูแหวนแขนอํอน นั่งพร่ํา
ตํารากันตั้งแตํเล็กจนโตนะคะ สํวนมากจะเป็น พวกน้องนางบ้าน
นา พวกที่มีพื้นเพเดิมยากจน มีการศึกษาน๎อยหรือพวกที่มีปัญหา
ในชีวิตมามาก พวกที่ มีลูกแล๎วแตํไมํมีส ามี จํานวนไมํน๎อยที่ เคย
ทํางานเป็นโสเภณีมากํอน
คิดไงจะหายเซ็ง: 112
ตัว บทใช๎ คํา วํ า “ตํา งจัง หวัด ” “บ๎ านนา” สื่ อความหมายวํา หญิง ไทยที่ มี ภู มิ ลํา เนา
ตํางจังหวัดของประเทศไทยนั้นมักจบการศึกษาต่ํา ซึ่งความเป็นตํางจังหวัดในมุมมองของบริบทสังคม
วัฒนธรรมไทยที่กลุํมคนซึ่งเป็น “ศูนย๑กลาง” และอยูํใน “เมือง” ได๎หมายรวมถึงความด๎อยกวําของ
ประชาชนในท๎ อ งถิ่นที่ ถูก อ๎ างถึง ด๎วย นอกจากความด๎อยกวําทางการศึก ษาแล๎ว ยัง ด๎อยกวําด๎าน
ความเป็นอยูํ เศรษฐกิจ การเข๎าถึงข๎อมูลความรู๎ที่ทันสมัย และถูกจํากัดสิทธิให๎อยูํในตําแหนํงทางสังคม
ที่ด๎อยโอกาสหรือ ไร๎อํานาจในการตํอรองหรือเรียกร๎องสิทธิในเรื่องตําง ๆ ดังนั้น เมื่อตัวบทใช๎คําวํา
“ตํางจังหวัด” ในด๎านการศึกษา จึงสื่อถึงให๎เห็นการดิ้นรนเพื่อหลุดพ๎นความเป็นชายขอบของหญิงไทย
ตํางจังหวัดด๎วยการมาเป็นเมียฝรั่งและย๎ายถิ่นฐานตามสามีชาวตะวันตกแม๎จะมีความรู๎น๎อยก็ตาม
3.1.2 การเลือกใช้คากริยา (Transitivity and Verb Processes)
การพิจารณาการใช๎คํากริยามีความสําคัญในการทําความเข๎าใจสิ่งที่กลําวถึงในตัวบทในแงํ
ที่ วํ าสิ่ ง ที่ กํ า ลัง กลํา วถึ ง นั้น คงอยูํ และมี ตั วตนในสถานะอยํา งไรทํ ามกลางการสื่ อ สารของบุค คล
เชํนเดียวกับความรู๎ความเข๎าใจบางสิ่งบางอยํางที่มีอยูํแล๎วของบุคคลในสังคม ถ๎อยคําที่ปรากฏในตัวบท
จึงไมํเป็นเพียงการแสดงข๎อมูลถํายทอดความคิดระหวํางผู๎สํงสารและผู๎รับสารเทํานั้นแตํยังสะท๎อนถึง
ความสัมพันธ๑ทางสังคมบางอยํางที่แฝงอยูํกับการสื่อสารนั้นอีกด๎วย (จันทิมา อังคพณิชกิจ , 2557:
149)
การพิจารณาการใช๎คํากริยายํอมแสดงให๎เห็นผู๎กระทํา ผู๎ถูกกระทํ าและสิ่งที่ กระทําใน
สถานการณ๑ก ารสื่อ สาร ผํานการเลือกใช๎คํากริยาซึ่งมี อยูํอยํางหลากหลายทั้ ง ระดับ คําและระดับ
ประโยค คํากริยาที่ถูกเลือกใช๎ตามเจตนาและสถานการณ๑การสื่อสารครั้งนั้น ๆ จึงเป็นการสื่อความ
หรืออุดมการณ๑แฝงเร๎นที่ถูกเลือกมาแล๎ว
ตัวบทใช๎กริยาที่แสดงถึงชุดความคิดเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม ดังตัวอยําง
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3.1.2.1 คํากริยา ที่สื่อความวํา “ตาม” หรือ “ติดตาม” ปรากฏวํา คํากลุํมนี้ใช๎เมื่อ
กลําวถึง การที่ภรรยาต๎องติดตามสามีไปในที่ตําง ๆ ซึง่ สือ่ ชุดความคิดเรื่องชายเป็นใหญํในครอบครัว
ด๎วย
ตัวอยําง
ฝ่ายญาติผู๎น๎องที่เ ป็นญาติฝ่ายทางแมํของแมํ วาดที่ อยูํยุสตันนั้น
ตามสามีอเมริกันไปประจําอยูํที่ประเทศเนเธอแลนด๑
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 61
ตัวอยําง
ทั้ง ๆ ที่ รู๎วําแมํวาดวางแผนจะเดินทางต๎นเดือนสิง หา คุณเธอก็
เลือกลาพัก ร๎อนตอนนั้นเหมือนกั นเป็นเวลา 2 อาทิตย๑ แถมมี
บัญชาหน๎าตาเฉยให๎แมํวาดติดตามไปทําหน๎าที่เป็นอีแจ๐วและเป็น
อีตัว
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 3
ตัวอยําง
สมัยกํอนที่แมํวาดจะแตํงงานและย้ายไปอยูํกับบียอร๑นที่นอร๑เวย๑
เป็ น กิ จ จะลั ก ษณะนั่ น ทุ ก ครั้ ง ที่ แ มํ ว าดต๎ อ งไปประชุ ม ที่ โ นํ น
แมํวาดชอบมากคํะ เพราะบ๎านเมืองสวยงามเหลือเกิน
บุพเพสันนิวาส: 41
จากตัวอยําง ปรากฏการใช๎คํากริยาที่หมายความวํา “ตาม” โดยระบุผู๎กระทํา คือ ภรรยา
วําจะต๎องติดตามสามี ไปใช๎ชีวิตในตํางประเทศ หรือย๎ายที่ อยูํติดตามไปทํ างานตามสถานที่ ตําง ๆ
คํา “ย๎ายตาม” “ย๎ายไป” “ตาม” “ติดตาม” “ตามไป” ซึ่งสื่อวําภรรยามีหน๎าที่ต๎องติดตามสามีและ
ย๎ายตามสามีไปทํางานในที่ตําง ๆ ในขณะเดียวกัน การใช๎คํากริยา “บัญชา” ก็สื่อให๎เห็นวําสามีเป็น
หลักของครอบครัว หากสามีต๎องย๎ายที่ทํางาน เมียฝรั่งก็ต๎องย๎ายตามไปด๎วย เผยให๎เห็นชุดความคิด
ชายเป็นใหญํที่ยังคงปรากฏอยูํในสังคมตะวันตกผํานการเลือกใช๎คํากริยาของตัวบท
3.1.2.2 คํากริยา ที่สื่อความถึงหน๎าที่ของสามีและภรรยาที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรม
ปรากฏวํา คํากลุํมนี้ใช๎เมือ่ กลําวถึงหน๎าที่ของสามีภรรยาที่แม๎จะมีพื้นฐานความแตกตํางทางวัฒนธรรม
แตํก็ยํอมมีหน๎าที่ในครอบครัวตามวิถีชีวิตของคูํสมรสแตํละคูํ หรือตามวัฒนธรรมในสังคมที่อาศัยอยูํ
ด๎วยกัน
ตัวอยําง
ที่ออรอสเพื่อนของแมํวาดเจ๎านายผมเป็นผู๎หญิงไทยที่แตํงงานกับ
ชาวนอร๑เวย๑เหมือนกัน สามีแกมีอาชีพเป็นกัปตันเรือบินที่เพิ่งปลด
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เกษียณ มีแผนการจะออกเดินทางด๎วยเรือใบที่กัปตันสร๎างขึ้นเอง
ไปรอบโลก ใช๎เวลาประมาณ 3 ปีที่จะเดินทางไปเรื่อย ๆ มีเมีย
คูํใจเดินทางไปปรนนิบัตทิ ุกรูปแบบ
ฟังหมาเลํา: 37
ตัวอยําง
ตอนหลัง ๆ พอสนิท กั บฝ่ายหญิง มากขึ้น แมํ วาดสงสารเห็นใจ
แกมาก เพราะแกมี ค วามเป็ น อยูํ ที่ เ ป็ น ผู๎ เ สี ย เปรี ย บอยูํ เ สมอ
ทําทุกอยํางตั้งแตํงานบ๎าน งานปรนนิบัติฝ่ายชาย ตลอดไปจนถึง
ช่วยทาธุรกิจของฝ่ายชาย
สันดานผู๎ชาย: 24
ตัวอยําง
สมั ยแมํ วาดแตํ ง งานไปอยูํที่ อ อสโลใหมํ ๆ อยากเป็นแม่บ้ า น
รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสามีสุดที่รักมาก
สันดานผู๎ชาย: 17
ตัวอยําง
เดี๋ยวนี้ไปฝึก เป็นแม่ครัวฝรั่งมานานนัก หนาแล๎วจึง คํอนข๎างจะ
มั่ นใจในฝีมื อ ตนเอง แตํเ รื่องมั นตํางกั นตรงที่ เ วลาทํ าครัวอยูํที่
เมื อ งนอกนั้น มี ค นต๎ องทนกิ นฝี มื อ แมํ ว าดอยูํ คนเดีย ว ไมํ ต๎อ ง
พูดมากไมํอยํางนั้นจะไมํมีกิ น อยํางน๎อยคุณบียอร๑นก็ยัง มีชีวิตที่
ไมํได๎เป็นโรคขาดอาหารอยูํจนเดี๋ยวนี้นะคะ
Amazing Thailand: 16
ตัวอยําง
ตามธรรมดาฝ่ายชายยํอมเป็นผู๎ทอี่ อกไปทามาหากินและฝ่ายหญิง
ดูแลเรื่องในบ๎าน
สันดานผู๎ชาย: 16
ตัวอยําง
เป็นเรื่อ งปกติของสามี ภรรยาฝรั่ง ที่ จ ะต๎องช่วยกันทํ าทุ ก อยําง
เพราะไมํมีคนงานมาชํวยทํางานเหมือนในบ๎านเมืองเรา
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 80
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ตัวอยําง
บียอร๑นมีหน๎าที่ทาความสะอาดพื้นบ๎าน
สันดานผู๎ชาย: 87
ตัวอยําง
ตามแผนการนั้นเด็ก ๆ จะไปนอร๑เวย๑กํอนแล๎วจึงเข๎าไปเที่ยวยุโรป
โดยให๎อาบียอร๑นเป็นโชเฟอร์ขับรถพาเที่ยวตามประเทศตําง ๆ
กําเนิดตัวละคร: 14
ตัวอยําง
ตลอดเวลาที่ พัก อยูํที่ นอร๑เ วย๑ป ระมาณสามอาทิ ตย๑ ในวันหยุด
เราจะอยูํกันที่บ๎านบนภูเ ขา แมํวาดมี หน๎าที่ ทางานบ้านจัดการ
เสื้อผ้าและทาอาหาร บียอร๑นมักหายอยูํที่ห๎องใต๎ดินที่เขากําลัง
ตกแต่งให๎เ ป็นอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ ที่ มีพร๎อม ห๎องนอน ห๎องน้ํา
ห๎องครัว และห๎องนั่งเลํน หรือบางทีก็ซ่อมรถซ่อมราไปตามเรื่อง
พาเด็กไทยทํองยุโรป: 134
ตัวอยําง
แมํวาดขับรถในเมืองได๎ดีกวําบียอร๑นเพราะเคยชินกับการขับรถใน
กรุงเทพฯ จึงรับหน้าที่เป็นคนขับไปแคมป์ปิ้งที่อยูํทางอีกด๎านของ
เมือง
ร๎อยพํอพันแมํผรู๎ ํวมทาง: 74
จากตัวอยําง ปรากฏการใช๎คํากริยาที่แสดงให๎เห็นวํา การใช๎ชีวิตสมรสนั้นต๎องมีสามีและ
ภรรยาต๎องมีห น๎าที่ในการปฏิบัติ เชํน ตัวบทใช๎ คําวํา “ปรนนิบัติ” “ชํวยทําธุรกิจ ” “เป็นแมํครัว ”
“เป็นแมํบ๎าน” แสดงให๎เห็นหน๎าที่ของภรรยาที่จะต๎องดูแลความเป็นอยูํของสามีและชํวยดูแลกิจการ
ของสามี ดูแลเรื่องในบ๎าน ซึ่ง แม๎ จ ะตํางวัฒ นธรรม ภรรยาก็มั ก มีห น๎าที่ เ ชํนเดียวกั น แสดงให๎เ ห็น
ชุดความคิดที่สื่อถึงการเป็นภรรยาที่ดีวําจะต๎องปรนนิบัติสามี ดูแลงานบ๎านไมํให๎ขาดตกบกพรํอง และ
หากภรรยาคนใดที่สามารถชํวยงานหรือภาระอื่นเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวแล๎วยํอมเป็นสิ่งที่สามี
ปรารถนา นอกจากนี้ยังใช๎คําวํา “ทํามาหากิน ” “ทํ าความสะอาดบ๎าน” “เป็นโชเฟอร๑ ” “ตกแตํง
อพาร๑ตเมนต๑” “ซํอมรถซํอมรา” “ต๎องชํวยกัน” แสดงให๎เห็นหน๎าที่ ของสามีวํานอกจากหน๎าที่หลักที่
ต๎องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล๎ว ก็ต๎องทําหน๎าที่ดูแลตกแตํงบ๎าน ซํอมรถ ชํวยแบํงเบางานบ๎าน
ภรรยาและขับรถด๎วย ซึ่งหน๎าที่ข๎างต๎นนั้น ตามปกติของสังคมแตํละวัฒนธรรมยํอมแตกตํางกันไปตาม
วัฒ นธรรม ตัว บทแสดงให๎เ ห็ นเพี ยงวํา ภรรยาและสามี มี ห น๎าที่ แตกตํา งกั นในการใช๎ชีวิ ตสมรส
เพื่อเกื้อกูลครอบครัวของตนเอง
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3.1.2.3 คํากริยา ที่สื่อความไมํพอใจของคูํสมรสเมื่อได๎รับผลกระทําจากคํานิยม ความคิด
บางอยํางในสังคมวัฒนธรรมใหมํ ซึ่ง ทําให๎ถูกลดทอนคุณคําของมนุษย๑จนเกิดความไมํ ภาคภูมิใจใน
ตัวเอง หลังจากย๎ายไปอาศัยอยูํในตํางประเทศ ซึ่งเป็นการอาศัยอยูํในวัฒนธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คํากริยาเหลํานี้แสดงให๎เห็นถึงชุดความคิดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมํพอใจ ไมํเข๎าใจ และไมํยอมรับคํานิยม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีในวัฒนธรรมที่กําลังดํารงอยูํ
ตัวอยําง
บียอร๑นพยายามหนักหนา ที่จะขอให๎แมํวาดเปลี่ยนสัญชาติเป็น
คนนอร๑เวย๑ เหตุผลเพียงเพื่อจะได๎ไมํต๎องประสบกับปัญหาพวกนี้
ไมํวํา แมํวาดต๎องเสียสิทธิ์อะไรในการเป็นคนไทย เขายินดีชดเชย
เป็นอยํางอื่นให๎
บุพเพสันนิวาส: 149
คํากริยา “พยายาม” “เปลี่ยน” ตัวบํงชี้ “สัญ ชาติ ” ที่ สื่อให๎เ ห็นความไมํพอใจและ
ความถูกกดต่ําลงเพราะภาพเหมารวมของหญิงไทยในตํางประเทศวําเดินทางเข๎ามาค๎าประเวณี และ
ชื่อเสียงเรื่องโสเภณีไทยก็เป็นที่เลื่องลือในแถบตะวันตก ตัวอยํางนี้จึงสื่อชุดความคิดที่มีตํอหญิงไทย
หรือหญิงไทยที่เป็นภรรยาของชาวตะวันตกตามมุมมองของตัวบทวํา ผู๎หญิงไทยที่ใช๎ชีวิตในนอร๑เวย๑
หรือซีกโลกตะวันตกยํอมต๎องการมีสัญชาติเป็นคนนอร๑เวย๑เพื่อไมํให๎โดนดูถูกหรือถูกมองเหมารวมวํา
เป็นโสเภณีไทย
ตัวอยําง
อยํางไรก็ ตาม ไมํใชํวําผู๎ชายทุกคนจะมี เมียสี่คนได๎งําย ๆ นะคะ
เขามีกฎวําผู๎ชายที่จะทําเชํนนั้นได๎ ต๎องได้รับการยินยอมจากเมีย
แรก ๆ กํอน
สันดานผู๎ชาย: 10
คํากริยา “ได๎รับ การยินยอม” จากตัวอยํางข๎างต๎น สื่อถึง ความไมํ เ ทําเที ยมทางเพศ
แฝงชุดความคิดเรื่องชายเป็นใหญํวํา สามีสามารถมีภรรยาได๎หลายคนในศาสนาอิสลาม อยํางไรก็ตาม
ตัวบทก็ยังพยายามสื่อวํา การจะมีได๎นั้นต๎องได๎รับการยินยอมจากภรรยากํอน ซึ่งแสดงให๎เห็นวําใน
หลายวัฒนธรรม เพศชายมีสิทธิ์มากกวําเพศหญิง ที่สื่อให๎เห็นความไมํพอใจและความถูกกดต่ําลง
เพราะภาพเหมารวมของหญิง ไทยในตํางประเทศวําเดินทางเข๎ามาค๎าประเวณี และชื่อ เสียงเรื่อง
โสเภณีไทยก็เป็นที่เลื่องลือในแถบตะวันตก ตัวอยํางนี้จึงสื่อชุดความคิดที่มีตํอหญิงไทยหรือหญิงไทยที่
เป็นภรรยาของชาวตะวันตกตามมุ ม มองของตัวบทวํา ผู๎ห ญิง ไทยที่ใช๎ชีวิตในนอร๑เ วย๑ห รือซีกโลก
ตะวันตกยํอมต๎องการมีสัญชาติเป็นคนนอร๑เวย๑เพื่อไมํให๎โดนดูถูกหรือ ถูกมองอยํางเหมารวมวําเป็น
โสเภณีไทย
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ตัวอยําง
แมํ วาดเองแม๎ จ ะแตํง งานกั บ ฝรั่ง มั ง คํา มี สัง คมกั บ คนตํา งชาติ
เสีย มาก แตํยั ง คงพยายามยามรั ก ษาคํา พูด และวิ ธีก ารพู ดให๎
ถูกต๎องตามหลักภาษาไทยอยูํเสมอ ถึงแม๎บางครั้ง จาเป็นต้องละ
ทิ้งขนบธรรมเนี ยมของตัวเอง เพื่อให๎ เ หมาะสมกั บ สภาพและ
โอกาส
บุพเพสันนิวาส: 95
ตัวอยําง
ผู๎ห ญิ ง ไทยสํว นมากถ๎า แตํ ง งานไปอยูํ ลํา พัง สามี ภ รรยาจะไมํ มี
โอกาสเรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องธรรมเนียมของฝรั่ง เพราะผู๎ชายไมํคํอย
สนใจจะทํ าจะสอนเมี ยก็ เ ลยไมํ ได๎ เรีย น ก็ ใช๎ธรรมเนียมเดิม ๆ
ของตัว
Amazing Thailand: 125
ตัวอยําง
ตั้งแตํแมํของแมํวาดอายุในวัยชรา จนถึงหลานตัวน๎อย อายุไมํกี่ปี
ที่รวมกันกินนอนอยูํในนั้นเพื่อความสนุกสนานตอนที่ฉลองปีใหมํ
คุณบียอร๑นยํอ มไมํ ส ะดวกแนํนอน เพราะเป็นฝรั่ง ที่ เ คยชินกั บ
การอยูํเป็นอิสระ ตอนแรกแมํวาดคิดจะไปเชําห๎องตามโรงแรมให๎
เขาไปอยูํ ตํ า งหาก แตํ พ อคิ ด ๆ ดู วํ า บี ย อร๑ น นํ า จะเรี ย น
ความเป็นอยูํอยํางไทย ๆ บ๎าง จะทําแตํตามธรรมเนียมของตัวเอง
โดยให๎แมํวาดเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวอยูํแตํผู๎เดียวมันไมํยุติธรรมนัก
สันดานผู๎ชาย: 101
ตัวอยําง
สามีมักอบรมสั่งสอนกํอนการเดินทางไปข๎างนอกด๎วยตัวคนเดียว
ของแมํวาดเสมอ ให๎เสียคํารถอยําแอบงุบงิบ ถึงแม๎วําจะไมํมีใคร
มาตรวจเช็กวําเสียเงินหรือเปลํา เมื่อใช๎อะไรหรือบริการของใคร
ไมํวําเขาจะรู๎หรือไมํก็ต๎องคืนเขาไป ไมํเชํนนั้นจะเสียความเคารพ
ตํอ ตัวเองไปมากมาย ทํ านองนี้แ หละคํะ ที่ คุณเธอชอบสั่ง สอน
อิฉันก็ยอมทาตามโดยดี
แอบดูนอร๑เวย๑: 63
จากตัวอยําง คํากริยาที่ขีดเส๎นใต๎ ตามบริบทที่ตัวบทนําเสนอ สะท๎อนให๎เห็นการที่สามี
และภรรยาต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมของอีกฝ่ายเพื่อให๎สามารถใช๎ชีวิตในวัฒนธรรมได๎อยํางเป็นธรรมชาติ
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และลดชํองวํางของความแตกตํางทางวัฒนธรรม จากตัวอยํางจะเห็นวํา สามีและภรรยาต๎องปรับตัว
เพื่อให๎เข๎าสังคมวัฒนธรรมนั้นได๎อยํางราบรื่น หากไมํปรับตัวเอง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมํชํวยให๎อีกฝ่าย
ปรับตัวได๎งํายขึ้น การใช๎ชีวิตในวัฒนธรรมก็ จ ะประสบปัญ หาและอาจสํง ผลเสียตํอความสัมพันธ๑
ชุม ชน และสัง คมได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง จะถูก จําแนกออกจากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั นของ
เจ๎าของวัฒนธรรม และกลายเป็น “คนอื่น” ที่ไมํสามารถกลายเป็นคนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันในสังคม
ที่ดํารงอยูํ
ตัวอยําง
เปลี่ยนสามีเป็นคนนอร๑เวย๑ซิไกํ la จะรู๎สึกถึงความเย็นของหิมะใน
ลีล าการวาดลวดลายที่ ขั บ รถตามกั นตลอดตั้ ง แตํ ส นามหลวง
ยันถนนตก แตํถ๎ารักจะเป็นเมียบริทิชก็ทนหนํอยนะหนู
ทะลึง่ กันหนํอย อรํอยกับชีวิต: 59
ตัวอยําง
สามีบางคนเกรงใจเมียมากจนไมํกล๎าขัดอะไร เพราะเมียมีอํานาจ
เงินบ๎าง อํ านาจพํ อตาบ๎าง มี ค วามรู๎ก ารศึก ษามากกวําบ๎าง ถ๎า
ฝ่ายหญิง โงํพอที่ จะยกเรื่องเหลํานี้ขึ้นมาแสดงอํานาจเหนือกวํา
สามีตัวเอง คงไมํมีความสุขเหลืออยูํในครอบครัวแนํ ๆ
สันดานผู๎ชาย: 84
ตัวอยําง
ที่นําชื่นใจคือสามี กลัวเมี ยเพราะความรัก อยากจะถนอมน้ําใจ
อยากจะตามใจเมีย อยากให๎เมียชื่นใจภูมิใจในตัวสามี พยายาม
ทําสิ่งที่ ภรรยาต๎อ งการด๎วยความเต็ม ใจไมํ ใชํจําใจ ครอบครัวนี้
นําจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขขั้นพื้นฐานมากมายทีเดียว
สันดานผู๎ชาย: 84-85
จากตัวอยําง คํากริยากลุํมนี้ แสดงคํากริยาที่สื่อถึงความสัมพันธ๑ของคูํสมรส เชํน “รัก”
“ทน” “เกรงใจ” “ถนอม” “กลัว” “ตามใจ” สื่อถึงชุดความคิดเกี่ยวกับแนวคิดในการใช๎ชีวิตสมรส
ดังนั้น กลวิธีการเลือกใช๎คําศัพท๑จึงเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่ตัวบทเลือกใช๎เพื่อสื่ อ
อุดมการณ๑หรือชุดความคิดเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม โดยปรากฏการใช๎คําเรียกหลากหลาย
ลักษณะและการใช๎คํากริยาหลายลักษณะดังได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น
3.2 การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor)
อุปลัก ษณ๑ (Metaphor) ในที่นี้ คือ อุปลักษณ๑เชิง มโนทั ศน๑ (Conceptual Metaphor) คือ
การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง โดยทั้งสองสิ่งมาจากวงความหมายที่ตํางกัน โดยมีการถํายโยง
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ความหมายจากวงความหมายต๎นทาง (source domain) ซึ่ง เป็นแบบเปรียบไปยังความหมาย
ปลายทางซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) ผลการวิจัย พบวํา ตัวบทใช๎กลวิธีท างภาษาเพื่อสื่อ
อุดมการณ๑หรือชุดความคิดเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม ดังตัวอยําง
ภรรยาเป็นผู้รับใช้
ตัวอยําง
แล๎วแมํวาดก็กลับบ๎านไปนอนตุงรอแจ๎งขําวดีกับสามีวํา มีทั้งวีซํา
มีทั้งตั๋วเรือบิน ที่จะตามไปรับใช๎เป็นทาสผู๎ซื่อสัตย๑ของบียอร๑นสามี
สุดที่รัก
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 19
ตัวอยําง
อะฮ๎า! เป็นอันวําคุณบียอร๑นโชคดีจะมี เมียคู่ทุกข์คู่ยากติดตามไป
รับใช้จนเกือบถึงขั้วโลกเหนือแนํทีเดียว
บุกโลกน้ําแข็ง: 12
จากตัวอยําง พบวํา ตัวบทเปรียบภรรยากั บ “ทาส” ซึ่ง มี ความหมาย 2 ความหมาย คือ
ความหมายที่ 1 เป็นคํานาม หมายถึง ผู๎ที่ขายตัวลงเป็นคนรับใช๎หรือที่นายเงินไถํคําตัวมา เรียกวํา
ทาสนํ้าเงิน ผู๎ที่เป็นลูกของทาสนํ้าเงิน เรียกวํา ทาสเรือนเบี้ย หรือ ทาสในเรือนเบี้ย ทาสที่เอาเงินไปซื้อ
มา เรียกวํา ทาสสินไถํ ผู๎ที่เป็นคนเชลย เรียกวํา ทาสเชลย ถ๎าใช๎คูํกันวํา ทาสทาสี ก็หมายความวํา
ทาส เป็นบําวผู๎ชาย และ ทาสี เป็นบําวผู๎หญิง ความหมายที่ 2 เป็นคํานาม หมายถึง ผู๎ที่ยอมให๎ตน
ตกอยูํในอํานาจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน เป็นทาสการพนัน เป็นทาสยาเสพติด เป็นทาสความรัก เป็นทาสเงิน
ผู๎ที่อุทิศตนแกํสิ่งที่ เลื่อมใสศรัทธา เชํน เป็นทาสความรู๎ ดังนั้น นัยของอุปลักษณ๑ในการเปรียบนี้จึง
หมายถึง ภรรยา ยินยอมเป็นผู๎รับใช๎หรืออยูํใต๎อํานาจของสามี ภรรยาต๎องติดตามไปด๎วยเมื่อสามีต๎อง
เดินทางไปทํางาน อยํางไรก็ตาม แม๎ตัวบทมิได๎มีน้ําเสียงในทางลบแตํก็สื่ออุดมการณ๑อุดมการณ๑ชาย
เป็นใหญํอยํางชัดเจน
ภรรยาเป็นสิ่งของที่หาซื้อได้
ตัวอยําง
อยําลืมนะคะพวกผู๎ชายเขามีสิทธิ์เลือกตั้งสี่คน ผู๎หญิงเราจึงเปรียบ
เหมื อนเป็นผลไม้ล้นตลาด อยําทําหยิ่งไป ทําตามที่ ทํานผู๎ใหญํ
ทํานสอนไว๎เสียดี ๆ เพราะถ๎าเป็นผลไม้ที่ไม่มีใครซื้อแล้ว จะต๎อง
โดนกวาดลงขยะไปในที่สุด
สันดานผู๎ชาย: 11
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ตัวบทสื่อวํา ชุดความคิดที่มีตํอหญิงไทยนั้นเป็นชุดความคิดด๎านลบ มีการเปรียบผู๎หญิงกับ ผลไม๎
ที่ผู๎ชายสามารถเลือ กซื้อ ซึ่งหมายถึง การเลือกเป็นคูํครอง ซึ่งจะต๎องมี สินสอดมาสูํขอเหมือนกั บ
การใช๎เงินซื้อผลไม๎ ผลไม๎ที่ไมํถูกซื้อคือผลไม๎ที่อาจถูกกวาดลงขยะ ก็เปรีย บดัง ผู๎หญิงที่ไมํมีผู๎ชายมา
สูํขอแตํงงาน จึงต๎องพยายามทําตัวให๎ดีเพื่อให๎เป็นผู๎ที่ถูกเลือก ตัวบทสะท๎อนคํานิยมเรื่องการแตํงงาน
วํา การแตํง งานเป็นความสมบูรณ๑แบบอยํางหนึ่ง การไมํได๎แตํงงานถือเป็นความล๎มเหลวและเป็น
สิ่งไมํพึงประสงค๑ของเพศหญิง
ตัวอยําง
ในฐานะที่เป็นหญิงไทย สายตาที่ ดูหมิ่ นจับผิดวําเป็นผู๎หญิง ไมํ ดี
จะเข๎าไปขายตัวในประเทศของเขา ทําไงได๎คะ...ต๎องหวานอม
ขมกลื น ไปตลอดทาง สงสารตั ว เองเป็ น ที่ สุ ด ที่ ต๎ อ งมาโดน
คนตํางชาติมองอยํางเหยียดหยามตั้งแตํหัวจรดเท๎าอยูํตลอดทาง
คิดไงจะหายเซ็ง: 49
ตัวอยําง
ขณะที่ สายการบินที่ เ รามาเข๎าถึง นั้นไมํมี สายการบินอื่นเข๎าเลย
เจ๎าหน๎าที่กองตรวจคนเข๎าเมืองจึงมีเวลาตรวจสอบผู๎คนที่เข๎ามา
อยํางละเอียด ยิ่งตรงชํองที่พวกเราเข๎าแถวรออยูํเป็นเจ๎าหน๎าที่
ผู๎หญิงสูงวัยยํอมขี้สงสัยมากกวําปกติ ถึงแม๎เด็ก ๆ จะมีเอกสารที่
ออกให๎จากสถานทูตนอร๑เวย๑รับรองมาอยํางดีและเอกสารรับรอง
ตํา ง ๆ มากมาย แตํก็ ยั ง ไมํ ทํ าให๎ คุ ณ ป้ า คนนี้ แ กเชื่ อได๎ งํ า ย ๆ
แมํวาดไมํได๎พยายามจะพาอีหนูสองคนนี่มาขายตัวที่นี่ เนื่องจาก
เจ๎าหน๎าที่มีประสบการณ๑เรื่องพวกแมํเล๎า นายหน้าคนไทยพาเด็ก
สาวคนไทยมาขายตัวมากตํอมาก
พาเด็กไทยทํองยุโรป :43
ตัวอยําง
อยํางไรก็ตามถึงผู๎หญิงพวกนี้จะเอาความเป็นผู๎หญิง ขาย จะขาย
สักกี่ครั้ง กี่หน จะขายไปให๎ใครคนสักกี่ คน ความเป็นผู๎หญิงของ
เธอยังคงอยูํกับเธอเสมอ
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 167
ตัวบทสื่อวํา ชุดความคิดที่มีตํอหญิงไทยนั้นเป็นชุดความคิดด๎านลบ จากตัวอยํางข๎างต๎น ตัวบทสื่อ
ให๎เห็นการเปรียบความเป็นผู๎หญิงกับสินค๎าวําสามารถซื้อขายได๎โดยใช๎เงินหรือของมีคํา ดังนั้น การรับรู๎
ของสังคมตํางประเทศจึงมีอคติตํอหญิงไทยโดยเฉพาะเมียฝรั่งที่มักจะถูกมองวําเป็น “สินค๎า” ที่ถูกสํง
เข๎ามาเพื่อ “ขาย” ในตํางประเทศ หญิงไทยสํวนใหญํจึงมักถูกตรวจสอบอยํางละเอียดกํอนจะอนุญาต
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ให๎ผํานเข๎าตํางประเทศเพราะถูกเฝ้าระวังเรื่องการค๎าประเวณี หญิงที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมแล๎วย๎ายไป
ใช๎ชีวิตในตํางประเทศมักถูกลดทอนคุณคําจากชุดความคิดดังกลําว
คู่สมรสเป็นปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งชั่วร้าย
ตัวอยําง
อีตาบียอร๑นคือเสี้ยนอันใหญํที่สุดในชีวิตที่ตําเท๎าแมํวาดอยูํ
คิดไงจะหายเซ็ง: 55
ตัวอยําง
ไมํนําจะเป็นไปได๎นะคะที่ผู๎ชายจะกลัวเมีย ถึงเมียจะมี หน๎าตา
ทํ าทางเหมื อ น “นั งแม่มด” อยํา งไร เมี ย ก็ คือ ผู๎ห ญิง ดี ดี นี่ เ อง
แล๎วผู๎ชายอกสามศอกแท๎ ๆ จะต๎องกลัวไปทําไม แตํจริง ๆ แล๎ว
มีผู๎ชายชาติทหารเยอะแยะทีเดียว ที่กลัวเมียกันแบบสุด ๆ มีตั้งแตํ
ผู๎ชายระดับที่ปกครองบ๎านเมืองลงไปทีเดียวและยังเป็นกันทุกชาติ
ทุกภาษา
สันดานผู๎ชาย: 81
ตัวอยําง เปรียบ สามี กับ “เสี้ยน” สื่อชุดความคิดเรื่องการใช๎ชีวิตสมรสวํายํอมไมํได๎ราบรื่น
ไปโดยตลอด นอกจากนี้ “สามี”ยังเป็นเสี้ยนอันใหญํที่สุดในชีวิต อาจกลําวได๎วํา การกระทําของสามี
ยํอมสํง ผลตํอ ภรรยาโดยตรงตลอดการใช๎ ชีวิตสมรส ในขณะเดี ยวกั น การเปรียบ “ภรรยา” กั บ
“นังแมํมด” ก็ยํอมแสดงให๎เห็นวํา การกระทบกระทั่งกันระหวํางสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติเชํ นเดียวกัน
การแต่งงานเป็นการลงทุน
ตัวอยําง
แตํการแตํงงานหมายถึง การลงทุนด๎วยชีวิตทั้งชีวิต จึงต๎องเลือก
ทางเสี่ ย งให๎ น๎ อ ยที่ สุ ด เลื อ กคนที่ คิ ด วํ า แตํ ง ด๎ ว ยแล๎ ว มี ปั ญ หา
น๎อ ยที่ สุด เพราะการแตํง งานที่ ผิดพลาดนั้ นเสียทั้ งหมด เสียตัว
เสียใจ เสียเงิน เสียงาน เสียความภาคภูมิ เสียความเชื่อมั่นในชีวิต
และยังเสียสิ่งที่คิดไมํถึงอีกมากมายนัก
คิดไงจะหายเซ็ง: 164
ตัวอยําง เปรียบ “การแตํงงาน” กับ “การลงทุน” สื่อวํา การเลือกคูํครองเหมือนการลงทุน ตัวบท
สื่อวํา การลงทุนลักษณะนี้ต๎องเลือกแบบที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุด เพื่อไมํให๎เกิดความผิดพลาดมากจนเกิด
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ความเสียหาย ดังที่ตัวบทกลําววํา “เสียตัว เสียใจ เสียเงิน เสียงาน เสียความภาคภูมิ เสียความเชื่อมั่น
ในชีวิต และยังเสียสิ่งที่คิดไมํถึงอีกมากมายนัก”
ตัวอยําง
การแตํงงานไมํใชํการซื้อล็อตเตอรี่ ถ๎าถูกรางวัลก็โชคดี ถ๎าไม่ถูก
รางวัลก็เสียเพียงแคํเงิน แนํนอนไมํวําจะแตํงงานกับใครยํอมต๎อง
มีปัญหาทั้งนั้นไมํมากก็น๎อย
คิดไงจะหายเซ็ง: 164
ตัวอยําง เปรียบ “การแตํง งาน” กั บ “การซื้อล็อตเตอรี่ ” สื่อวํา การเลือกคูํครองยํอมไมํ ใชํ
การเสี่ ยงดวง มนุ ษย๑ต๎ อ ง “เลื อ ก” ไมํ ใ ชํ “สุํ ม ” เพราะการแตํ ง งานสํา หรับ มนุ ษย๑ ในแทบจะทุ ก
วัฒนธรรมถือเป็นจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หากผิดพลาดน๎อย หรือไมํผิดพลาดก็จะนําพา
ชีวิตครอบครัวให๎มีความสุขได๎ แตํหากผิดพลาดมากก็จะทําให๎สํงผลเสีย ทั้ง “เสียตัว เสียใจ เสียเงิน
เสียงาน เสียความภาคภูมิ เสียความเชื่อมั่ นในชีวิต และยังเสียสิ่ง ที่คิดไมํถึงอีกมากมายนัก ” ดังนั้น
อุปลักษณ๑นี้จึงแสดงให๎เห็นวํา การแตํงงานเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จตัวชี้วัดหนึ่งในชีวิตมนุษย๑ คนในสังคม
ยํอมคาดหวัง ถึงชีวิตแตํง งานที่มีความสุข ไมํวําจะเป็นการแตํงงานกับ คนในวัฒนธรรมเดียวกันหรือ
แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมก็ตาม
3.3 การใช้มลู บท (Presupposition)
Porter (1986: 35; อ๎างอิงจาก ทินวัฒน๑ สร๎อยกุดเรือ, 2558: 19) ได๎ให๎ความหมายมูลบทวํา คือ
การคาดคะเนถึงผู๎รับสารและบริบทจากตัวบทที่สื่อออกมา เชํน ประโยค “Why do you look so
gorgeous today, Jane?” ผู๎รับสารสามารถคาดเดาข๎อมูลหลายอยํางเกี่ยวกับเจนจากประโยคนี้ เชํน
เจนไมํได๎ดูดีทุกวัน หรือ อาจมีบางสิ่งบางอยําง เชํน โอกาสพิเศษที่ทําให๎วันนี้เจนต๎องแตํงตัวดีเป็น
พิเศษสภาวะเกิดกํอนเป็นสิ่งที่เป็นภูมิหลังที่ผู๎พูดรู๎อยูํแล๎วและมักจะไว๎ในฐานที่เข๎าใจ โดยถือวําเป็น
ภูมิ หลังที่ ผู๎รับ สารก็ นําจะรู๎อยูํแล๎วเชํนกั น (common knowledge/ background knowledge)
(สุจริตลักษณ๑ ดีผดุง, 2552: 37)
มูล บททางวัจ นปฏิบัติศาสตร๑ เป็นการพิจ ารณาที่โ ครงสร๎างภาษาเดียวกั น ถ๎อยคําเดียวกั น
สามารถแสดงได๎ห ลายหน๎าที่ สื่อวัจ นกรรมหลายประเภทและสื่อมู ลบทหลายชุด ไมํ จําเป็นที่
ประโยคบอกเลําจะทําหน๎าที่แตํเพียงการพรรณนาอยํางเดียว หรือประโยคคําถามจะทําหน๎าที่ถาม
อยํางเดียว
ในการตีความเราต๎อ งอาศัยข๎อมู ลเกี่ ยวกับ ผู๎พูดผู๎ฟัง ความเชื่อของคนในสังคม ธรรมเนียม
การปฏิบัติตําง ๆ ข๎อ มูลเหลํานี้ทําให๎เ รามีข๎อจํากัดทางด๎านภาษา ไมํได๎เขียนไว๎ห รือแสดงไว๎อยําง
ชัดแจ๎งเมื่อ เราสื่อ สารความรู๎ที่ แฝงอยูํเ บื้องหลังถ๎อยคําเป็นสิ่ง สําคัญ ในการตีความ (กฤษดาวรรณ
หงศ๑ลดารมภ๑ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 39)
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ผลการวิจัย พบวํา การใช๎มูลบท หรือ เหตุการณ๑ที่มีอยูํกํอนหน๎า สื่ออุดมการณ๑หรือชุดความคิด
เกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม เชํน ชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นเมีย หน๎าที่ของเมีย การใช๎ชีวิต
สมรส ดังตัวอยําง
ตัวอยําง
การแตํงงานอยูํกินกับคนตํางชาติ ตํางภาษา ตํางขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตํางแม๎กระทั่งวิธีคิดนั้น ไม่ง่ายนะคะ
บุพเพสันนิวาส: 61
ตัวอยําง
แนํนอนการอยูํรํวมกั นของสามี ภรรยาที่ ต๎ องใช๎ชีวิต อยูํรํวมกั น
ตลอดเวลา เหมื อ นในสั ง คมของพวกสแกนดิ เ นเวี ย น ถ๎ า จะ
ประคองชี วิ ต สมรสไปให๎ ต ลอดได๎ โ ดยไม่ ล าบากนั ก แล้ ว
ความเหมือนกันเทํากันทางการศึกษาและรสนิยมเป็นเรื่องจําเป็น
มาก
ฟังหมาเลํา: 38
ตัวอยําง
การที่จะไปใช๎ชีวิตรํวมกับคนที่ตํางกัน ไมํวําจะตํางชาติ ตํางสังคม
ตํางการศึกษา ตํางการอบรม หรือตํางความเชื่อถือนั้น อาจเป็น
เหตุที่กํอให๎เกิดผลที่ไมํดีมากมาย ในการใช๎ชีวิตรํวมกัน ปัญหาจึง
ไมํใชํแตํเพียงการที่จะต๎องพูดภาษากันเข๎าใจเทํานั้น
บุพเพสันนิวาส: 79
ตัวอยําง
ความเป็นอยูํที่ เมืองนอกก็ แสนลําบ๏าก...ลําบาก เรื่องจะได้เป็น
คุณนายนั่งชี้นิ้วนั้นฝันไปทีเดียว
บุพเพสันนิวาส: 40
ตัวอยําง
บีย อร๑ น เป็ น ขาวนอร๑ เ วย๑ มี ภ าษาพู ด ของเขาเอง ฝ่ า ยแมํ ว าด
เป็นชาวไทย ที่มีภาษาพูดของตัวเองเชํนกัน แตํเราใช๎ภาษาอังกฤษ
พูดกัน ฉะนั้นระหวํางเราจึงมีถึงสามภาษาซึ่งออกจะยุ่งยาก
บุพเพสันนิวาส: 81
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ตัวอยําง
อยํางไรก็ตาม การใช้สามภาษาพูดกัน ระหวํางสามีภรรยาออกจะ
สับสนไปหน่อย ประกอบกับภาษาอังกฤษที่ใช๎พูดกันมากระหวําง
เรา ไมํ ใชํภาษาพํอภาษาแมํของเราทั้ง คูํ ยํอมไมํมี ความชํานาญ
หรือความเข๎าใจที่ลึกซึ้ง ดังนั้น เวลาสํวนใหญํของแมํวาดที่พํานัก
อยูํที่โนํนจึงเข๎าเรียนภาษานอร๑เวย๑
บุพเพสันนิวาส: 83
ตัวอยําง ตัวบทสื่อมูลบทวํา สังคมมองวําการแตํงงานกับคนตํางชาติเป็นเรื่องงําย ตัวบทปฏิเสธ
มูลบทซึ่งเป็นเหตุการณ๑ที่เคยเกิดขึ้นมากํอน โดยใช๎คํา “ไมํงําย” “ยาก” “ปัญหา” “ยุํงยาก” “สับสน”
และ “ฝันไปทีเดียว” เรื่องของการหวังจะเป็นคุณนายสุขสบายเพราะความตํางที่หลากหลาย ทั้งภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิธีคิด หากมองความสัมพันธ๑ของคูํสมรสตํางวัฒนธรรมวําเป็นเรื่องงํายนั้น
ตามมู ล บท ถื อ เป็ น ความเข๎า ใจผิ ด เพราะความตํา งมั ก ทํ า ให๎เ กิ ด ปั ญ หาในการครองคูํ ทั้ ง ภาษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิธีคิด
นอกจากนี้ตัวบทยังสื่อมูลบทวํา ความลําบากประการหนึ่งในการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมคือการที่
สามีภรรยามีการศึกษาและรสนิยมที่ไมํเทํากันหรือไมํเหมือนกัน โดยยอมรับมูลบท และเน๎นวําหากจะ
ทําให๎ชีวิตสมรสไมํลําบาก ต๎องอาศัยความเหมือนทั้งด๎านการศึกษาและรสนิยม
ตัวอยําง
“ใชํ เป็นคนไทย พี่เป็นคนไทยเหรอ ไม่เหมือนคนไทยเลยนะ”
เธอคงหมายความวํา ผิวแม่วาดไม่คล้าแถมค่อนข้างอวบ มือไม้
แขนขาเหมือนพวกเป็นโรคไร้เรี่ยวแรง
ทํองเกาะทะเลเหนือ: 77
ตัวอยําง สื่อ มู ลบทวํา เมี ยฝรั่งที่ เป็นคนไทยสํวนใหญํจะผิวเข๎ม ไมํอวบ มีบุคลิก คลํองแคลํว
ทะมัดทะแมง ซึ่งตํางจากผู๎ผลิตตัวบทโดยสิ้นเชิง ซึ่งแม๎จะเป็นเมียฝรั่งเชํนเดียวกันแตํก็ มีลักษณะหรือ
บุคลิกภาพตํางจากเมียฝรั่งที่เป็นสาวไทยสํวนใหญํตามการรับรู๎ของสังคมไทย
ตัวอยําง
“อ๎าวแล๎วเรามาอยูํกับเขา ต้องทางานแล้วต้องกลับไปทากับข้าว
ให้เขาอีกหรือเปลํา” แมํวาดถามแบบคนไทยแท้ ๆ
ทํองเกาะทะเลเหนือ: 83
จากตัว อยํ างสื่ อ มู ล บทวํา เมี ย ฝรั่ง ต๎ อ งปรนนิบั ติ ส ามี แ ม๎ วํ า ตั วเองจะทํ างานหนั ก ก็ ต๎อ งไป
ทํางานบ๎านด๎วย ซึ่งสัมพันธ๑กับการใช๎คําเรียก “อีแจ๐ว” “แมํแจ๐ว” ด๎วย
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ตัวอยําง
เป็นเรื่อ งปกติของสามี ภรรยาฝรั่ง ที่ จ ะต๎องชํวยกั นทํ าทุ ก อยําง
เพราะไม่มีคนงานมาช่วยทางานเหมือนในบ้านเรา
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 80
จากตัวอยําง “เป็นเรื่อ งปกติ” สื่อมู ลบทวํา ครอบครัวสามี ภรรยาฝรั่งมั ก ไมํ มี คนงานมาชํวย
งานบ๎านทุกอยํางในบ๎านสามีภรรยาต๎องชํวยกันทําเอง
ตัวอยําง
ตั้ง แตํนั้นมาอี ตากงสุลรูป งามนี่จะขี่ร ถสปอร๑ตคันแพง เที ยวไล๎
เทียวขื่อจีบแมํวาดยํางไรก็ไมํเป็นผล เพราะเห็นอนาคตอยูํทนโทํ
วํ า ถ๎ า ได๎ ส ามี อ าหรั บ นั้ น เห็ น จะต๎ อ งอยูํ ป ระจํ า ในครั ว แหง ๆ
หารู๎ตัวไมํ วํา ถึงหลบไปเป็นเมีย ฝรั่งก็ใช่ จะหนีครัวพ้น แถมยั ง
ต้องอยู่ในครัวคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลย
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 92
ตัวอยําง สื่อมูลบทวํา การเป็นเมียต๎องทํางานครัว ไมํวําจะเป็นเมียของสามีชาติใด “ใชํจะหนีครัว
พ๎น” แสดงให๎เห็นวําการเป็นเมียและการทําครัวนั้นเป็นของคูํกัน
ตัวอยําง
แมํวาดจําเป็นต๎องมีวีซําเข๎าทุ กประเทศในสแกนดิเนเวีย ซึ่ งแต่
ก่อนคนไทยไม่จาเป็นต้องทาวีซ่า แต่ปัจจุบันจาเป็นต้องขอวีซ่า
เข้าทุกประเทศ
ทํองยุโรปกับรถบุโรทั่ง :18
ตัวอยําง
ตามปกติ ถ๎ า มี แ มํ ว าดที่ เ ป็ น สาวไทยนั่ ง มาด๎ ว ยก็ เ รี ย กร๎ อ ง
ความสนใจ และมีความยุํงยากกวําจะผํานเข๎าเยอรมนีได๎มากอยูํ
แล๎ว เพราะมีสาวไทยไปเป็นโสเภณีในเยอรมนีมากมาย จนเขา
ต้องมีระเบียบเข้มงวดในการระวังที่จะไม่ให้สาวไทยหลุดเข้าไป
ในประเทศของเขาได้สะดวกนัก
ทํองยุโรปกับรถบุโรทั่ง :35
ตัวอยําง สื่อถึงเมี ยฝรั่ง ที่เป็นคนไทยเดินทางในยุโ รปวํามักถูกตรวจสอบอยํางละเอียดเพราะ
กลัววําจะเข๎าไปขายตัว สื่อมูลบทวํา ผู๎หญิงไทยที่ เดินทางเข๎ายุโรปสํวนหนึ่งเป็นผู๎หญิงที่เดิน ทางไป
ค๎าประเวณี ข๎อความข๎างต๎นสื่อวํา “แตํกํอน” คนไทยไมํจําเป็นต๎องมีวีซํา แตํ “ปัจจุบัน” ต๎องขอวีซํา
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กํอนจึงจะเดินทางเข๎าประเทศเหลํานั้นได๎เพราะชื่อเสียงด๎านลบเรื่องการขายตัวของผู๎หญิงไทยในยุโรป
เชํน ประเทศเยอรมนี
ตัวอยําง
เนื่องจากความเชื่อในเรื่องความเสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชาย
ทาให้พวกสามี ฝรั่งส่วนมากจะซื่ อสัตย์ ต่อภรรยา เท่า ๆ กับ
ที่ภ รรยาจะต้ อ งซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ สามี ไม่ มี การยกเว้ น เหมื อ นไทย
ที่พวกผู๎ชายไปกุ๏กกิ๊กที่อื่นแล๎วไมํเป็นที่นํารังเกียจของสังคมทั่วไป
นัก
สันดานผู๎ชาย: 113
ตัวอยําง
คู่แ ต่งงานทั้งผู้หญิงผู้ชายฝรั่ง ระวังที่จะซื่ อสัตย์ต่อกัน พอ ๆ
กัน หลังจากสมรสแล้ว ผู้ชายฝรั่งส่วนมากไม่เคยร่วมรักกับใคร
อีกเลยที่ไม่ใช่ภรรยาตลอดชีวิตการสมรสหรือตลอดชีวิตของเขา
เอง
สันดานผู๎ชาย: 114
ตัวอยําง
การมี เ มี ย สองคนสามคนในเวลาเดี ย วกั น นั้ น ไม่ เ ป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาเลยในสั ง คมของฝรั่ ง หายากเต็ ม ที ที่ จ ะเห็ น ใคร
เป็นอย่างนั้น
สันดานผู๎ชาย: 115
ตัวอยําง สื่อชุดความคิดเรื่องความเสมอภาคระหวํางสามีภรรยาผํานการกลําวถึงเรื่องการนอกใจ
สื่อมูลบทวํา ตัวบทยอมรับมูลบท ชาวตะวันตกไมํนอกใจภรรยาหรือสามี โดยใช๎วลี “ฝรั่งสํวนมาก”
“ไมํเป็นเรื่องธรรมดา” หากมีใครนอกใจสามีหรือภรรยา และยอมรับมูลบท ชายไทยนอกใจภรรยา
โดยใช๎วลี “เหมือนไทย” และ “ไมํเป็นที่นํารังเกียจ” ของสังคม การนอกใจในสังคมตะวันตกเป็นเรื่อง
ที่สัง คมรั บ ไมํ ได๎ ตํางจากบางสัง คม เชํน สัง คมไทยที่ เ ป็นสัง คมชายเป็นใหญํ และมี สิท ธิ์มี ภรรยา
หลายคนโดยที่สังคมมองวําเป็นเรื่องธรรมดาของสังคม
ตัวอยําง
แม่วาดชอบดูคู่ผัวตัวเมียฝรั่งแก่ ๆ เดินจูงมือกันไปไหนต่อไหน
ไม่ ว่า ใครเห็นใครก็ ชื่ นชมอยากมี ชี วิตแบบนั้น คู่ข องไทยเรา
พอแก่ตัวลงส่วนมากต่า งคนต่า งไป จะไปไหนด้วยกัน จับไม้
จับมือกันก็ค่อนข้างกระดาก
ไม๎เท๎ายอดทองกระบองยอดเพชร: 5
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ตัวอยําง สื่อ มูลบทวํา คูํสามีภรรยาชาวตะวันตกนิยมแสดงความรัก กันอยํางเปิดเผยแม๎วําจะ
อายุมากก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา สํวนสังคมไทยนั้น การแสดงความรักระหวํางสามีภรรยาที่อายุมากแล๎ว
เป็นเรื่องที่ ไมํ นิยม เพราะเป็นเรื่องนําอาย จะเห็นได๎วํา ความแตกตํางทางวัฒ นธรรมอาจมี ผลตํอ
ความสุขในชีวิตด๎วย
ตัวอยําง
แมํวาดจะย๎ายนิวาสสถานไปอยูํที่นอร๑เวย๑ แตํทุกปีแม่วาดจะต้อง
กลับมาเมืองไทยสองสามเดือน หรืออาจเลยเถิดเป็นสามสี่เดือน
แล้ ว แต่ ค วามจ าเป็ น แต่ ล ะครั้ ง หรื อ แล๎ ว แตํ วํ า จะกะลํ อ น
ปลิ้ น ปล๎ อ นกั บ บี ย อร๑ น สามี สุ ด ที่ รั ก ได๎ สํ ว นมากจะยกให๎ เ ป็ น
ความผิดของแมํที่ ต๎องการให๎แมํวาดอยูํนานหนํอย บียอร๑นยํอม
ต๎องหมดเสียงไป ใชํไหมคะ แมํเราทั้งคนเลี้ยงเรามาแตํเล็กแตํน๎อย
ตอนนี้อายุมากแล๎ว ต๎องการให๎เราบริการบ๎าง สามีจึงไมํควรมีสิทธิ์
ที่จะพูดมากนัก
กําเนิดตัวละคร: 1
ตัวอยําง สื่อมูลบทวํา คูํสามีภรรยาที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรม แล๎วย๎ายที่อยูํตามสามีหรือภรรยา
ไปแล๎วนั้น ต๎องกลับประเทศเดิมของตนเพื่อเยี่ยมบุพการีหรือญาติบา๎ ง ระยะเวลาการกลับบ๎านเกิดของ
ตนนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของแตํละครอบครัว
3.4 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question)
พจนานุกรมศัพท๑ภาษาศาสตร๑ (ภาษาศาสตร๑ประยุกต๑) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2553: 387)
ให๎ความหมาย วําคําถามที่ไมํคาดหวังคําตอบจากผู๎ฟัง เป็นประโยคที่มีโครงสร๎างของประโยคคําถาม
แตํมีความหมายเป็นประโยคบอกเลํา ใช๎เพื่อให๎ผู๎ฟังคล๎อยตามความเห็นของตน แนะนําหรือเพื่อขอร๎อง
การใช๎คําถามวาทศิลป์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให๎ผู๎รับตัวบทเกิดการฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งที่
ผู๎ผลิตตัวบทได๎ถามโดยที่ผู๎ผลิตตัวบทคาดหวังคําตอบไว๎ในใจอยูํแล๎ววําคําตอบที่ได๎มาต๎องสอดคล๎อง
หรือตรงตามสิ่งที่ผู๎ผลิตตัวบทคิดไว๎ อีกทั้งผู๎รับตัวบทต๎องเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตามสิ่งที่ ผู๎ผลิต
ตัวบทได๎นําเสนอ เชํน การใช๎คําถาม เอาไหม ทําไม ไหน ในต๎นประโยค ปรากฏ ดังตัวอยําง
ตัวอยําง
แต่เชื่ อไหมคะการเป็นสามีภรรยากัน ถ้า เข้า ใจกันน้อยหน่อย
บางทีช่ วยให้ชีวิตสมรสราบรื่ นได้เหมือนกัน คิดดูซิคะ การอยูํ
ด๎วยกั น...ให๎รัก กั นปานจะกลืนกิ น มั นก็ อาจเกิ ดเรื่องสุดวิสัยที่
กํอให๎เกิดอารมณ๑ไมํดีขึ้นมาได๎
บุพเพสันนิวาส: 81
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ตัวอยําง ตัวบทใช๎คําถามเชิง วาทศิลป์ “แตํเ ชื่อไหมคะการเป็นสามี ภรรยากั น ถ๎า เข๎าใจกั น
น๎อยหนํอย บางทีชํวยให๎ชีวิตสมรสราบรื่นได๎เหมือนกัน” ซึ่งไมํได๎ต๎องการคําตอบจากผู๎รับสาร หากแตํ
ต๎องการให๎ผู๎รับสารเห็นคล๎อยตามกับตัวบท วํา การเข๎าใจกันน๎อยก็ทําให๎ชีวิตสมรสราบรื่นได๎ โดยให๎
เหตุผลประกอบวํา เรื่องบางเรื่องหากเข๎าใจกันไปทั้งหมดก็จะทําให๎สามีภรรยาอารมณ๑ไมํดี และเป็น
สาเหตุของการทะเลาะเบาะแว๎งและมีปัญหาในชีวิตสมรสได๎ คําถามข๎างต๎นจึงไมํใชํประโยคคําถาม
แตํเป็นประโยคบอกเลําและเชิญชวนให๎มีความคิดความเชื่อตามเหตุผลที่ตัวบทได๎อธิบาย
ตัวอยําง
นึกไม่ ออกว่าความบ้าบิ่นที่ดูเหมือนความกล้า หาญครั้งนี้ข อง
แม่ ว าดช่ ว ยท าให้ ภ าพพจน์ ข องผู้ ห ญิ ง ไทยในสายตาของ
ชาวต่างชาติดีขึ้นในทานองไหน โดยเฉพาะพวกเยอรมันที่คุ๎นอยูํ
กับขําวคราวที่กระฉํอนของหญิงไทยขายตัว อดสงสัยไม่ได้ว่าจาก
นี้ไปภาพพจน์ของหญิงไทยคนหนึ่งที่พวกเยอรมั นกลุ่มนี้ได้รู้จัก
นั้น เขาจะพากันพูดถึงทานองไหน
เที่ยวเมืองเติร๑ก: 147
ตัวบทใช๎คําถามเชิงวาทศิล ป์ “นึก ไมํ ออกวําความบ๎าบิ่นที่ดูเ หมื อนความกล๎าหาญครั้ง นี้ของ
แมํ วาดชํว ยทํ า ให๎ ภ าพพจน๑ ของผู๎ห ญิ ง ไทยในสายตาของชาวตํ างชาติ ดี ขึ้น ในทํ านองไหน ” และ
“อดสงสัยไมํได๎วําจากนี้ไปภาพพจน๑ของหญิงไทยคนหนึ่งที่พวกเยอรมันกลุํมนี้ได๎รู๎จักนั้น เขาจะพากัน
พูดถึงทํานองไหน” ซึ่งเป็นการเสนอความคิดให๎ผู๎อํานได๎ฉุกคิดวําการที่ผู๎ผลิตตัวบทได๎แสดงพฤติกรรม
และแสดงความคิดเห็นตํอหน๎าชาวเยอรมันจะสามารถลบภาพลักษณ๑ด๎านลบของหญิงไทยได๎หรือไมํ
หรือหากภาพลักษณ๑นั้นเปลี่ยนไป จะเปลี่ยนไปอยํางไร วลี “ความบ๎าบิ่นที่ดูเหมือนความกล๎าหาญ
ครั้งนี้” แสดงการแบํงแยกตัวเองออกจากอัตลักษณ๑เ ชิงลบของเมี ยฝรั่ง ทั่วไป ดังนั้น ภาพด๎านลบที่
สังคมตะวันตกได๎กําหนดคุณคําของหญิงไทยจึงสํงผลโดยตรงกับหญิงไทยที่แตํ งงานข๎ามวัฒนธรรมกับ
ชาวตะวันตก
ตัวอยําง
สงสัยไหมคะว่าเพราะเหตุใด พวกฝรั่งถึงเกิดนิยมมีเมียคนไทย
กันนั กหนา แตํ ต๎อ งไมํ ใ ชํ ส าวไทยประเภทหนู แ หวนแขนอํ อ น
นั่งพร่ําตํารากั นตั้งแตํเล็กจนโตนะคะ สํวนมากจะเป็นพวกน๎อง
นางบ๎านนา พวกที่มีพื้นเพเดิมยากจน มีการศึกษาน๎อยหรือพวก
ที่ มี ปั ญ หาในชี วิต มามาก พวกที่ มี ลู ก แล๎ ว แตํ ไ มํ มี ส ามี จํา นวน
ไมํ น๎อ ยที่ เคยทํ างานเป็นโสเภณีมากํอน นอกจากนี้อาจมี ผู๎ห ญิง
สาว ๆ ดี ๆ ซึ่งญาติพี่น๎องที่ถูกชักนํามา บางคนผู๎ปกครองเห็นดี
เห็นงามสนับสนุนด๎วยซ้ํา
คิดไงจะหายเซ็ง: 112
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ตัวบทใช๎คําถามเชิงวาทศิลป์ “สงสัยไหมคะวําเพราะเหตุใด พวกฝรั่งถึงเกิดนิยมมีเมียคนไทยกัน
นักหนา” ซึ่งไมํได๎ต๎องการคําถามแตํต๎องการเสนอความคิดวํา เหตุใด “ฝรั่ง” หรือ ชายชาวตะวันตก
จึง นิยมมี ภรรยาเป็นคนไทย ซึ่ง มี ลัก ษณะ ได๎แกํ “พวกน๎องนางบ๎านนา พวกที่ มี พื้นเพเดิม ยากจน
มีการศึก ษาน๎อยหรือ พวกที่มี ปัญหาในชีวิตมามาก พวกที่มีลูกแล๎วแตํไมํ มีสามี จํานวนไมํน๎อยที่ เคย
ทํางานเป็นโสเภณีมากํอน” หรือแม๎แตํ “ผู๎หญิงสาว ๆ ดี ๆ” ที่ “ผู๎ปกครองเห็นดีเห็นงามสนับสนุน”
ตัวบทใช๎คํา “พวก” ประกอบกับลักษณะของหญิงไทยนั้นแสดงน้ําเสียงในด๎านลบ ซึ่งผู๎ อํานอาจ
ฉุกคิดได๎วํา เหตุผลที่ชาวตะวันตกนิยมมีภรรยาเป็นหญิงไทยอาจเป็นเหตุผลที่ไมํคํอยดี ดังนั้น คําถาม
เชิงวาทศิลป์จากตัวอยํางนี้จึงเป็นคําถามที่ต๎องการให๎ผู๎รับสารหาคําตอบเองวําความนิยมดังกลําวนั้น
เกิดขึ้นเพราะเหตุใด
3.5 การกล่าวอ้าง (Claiming)
การกลําวอ๎างในงานวิจัยนี้ได๎นําการกลําวอ๎าง 3 ลักษณะมาใช๎เป็นกรอบในการวิเคราะห๑ ตัวบท
ได๎แกํ การกลําวอ๎างวําเป็นความคิดของคนสํวนใหญํ การกลําวอ๎างความคิดความเชื่อหรือเหตุการณ๑ที่มี
อยูํกํอนหน๎านี้โดยที่ขําวหรือเหตุการณ๑นั้นถูกนํามาเลําใหมํผํานตัวละครอื่น ๆ และการกลําวอ๎างโดย
ผู๎เชี่ยวชาญ ซึ่งปรากฏในตัวบทเพียง 2 ลักษณะ คือ การกลําวอ๎างวําเป็นความคิดของคนสํวนใหญํ
และการกลําวอ๎างความคิดความเชื่อหรือเหตุการณ๑ที่มี อยูํกํ อนหน๎านี้โ ดยที่ขําวหรือเหตุก ารณ๑นั้น
ถูกนํามาเลําใหมํผํานตัวละครอื่น ๆ ดังตัวอยํางตํอไปนี้
3.5.1 การกล่าวอ้างว่าเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่
ผลการวิจัยพบการใช๎คําอ๎างถึงบุคคล (Referential choices) โดยการนําเสนอบุคคล
ในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุํมคนแบบเหมารวม (Specification and genericisation) ที่แสดงถึง
การอ๎างวําเป็นความคิด หรือ การกระทํ าของกลุํมคนสํวนใหญํซึ่งผู๎เชี่ ยวชาญในตัวบทมีอํานาจใน
การออกคําสั่งหรือให๎คําแนะนํา
ตัวอยําง
แมํ วาดถึง บางอ๎ อ ไปกํ อนแล๎ว เพราะเป็น แม่บ้า นพวกไวกิ้ง วํ า
พวกนี้ไมํคํอยนิยมผู๎หญิงเป็นเบบี้เหมื อนหนุํมไทยเรา ไวกิ้งชอบ
คนโตเป็นผู๎ใหญํ ชํวยตัวเองเกํง
ทะลึง่ กันหนํอย อรํอยกับชีวิต: 67
ข๎อความข๎างต๎น เป็นการใช๎กลวิธีการอ๎างถึงบุคคล (แมํวาด) ซึ่งอ๎างวําเป็นความคิดของ
คนที่เป็นแมํบ๎านไวกิ้ง โดยอ๎างวําชาวตะวันตกแถบสแกนดิเนเวีย (ไวกิ้ง) นิยมหญิงที่ชํวยตัวเองเกํง
ตัวอยําง
สํวนมากสาว ๆ ใน”เว็บบอร๑ด”ที่เป็นสมาชิกของ “กลุ่มแม่บ้าน
ต่ า งแดน” นํ า จะต๎ อ งมี แ มํ ผั ว กั น ทั้ ง นั้ น และเป็ น แมํ ผั ว ที่ มี
พฤติ ก ารณ๑ ตํ า ง ๆ กั น ไปตามเชื้ อ ชาติ ข องพํ อ บ๎ า นที่ ทํ า ให๎
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พวกแมํบ๎านจะต๎อ งปวดหัวกันไมํมากก็น๎อย คนที่ไมํต๎องปวดหัว
เรื่ อ งนี้ ก็ ต๎ อ งนั บ วํ า เป็ น โชคดี ม าก เพราะเรื่ อ งนี้ มั นเป็ นเรื่ อ ง
ธรรมดาโลกที่ตามปรกติหนีไมํคํอยพ๎นไมํวําจะเป็นแมํผัวชาติไหน
ทะลึง่ กันหนํอย อรํอยกับชีวิต: 77
ตัวอยําง
ความจริงคาดไว๎เหมือนกันวําจะได๎ยินปัญหาเรื่องแมํผัวลูกสะใภ๎
ไมํ มี นัก ในสังคมของพวกแม่บ้า นต่า งแดน เหตุผ ลก็ คงจะเป็น
เพราะคนตํ า งชาติ โ ดยเฉพาะพวกตะวั น ตก เมื่ อ ลู ก โตแล๎ ว
สํวนมากพํ อ แมํ จ ะไมํ คํอยเข๎าไปยุํง เกี่ยวกั บ ชีวิตของลูก มากนัก
และลูกก็ไมํมีคํานิยมที่จะเกรงใจพํอแมํจนถึงขนาดปลํอยให๎เข๎ามา
ก๎าวกํายในครอบครัวได๎ ที่สําคัญ คือไมํได๎อยูํด๎วยกัน มี สํ วนน๎อย
มากที่ จะอยูํด๎วยกัน ซึ่งถ๎าเป็นอยํางนั้นเมื่อใดตํอให๎แมํผัวแสนดี
ลูกสะใภ๎แสนนํารักก็มีปัญหาจนได๎ ไมํต๎องพูดถึง ขนาดที่ลูกสะใภ๎
มีลูกติดมาจากเมืองไทยด๎วยเพราะเป็นเรื่องปกติในบ๎านเดียวกั น
จะมีผู๎จัดการสองคนมันยากคํะ
ทะลึง่ กันหนํอย อรํอยกับชีวิต: 94
ข๎อความข๎างต๎น ใช๎วลี “กลุํมแมํบ๎านตํางแดน” และ “สังคมของพวกแมํบ๎านตํางแดน”
หมายถึง “หญิง ไทยที่ เ ป็นภรรยาของชาวตะวันตก” เพื่ออ๎างถึง ประสบการณ๑ร ะหวํางลูก สะใภ๎กั บ
แมํสามีวําเป็นเรื่องที่ไมํคํอยมีปัญหา เพราะสังคมตํางประเทศมีระยะหํางระหวํางแมํสามีกับลูกสะใภ๎
โดยแมํสามีมักไมํยุํงเกี่ยวกับครอบครัวของลูกจึงไมํคํอยมีปัญหากับลูกสะใภ๎ ทั้งนี้ การใช๎วลี “เรื่องนี้
มันเป็นเรื่องธรรมดาโลก” ยังสื่อให๎เห็นวํา ปัญหาหลังการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมอีกปัญหาที่อาจต๎อง
ประสบพบเจอก็คือปัญหาระหวํางลูกสะใภ๎กับแมํสามีอีกด๎วย
ตัวอยําง
ถ๎าหากฝ่ายหญิง ไปมี อะไรกุ๏ กกิ๊ ก กับ ชายอื่นบ๎างแล๎ว สังคมไทย
ยอมรับไมํได๎เลย โดยเฉพาะพวกสามีทั้งหลาย
สันดานผู๎ชาย: 113
ข๎อความข๎างต๎น อ๎างวําเป็นความคิดของคนสํวนใหญํ โดยใช๎คํา “สังคมไทย” ซึ่งหมายถึง
“คนไทย” วํา การนอกใจสามีไมํเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และเป็นเรื่องผิด
ตัวอยําง
เรื่ อ งกั บ ข๎ า วกั บ ปลาแมํ ว าดเป็ น คนรั บ ผิ ด ชอบ ไมํ ย ากอะไร
หมั่นฝึกฝนมามากแล๎ว ไมํวําอาหารไทยอาหารฝรั่ง เพราะแอบรู๎
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เคล็ ด ลั บ จากคุ ณ ยํ า มาแตํ เ ล็ ก แตํ น๎ อ ย โดยคุ ณ ย่ า มั ก เริ่ ม ด๎ ว ย
ประโยควํา “เป็นลูก ผู๎หญิง ต๎องอยํางโน๎นอยํางนี้...จนกระทั่งถึง
เรื่องวําการจะครองใจชายได๎นานนั้นต๎องให๎อิ่มปากอิ่มท๎อง
สันดานผู๎ชาย: 8
ตัวอยําง
พอมาถึ ง นอร๑ เ วย๑ มาได๎ ยิ น เคล็ ด ลั บ เดี ย วกั น นี้ จ ากแม่ ข อง
บีย อร์น อี ก วํ า “ทางไปสูํ หั วใจของผู๎ ชายนั้น ต๎อ งผํา นที่ ท๎ อ ง”
แตํไมํแนํใจวําแกมีแผนให๎เราปฏิบัติดูแลลูกชายแกให๎ดีหรือเปลํา
เอาเป็นวําถ๎าจะให๎สบายใจ แมํวาดคิดวําตัวเองเชื่อคุณยําก็แล๎วกัน
ไมํได๎เชื่อแมํบียอร๑น
สันดานผู๎ชาย: 8
ข๎อความข๎างต๎น อ๎างวําเป็นความคิดของบุคคลซึ่งมีประสบการณ๑ในเรื่องเรื่องนั้น ได๎แกํ
บุพการี หรือผู๎ที่มีประสบการณ๑การมีครอบครัวจึงควรเชื่อถือ ได๎แกํ “คุณยํา” “แมํของบียอร๑น” ซึ่งมี
อํานาจในตัวบท และผู๎รับสารควรเชื่อถือวําการเป็นภรรยานั้นจะต๎องทําอาหารอรํอยและดูแลสามีให๎ดี
จึงจะครองใจสามีได๎
ตัวอยําง
จึงไมํแปลกที่บรรดาประเทศทางตะวันตกตํางรู๎สึกดูถูกประเทศ
ไทยที่มีคํานิยมอยํางนั้น รู๎สึกรังเกียจผู๎ชายไทยที่คิดอยํางนั้น และ
รู๎สึกสมเพชผู๎หญิงไทยที่ยอมรับอยํางนั้น
สันดานผู๎ชาย: 115
ตัวอยําง
พวกฝรั่งคิดในแงํของความเสมอภาคระหวํางชายหญิง ถ๎าเมื่อไร
อยูํด๎วยกันไมํได๎ก็สมควรจะแยกกันไปโดยเด็ดขาด ไมํปลํอยโอกาส
ให๎ผู๎ชายได๎เปรียบกวํา อยูํทางโน๎นบ๎างทางนี้บ๎าง
สันดานผู๎ชาย: 116
ข๎อความข๎างต๎น ใช๎คําวํา “บรรดาประเทศตะวันตก” “พวกฝรั่ง” อ๎างถึงภาพของสังคม
ตะวันตกทั้ งหมด วําเป็นความคิดของชาวตะวันตก เรื่อง การนอกใจสามีภรรยา วําสังคมตะวันตก
ให๎ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะถือเป็นความเสมอภาค หากใครปฏิบัติตํอสามีภรรยาโดยไมํ
เสมอภาคแล๎ว ชาวตะวันตกมักเห็นวําเป็นสิ่งไมํถูกต๎อง
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ตัวอยําง
บียอร๑นมีบรรพบุรษเป็นพวกไวกิ้ง แตํถ๎าถามถึงบรรพบุรุษใกล๎ตัว
คงยาก เพราะไมํ มีคํานิยมในการยุํงเกี่ยวกับ คนอื่นที่ ไกลตัวเอง
ออกไป ตามแบบฉบับของฝรั่งทั่วไป
บุพเพสันนิวาส: 15
ข๎อความข๎างต๎น อ๎างวําเป็นความคิดของชาวตะวันตก โดยใช๎คํา “ฝรั่งทั่วไป” กลําวถึง
คํานิยมการไมํยุํงเกี่ยวกับคนที่ไมํสนิทชิดเชื้อกันแม๎วําจะเป็นญาติหรือบุพการี หากหํางเหินกันก็อาจทํา
ให๎ความสัมพันธ๑ของคนในครอบครัวเรื่อง การดูแลบุตร วําสังคมตะวันตกให๎ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
มากเพราะถือ เป็นความเสมอภาค หากใครปฏิบัติตํอสามี ภรรยาโดยไมํ เสมอภาคแล๎ว ชาวตะวันตก
มักเห็นวําเป็นสิ่งไมํถูกต๎อง
ตัวอยําง
ถ๎าจะพูดกันตามหลักความจริงแล๎ว ในชํวงที่ลูกยังเล็กชํวยตัวเอง
ไมํได๎เธอก็ได๎ทําหน๎าที่โดยสมบูรณ๑แล๎ว แตํ อีกไมํกี่ปี ลูกก็จะเป็น
วัยรุํนที่ ต๎อ งการคบหาเพื่อนฝูง มากกวําติดอยูํกั บแมํ ...พวกฝรั่ง
สํวนมากวางแผนไว๎กํอนตั้งแตํหนุํมสาวเลยวําจะไมํต๎องการพึ่งลูก
ซึ่งถ๎าสถานการณ๑เป็นเชํนนั้นพวกเขาก็ไมํผิดหวัง แตํหากลูกเกิด
เป็นที่พึ่งได๎ก็กลายเป็นโชคดีที่เกินคาดหวัง
คิดไงจะหายเซ็ง: 198
ข๎อความข๎างต๎น อ๎างวําเป็นหลักความจริง ตัวบทสื่อให๎ผู๎รับสารควรยอมรับตามตัวบทวํา
พํอแมํได๎ทําหน๎าที่โดยสมบูรณ๑เมื่อลูกยังดูแลหรือชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ เมื่อลูกเติบโตขึ้นจึงควรพึ่งพา
ตนเอง และความคิดลักษณะนี้ก็สํงผลให๎ลูกบางคนอาจไมํได๎ดูแลพํอแมํยามแกํเฒํา แตํก็เป็นสิ่งที่พํอแมํ
ยอมรับได๎
3.5.2 การกล่าวอ้าง ความคิดความเชื่อหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โดยที่ข่าวหรือ
เหตุการณ์นั้นถูกนามาเล่าใหม่ผ่านตัวละครอื่น ๆ เชํน
ตัวอยําง
คนที่เช็กแมํวาดเป็นเจ๎าหน๎าที่ผู๎หญิงอายุไมํเกินสามสิบปี หน๎าตา
สวยแตํดูเ ครํง เครียด เปิดหนัง สือแมํ วาดตรวจดูอยํางละเอีย ด
คงเป็นเพราะหนังสือเดินทางของหญิงไทยซึ่ งเป็นธรรมเนีย ม
อยู่แล้ว ไม่ว่าไปที่ไหน ต้องมีเรื่องให้น่าสงสัยว่าจะมาขายเนื้อ
ขายตัว โดยเฉพาะหนังสือเดินทางของแมํวาด ที่มีการเดินทางไป
โนํนไปนี่มากเป็นพิเศษ
แหวกยิวเข๎าฉนวนกาซํา: 23-24
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ตัวอยําง
เวลาผํ า นไปประมาณหนึ่ ง ชั่ ว โมง แมํ ว าดจึ ง ได๎ เ สร็ จ สิ้ น
กระบวนการขอเข๎าไปในประเทศมาเลเซีย เดินมาขึ้นรถไมํมีใคร
ยิ้มให๎สักคน ซึ่งแมํวาดเข๎าใจดีถึงความรู๎สึกของคนสํวนมาก ที่ต๎อง
ถูกบังคับให๎รอใครคนหนึ่งด๎วยเหตุผลที่ทุเรศ ๆ แบบนี้ ถึงแม้ไม่มี
ใครแสดงท่ า ญาติ ดี กั บ แม่ ว าดเลยตลอดทางที่ นั่ ง รถมาถึ ง
โรงแรม แต่พอตกดึกขณะที่นอนอยู่ในห้อง แม่วาดกลับได้รับ
โทรศัพท์จากหนุ่ม ๆ ที่มารถคันเดีย วกันหลายคน ทุกคนต่า ง
รู้สึกเห็นใจแม่วาดอยากมานอนเป็นเพื่อนปรับทุกข์ บางคนห่วง
ว่าแม่วาดอาจจะกลัวผี
บุพเพสันนิวาส: 129
ตัวอยําง
ถึง แม๎ จ ะปลอบแมํ วาดอยํา งนั้ น แตํ แมํ ว าดรู๎ วํ า บีย อร๑ นเองไมํ
สบายใจเชํน กั น เขารู๎สึ ก วํ า เขาเป็ น ตัว การทํ า ให๎แ มํ ว าดต๎ อ ง
ออกมาใช๎ชีวิตนอกประเทศ ออกมารับรู๎การดูถูกเหยียดหยามของ
คนอื่น น่าเศร้า...ที่ผู้หญิงไทยส่วนมากที่มีชีวิตอยู่ในบ้านเมือง
ตัวเองไม่ได้รู้ตัวว่าได้ถูกตีค่าไว้หมดแล้ว
บุพเพสันนิวาส: 149
ตัวบทใช๎การอ๎างถึงเหตุการณ๑ที่มักเกิดขึ้นในตํางประเทศ คือ หญิงไทยมักถูกจับกุมข๎อหา
ค๎า ประเวณี เมี ยฝรั่ง ในตํ า งประเทศจึ ง ถู ก สัง คมมองวํ าอาจจะเดิ นทางมาเพื่ อ ค๎า ประเวณี และ
ถูกตรวจสอบอยํางละเอียดเสมอเมื่อต๎องผํานดํานตรวจคนเข๎าเมืองในตํางประเทศ หญิงไทยที่เดินทาง
ไปตํางประเทศแล๎วถูกคนตํางชาติมาขอซื้อบริการทางเพศ สะท๎อนถึงการถูกตัดสินแบบเหมารวม
การตัดสินคุณคํา หรือ การตีคําหญิงไทยวําหญิงไทยในตํางประเทศวําเป็นหญิงโสเภณีแทบจะทั้งหมด
การปฏิบัติตํอหญิงไทยในการตรวจคนเข๎าเมืองของชาวตะวันตกจึงเข๎มงวดมากกวําปกติ
ตัวอยําง
แมํวาดรู๎จักผู๎หญิง ไทยที่มี การศึกษาคนหนึ่งที่นอร๑เ วย๑ สามีของ
เธอขอร้ อ งไม่ ใ ห้ พู ด ภาษาไทยกั บ ลู ก กลั ว ว่ า ลู ก จะได้ รั บ
ความอับอาย
เที่ยวเมืองเติร๑ก: 90-91
ตัวบทใช๎การอ๎างถึงเหตุการณ๑ที่เมียฝรั่งคนหนึ่งซึ่งมีสามีเป็นชาวนอร๑เวย๑ถูกสามีขอร๎องให๎
ไมํพูดภาษาไทยกับลูกเพราะกลัวลูกอับอาย ซึ่งสื่อถึงบริบททางสังคมของชาวนอร๑เวย๑วําไมํได๎ชื่นชม
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คนไทยเทําไหรํนัก ตัวบทสื่อให๎เห็นวําคนไทยหรือคนที่พูดภาษาไทยคือคนที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํา
ในมุมมองของคนนอร๑เวย๑สํวนใหญํ
3.6 การใช้ถ้อยคานัยผกผัน (Irony)
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2556: 114-115) กลําวถึงถ๎อยคํานัยผกผันวํา นิยามถ๎อยคํานัยผกผันคือ
ถ๎อยคําที่สื่อความตรงข๎ามกับความหมายตามรูป หรือ การพูดอยํางหนึ่งแตํความหมายตรงกันข๎าม
(saying one thing, meaning the opposite) ถ๎อยคํานัยผกผันในภาษาตําง ๆ จะมีลักษณะรํวมกัน
คือ ความหมายตามรูปจะเป็นความหมายด๎านบวก สํวนความหมายที่ต๎องการสื่อจะเป็นความหมาย
ด๎านลบ หรือก็คือถ๎อยคําดีแตํความหมายไมํดีนั่นเอง
Panpothong (1996; อ๎างอิงจาก ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556: 117-119) ได๎ศึกษาลักษณะของ
ถ๎อยคํานัยผกผันในภาษาไทย ผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวําผู๎พูดภาษาไทยใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันซึ่ง มี
ลักษณะดังนี้
(1) วางถ๎อยคําที่มีความหมายขัดแย๎งกันไว๎คูํ เมื่อกลําวถ๎อยคํานัยผกผันแล๎ว ผู๎พูดจะกลําวถ๎อยคํา
ที่มีความหมายขัดแย๎งกันตํอทันทีเพื่อให๎ผู๎ฟังทราบวํา ถ๎อยคําที่กลําวกํอนนั้นสื่อความหมายตรงกันข๎าม
(2) กลําวถึงสิ่งที่เป็นไปไมํได๎หรือสมเหตุสมผล ความเป็นไปไมํได๎ หรือความไมํสมเหตุสมผลจะ
ทําให๎ผู๎ฟังทราบได๎วํา ผู๎พูดกําลังใช๎ถ๎อยคํานัยผกผัน
(3) กลําวเน๎นให๎เกินจริงอยํางมาก บางครั้งเราอาจใช๎การกลําวเกินจริงเพื่อชม หรือเพื่อ
ความสุภาพ แตํหากผู๎พูดเน๎นให๎สิ่งทีก่ ลําวฟังดูเกินจริงอยํางมากก็จะทําให๎ผู๎ฟังทราบได๎วํา ผู๎พูดกําลังใช๎
ถ๎อยคํานัยผกผันอยูํ
(ง) ใช๎ระดับภาษาที่ไมํเหมาะสม การใช๎ระดับภาษาที่ไมํเหมาะสมกับสถานภาพของผู๎ฟงั หรือผู๎ที่
กลําวถึงเป็นอีกลักษณะหนึง่ ที่ทําให๎ทราบได๎วําผู๎พูดกําลังใช๎ถ๎อยคํานัยผกผัน
การจะตัดสินวําถ๎อยคําใดในตัวบทที่ศึกษาเป็นถ๎อยคํานัยผกผันต๎องอาศัยบริบทชํ วยด๎วย ทั้ง นี้
ผู๎วิเคราะห๑ที่พลาดถ๎อยคํานัยผกผันจะทําให๎ตีความหมายที่ผู๎พูดต๎องการสื่อผิดไปเป็นตรงกันข๎าม
ผลการวิจัย พบวํา ตัวบทมี ก ารเลือกใช๎ก ลวิธีก ารใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันเพื่อสื่ออุดมการณ๑ห รือ
ชุดความคิดเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม ดังนี้
ตัวอยําง
ความจริง ไม่ เ ลวนะคะ แม่ว าดมีความเห็ นว่ า อยากจะเสนอ
รัฐ บาลไทยให้ เ ปลี่ย นชื่ อประเทศกลับ ไปเป็ นประเทศสยาม
ท่า จะดี ความอื้ อ ฉาวของ ประเทศไทย นั้ น เชื่ อ วํ า ยากที่ จ ะ
แก๎ ภ าพพจน๑ ที่ อุ จ าดนั่ น เสี ย แล๎ ว ชื่ อ เสี ย งของประเทศสยาม
แตํดั้ง เดิมนั้น ภาพพจน๑ออกลั กษณะออเรียลทัล คือ ความเป็น
ตะวันออกในความรู๎สึกของฝรั่งหรือคนตํางชาติทั่วไป
เที่ยวเมืองเติร๑ก: 16
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ข๎อความข๎างต๎น เป็นการใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันโดยกลําวในสิ่งที่เ ป็นไปได๎ยาก และไมํได๎สื่อตาม
รูป ประโยค “ความจริง ไมํเ ลวนะคะ แมํ วาดมี ความเห็นวําอยากจะเสนอรัฐบาลไทยให๎เ ปลี่ยนชื่อ
ประเทศกลับไปเป็นประเทศสยาม ทําจะดี ” เป็นเพียงการกลําวประชดและแสดงความรู๎สึก ที่ไมํ ดี
ตํอการถูกมองวําเดินทางมาค๎าประเวณีในตํางประเทศ แม๎วําผู๎หญิงไทยบางคนจะเป็นเป็นหญิงไทยที่
แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมและใช๎ชีวิ ตในตํางประเทศเทํานั้น ก็มัก จะถูกเหมารวม ตามที่ตัวบทใช๎คําวํา
“ออเรีย ลทัล ” ซึ่ง หมายถึง ชาวตะวันออก หรื อ ความเป็นตะวันออก ดัง นั้น เมื่ อมี แนวคิดแบบ
เหมารวมวําหญิงไทยในตะวันตกคือหญิงโสเภณี หญิงไทยที่เป็นภรรยาชาวตะวันตกจึงได๎รับผลกระทบ
โดยตรงเพราะถูกลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑
ตัวอยําง
สํวนคนพวกไหนอยากจะใช๎ชื่อบนหนังสือเดินทางวํา “ไทยแลนด๑”
ให๎ ใ ช๎ ตํ อ ไป เพราะชื่ อ นี้ มี ผ ลตํ อ ธุ ร กิ จ บางประเภทออกจะแยํ
ยิ่งสาวบางจําพวกแล๎วหยิ่งนักหนาทีเดียวที่ได๎เป็นหญิงไทย ขนาด
พวกกะหรี่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เวี ย ดนาม ยั ง ต้ อ งจ าแลงแสร้ ง เป็ น
หญิงไทยเพราะหากินสะดวกกว่า
เที่ยวเมืองเติร๑ก: 95
ข๎อความข๎างต๎น เป็นการใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันที่มไิ ด๎สื่อตามรูปประโยค “ยิ่งสาวบางจําพวกแล๎วหยิง่
นักหนาทีเดียวที่ได๎เป็นหญิงไทย ขนาดพวกกะหรี่ฟิลิปปินส๑ เวียดนาม ยังต๎องจําแลงแสร๎งเป็นหญิงไทย
เพราะหากิ น สะดวกกวํ า ” รูป ประโยคคล๎า ยวํ าจะชื่น ชมสาวไทย แตํ ความหมายที่ สื่อ กลับ เป็ น
ความหมายด๎านลบ ที่มีน้ําเสียงไมํชื่นชมและไมํภูมิใจที่หญิงไทยมีชื่อเสียงโดํงดังเรื่องการค๎าประเวณี
ตัวอยําง
ผู๎ชายฝรั่งนั้นพอแตํงเมียแล๎ว เมียมีความหมายมากกวํา เมียแบบ
ไทย ๆ เรา ไมํ ใ ชํ วํ า เป็ น สุ ด ที่ รั ก สุ ด บู ช าอะไรพรรค๑ นั้ น นะคะ
แตํ เ มี ย เปรี ย บเหมื อ นผู๎ จั ด การฝ่ า ยบุ ค คลในบริ ษั ท ใหญํ ๆ
ที่ ดู เ หมื อ นไมํ ใ ชํ ห น๎ า ที่ ที่ สํ า คั ญ นั ก แตํ ข อโทษเวลาพวกที่ มี
ความสําคัญหรือไมํสําคัญทั้งหลายมีปัญหาเรื่องอุจจาระไม่ออก
ปัส สาวะไม่ ออกก็เห็ นแต่ต้องวิ่ งวุ่นมาหาผู้จัดการฝ่า ยนี้ก่อ น
เสมอ
สันดานผู๎ชาย: 17
ข๎อ ความข๎างต๎น เป็นการใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันที่ เ ป็นการกลําวเกิ นจริง วํา “อุจ จาระไมํ ออก
ปัสสาวะไมํออกก็เห็นแตํต๎องวิ่งวุํนมาหาผู๎จัดการฝ่ายนี้กํอนเสมอ” เพื่อสื่อความหมายวํา หน๎าที่ของ
การเป็นภรรยานั้นดูเหมือนไมํสาํ คัญแตํมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการต๎องรับผิดชอบงานที่มากมาย
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และคอยแก๎ ปั ญ หาตําง ๆ อยูํเ สมอ เป็ นการย้ํ าให๎ เ ห็น วําผู๎ ห ญิง มี ภาระหน๎าที่ ม ากมายและต๎อ ง
รับผิดชอบอยํางเสียไมํได๎
ตัวอยําง
จํ า ไว๎ น ะคะเวลาที่ เ ป็ น น๎ อ งนี่ ต๎ อ งพยายามอยํ า โงํ เ พราะมั น
นํารําคาญ แตํเวลาเป็นเมียฝรั่งนี่ต้องโง่ ๆ ไว้ก่อน โงํจริงโงํปลอม
ใช๎ไ ด๎ทั้ ง นั้น มั น นํา เอ็น ดูสํ าหรั บ พวกเก็ บ กดชอบแสดงอํา นาจ
วันหลังเราจะหลอกต๎มตุ๐นพี่แกก็สะดวก
Amazing Thailand: 16
ข๎อความข๎างต๎น เป็นการใช๎ถ๎อยคํานัยผกผันที่ความหมายตรงกันข๎าม ประโยคสื่อความวํา “ต๎อง
โงํ ” แตํค วามหมายตามเจตนา คื อ ตั วบทบอกวํา เมื่ อ เป็ น ภรรยาต๎ อ ง “ฉลาด” อยํ า งไรก็ ต าม
ความฉลาดก็คือการแกล๎งทําเป็นไมํรู๎ไมํเห็นในบางเรื่อง หรือ การแกล๎งโงํ นั่นเอง
ตัวอยําง
แตํ ผู๎ ห ญิ ง สมั ย นี้ จ ะให๎ ม าอดทนอะไรนั ก หนาคงไมํ ไ ด๎ ถ้ า เกิ ด
บีย อร์นสามี ดิฉันตายขึ้ นมา รุ่งขึ้ นดิฉันคงลุกขึ้ นไปขายสมบัติ
แล้วหอบผ้า หอบผ่อนเผ่นจากนอร์เวย์ กลับมาเมืองไทยทันที
อาจไมํห อบมาด๎วยซ้ําเพราะจะเอามาใช๎ที่ เมื องไทยก็ ไมํ ได๎พอดี
หิดขึ้นแนํ
Amazing Thailand: 125
ข๎อ ความข๎ างต๎น เป็นการใช๎ถ๎อยคํานั ยผกผันที่ ก ลําวเกิ นจริง เพื่ อสื่อวําการเป็นภรรยาของ
ชาวตะวันตกไมํจําเป็นต๎องอดทนมาก รูปประโยคสื่อวํา ผู๎ผลิตตัวบทจะย๎ายกลับประเทศทันทีที่สามี
เสียชีวิต ซึ่งเป็นเพียงการกลําวเกินจริงเทํานั้น หากเกิดเหตุการณ๑ตามที่สื่อความหมายจริ ง ๆ ก็อาจไมํ
ปฏิบัติตัวตามรูปประโยคดังกลําว
3.7 การใช้สานวน (Idioms)
สํานวน หมายถึง ถ๎อยคําที่มีความหมายไมํตรงตามตัวอักษร มีความหมายเป็นเชิงเปรียบเทียบทีม่ ี
ความหมายอื่นแฝงอยูํ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: ข) การใช๎สํานวน นอกจากจะชํวยทําให๎เข๎าใจ
ความหมายที่ผู๎สํงสารต๎องการสื่อให๎ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไมํจําเป็นต๎องอธิบายความหมายอยํางละเอียด
ยัง ชํวยถํายทอดทั ศนคติของผู๎สํง สารไปยัง ผู๎รับ สารและโน๎ม น๎าวใจให๎ผู๎รับ สารเห็นคล๎อยตามได๎ที่
ผู๎สํงสารกลําวไว๎ (คชาธิป พาณิชตระกูล, 2556: 141)
ผลการวิจั ย พบกลวิธีก ารใช๎ สํานวนเพื่อสื่ ออุดมการณ๑เ กี่ ยวกั บ การแตํง งานข๎ามวัฒ นธรรม
ดังตัวอยําง
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ตัวอยําง
ในฐานะที่เป็นหญิงไทย สายตาที่ ดูหมิ่ นจับผิดวําเป็นผู๎หญิง ไมํ ดี
จะเข๎าไปขายตัวในประเทศของเขา ทํ าไงได๎คะ...ต๎องหวานอม
ขมกลื น ไปตลอดทาง สงสารตั ว เองเป็ น ที่ สุ ด ที่ ต๎ อ งมาโดน
คนตํางชาติมองอยํางเหยียดหยามตั้งแตํหัวจรดเท๎าอยูํตลอดทาง
คิดไงจะหายเซ็ง: 49
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “หวานอมขมกลืน” วํา
ตกอยูํในฐานะที่จําต๎องยอมรับ ไมํวําจะดีหรือร๎าย พอใจหรือไมํพอใจก็ตาม สะท๎อนภาพหญิงไทยที่
แตํ ง งานข๎ า มวั ฒ นธรรมที่ อ าศั ย อยูํ ใ นตํ า งประเทศต๎ อ งทนถู ก มองอยํ า งดู ห มิ่ น ดู แ คลน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1319)
ตัวอยําง
เมื่ อ แมํ ว าดมี ถิ่ น ที่ อ ยูํ เ ป็ น คนที่ โ นํ นแล๎ ว ไมํ ชอบเลยคํ ะ เพราะ
อากาศหนาวเย็นเหลือเกิ น แถมยัง ต๎องทํ าทุ ก อยํางด๎วยตัวเอง
ทั้งงานลักษณะของผู๎หญิงและงานที่ผู๎ชายเขาทํากัน ถึงแม๎เราจะ
ไมํยากจนอะไร แตํยังคงต๎องมีชีวิตประเภท “ผัวแบกเมียหาม”
อยูํนั่นเอง
บุพเพสันนิวาส: 43
สํา นวน “ผั วแบกเมี ยหาม” นี้ นํา จะมาจาก สํ านวน “ผัว แบกเมี ย คอน” หรือ “ชายหาบ
หญิงคอน” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายวํา ชํวยกันทํามาหากิ น
ทั้งผัวทั้ งเมี ย สะท๎อนชุดความคิดเกี่ยวกับ การใช๎ชีวิตครอบครัววํา สามี และภรรยาตํางต๎องชํวยกั น
ทํางานในบ๎าน แม๎วํางานประจําที่ทําจะสร๎างรายได๎มากจนไมํขัดสนก็ตาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
777)
ตัวอยําง
ในการครองเรือนนั้น แมํวาดพยายามงัดเอาเสนํห๑ตําง ๆ ออกมา
ใช๎ ไมํวําจะเป็นเสน่ห์ปลายจวักที่พยายามสะสมเอาไว๎ หรือเสนํห๑
ด๎ามจวัก ที่ห มั่ นฝึกฝนเอาไว๎เ ยอะ เอาออกมาใช๎ทุ ก รูป แบบเพื่อ
เอาตัวรอดไปเรื่อย ๆ
สันดานผู๎ชาย: 7
ตัวอยําง
แอบกระซิบสาว ๆ แล๎ว ต๎องแอบกระซิบหนุํม ๆ บ๎างวํา ถ๎าอยาก
สุขีไปนาน ๆ ต๎องเล็ง ๆ เมียแบบที่มีเสน่ห์ปลายจวักติดตัวมาด๎วย
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จุดมุํงหมายที่จะมีความสุขในชีวิตแตํงงานจะเป็นไปได๎งําย เพราะ
พอความรักมันบินออกไปทางหน๎าตํางหมดแล๎ว แม๎แตํน้ําต๎มผัก
ที่ต๎นตุนเอาไว๎ตอนแตํง งานใหมํ ๆ ก็ดื่ม กิ นจนหมดหม๎ อไปแล๎ว
ตอนนี้ แ หละคํ ะ มั น ชั ก จะไมํ คํ อ ยสนุ ก อุ ต สํ า ห๑ เ ซกลั บ มาบ๎ า น
มาเจอแตํของกินที่กระเดือกไมํลง จืดชืดเย็นแฉะแบะ หรือไมํ มี
อะไรจะกิน ตํอให๎เมียแตํงหน๎าแตํงตาสวยออกมาชะอ๎อนต๎อนรับ
ก็คงอยากเอาทั พพีเ ขวี้ยงหน๎า ถ๎าเมียไมํสวยแตํยิ้มแย๎ม ถือจาน
อาหารสํ ง กลิ่ น หอมฉุ ย มา ไมํ ไ ด๎ นึ ก อยากจะจู บ มากํ อ น ก็ อ ด
อยากจะหอมสักฟอดไมํได๎”
สันดานผู๎ชาย: 15
พจนานุก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “เสนํห๑ป ลายจวัก ”
วํา เสนํห๑ที่เกิดจากฝีมือปรุงอาหารให๎โอชารส ดังนั้น ผู๎หญิงที่มีเสนํห๑ปลายจวักจึงเป็นผู๎หญิงที่มีเสนํ ห๑
เพราะปรุง อาหารได๎ ร สชาติดี สะท๎ อนให๎ เ ห็นความสั ม พันธ๑ร ะหวํางผู๎ห ญิง ที่ มี ส ามี กั บ การทํ าครั ว
วําสังคมให๎คุณคํากับการทําอาหารอรํอยวําเป็นสํวนหนึ่งของผู๎หญิงที่สังคมคาดหวัง และคุณลักษณะที่
ดีนี้ก็ จ ะมี ป ระโยชน๑ในการมั ด ใจสามี ไมํ วํา จะอยูํใ นวัฒ นธรรมใด ทั้ ง นี้ คํา “มั ดใจ” แสดงให๎เ ห็ น
ความพยายามที่ผู๎หญิงอยากให๎ผู๎ชายรัก ทําให๎เห็นวํา ผู๎หญิงยํอมมีภาวะผู๎ตามเมื่อทําหน๎าที่เป็นภรรยา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1253)
ตัวอยําง
การครองเรือนของฝรั่งนั้น ต๎องพูดวําเป็นชีวิตสมรสคู่ผัวตัวเมียที่
คํอ นข๎างสมบูร ณ๑แบบเสียเป็นสํวนมาก หมายความวํา สามี ทํ า
หน๎าที่เป็นพํอบ๎านและเป็นพํอของลูกมากกวําพวกสามีแบบไทย ๆ
ภรรยาก็ทําหน๎าที่เป็นแมํบ๎านและเป็นแมํของลูกมากกวําของเรา
เหมื อ นกั น ทั้ ง นี้ เ พราะวิ ถี ท างการดํ า รงชี วิ ต มั น บี บ บั ง คั บ ให๎
เป็นไป”
สันดานผู๎ชาย: 16
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “คูํผัวตัวเมีย” วํา ผัวเมีย
ที่อยูํกันแบบผัวเดียวเมียเดียว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 266) สะท๎อนวํา สังคมตะวันตกเป็นสังคมที่
คูํสามีภรรยามีความซื่อสัตย๑ตํอกันและกัน ไมํนอกใจกัน อยํางไรก็ตาม ตัวบทใช๎คําวํา “ฝรั่ง” เพื่อสื่อให๎
เห็นความเป็น “สํวนใหญํ” ที่ผู๎คนตะวันตกยึดถือคํานิยมนี้
ตัวอยําง
ชีวิตแตํง งานนั้นเป็นเรื่องที่ คนในอยากออก คนนอกอยากเข้ า
จริง ๆ ทีเดียว แมํวาดแตํงงานกับบียอร๑นมาเป็นเวลา 10 กวําปี
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แล๎ว แตํก็ยังมีบํอยครั้งเหลือเกินที่แมํวาดมองบียอร๑นเหมื อนเพิ่ง
รู๎จัก เขาจริง ๆ อั นเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมความเคยชินที่
ไมํเหมือนกัน เรื่องที่เกิดบํอยที่สุดคือความแตกตํางในวิธีคิด
คิดไงจะหายเซ็ง: 162
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “คนในอยากออกคนนอก
อยากเข๎า” วํา คนที่แตํงงานแล๎วอยากจะกลับไปเป็นโสด แตํคนที่ยังไมํได๎แตํงงานก็อยากมีชีวิตสมรส
และ ไมํพอใจภาวะที่เป็นอยูํ ขณะที่ คนอื่นต๎องการจะมาอยูํในภาวะนั้น (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2556:
226) สื่อ วํา ชุดความคิดเกี่ยวกั บการแตํง งานวําเป็นเรื่องที่คนแตํงงานแล๎วไมํ พอใจในภาวะที่ เป็น
สํวนโสดกลับ อยากแตํ ง งาน สะท๎ อ นภาพความเชื่ อของสัง คมวํา การแตํง งานเป็น สํว นหนึ่ง ของ
ความสมบูร ณ๑ในชีวิต วิถีป ฏิบัติเ รื่องการแตํง งานในสัง คมจึง มี ก ารจัดงานแตํง งานตามวัฒ นธรรม
ประเพณีและถือเป็นการประกาศให๎ผู๎คนในสังคมได๎รับทราบ
ตัวอยําง
อะฮ๎า! เป็นอันวําคุณบียอร๑นโชคดีจะมีเมียคู่ทุกข์คู่ยากติดตามไป
รับใช๎จนเกือบถึงขั้วโลกเหนือแนํทีเดียว
บุกโลกน้ําแข็ง: 12
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “คูํทุกข๑คูํยาก” วํา ผู๎ที่ใช๎
ชีวิตรํว มกั นไมํ ท อดทิ้ ง กั นทั้ ง ในยามสุขและยามทุ ก ข๑ ผู๎ที่ รํว มทุ ก ข๑ รํวมสุข กั นมาเป็นเวลานานปี
สะท๎ อ นภาพการอยูํ รํ ว มกั น ทั้ ง ยามทุ ก ข๑ ย ามสุ ข ของคูํ ส ามี ภ รรยาที่ แ ตํ ง งานข๎ า มวั ฒ นธรร ม
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 266)
ตัวอยําง
อยํางไรก็ตาม ผู๎ชายเขาก็มีหน๎าที่ของเขาที่จะต๎องผูกใจเราให๎อยูํ
เหมือนกัน ยิ่งในสมัยนี้ผู๎ชายจะมาคิดวํา เมียเป็นหมูอยู่ในอวยนั้น
เห็นจะยาก เพราะถ๎าเราพยายามทําหน๎าที่ของเราจนดีแล๎ว พี่แก
ก็ยังไมํทําหน๎าที่ของสามีที่ดี เราก็หอบหม๎อหอบไหหอบจวักของ
เราไปปฏิบัติคนอื่น จะไปกลัวทําไมวําจะหาใหมํไมํได๎ ถ๎าเรามีหม๎อ
มีไหม๎จ วักดี ๆ ติดตัวมาด๎วย ใคร ๆ ก็อยากได๎ ถึง จะเปรียบเรา
เหมื อ นผลไม๎ที่ ล๎นตลาด แตํผ ลไม๎ อยํางเดียวกั น ถ๎ามี ก ลิ่นหอม
รสอรํอยสีสันนํากิน ก็ขายงํายกวําพวกที่มีรสเปรี้ยว รสจืด รสฝาด
หรือสีกระดํากระดํางไมํใชํหรือคะ
สันดานผู๎ชาย: 12
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให๎ความหมายสํานวน “หมูในอวย” วํา สิ่งที่อยูํ
ในกํ ามื อ สะท๎ อ นวํา การที่ ภรรยายอมสามี จ นสามี คิดวําจะทํ าสิ่ ง ใดกั บ ภรรยาก็ ได๎นั้นเป็นเรื่องที่
วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมได๎เปลี่ยนไปแล๎ว สามียํอมต๎องทําหน๎าที่ของสามีให๎ดีเชํนกัน ไมํเชํนนั้น
ชีวิตครอบครัวก็อาจไมํภาพหญิงไทยที่แตํงงานข๎ามวัฒนธรรมที่อาศัยอยูํในตํางประเทศต๎องทนถูกมอง
อยํางดูหมิ่นดูแคลน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1305)
สํานวนที่ปรากฏสะท๎อนให๎เห็นแนวคิดเรื่องการมีชีวิตสมรส ทั้งแนวคิดในการมีชีวิตสมรส แสดง
แนวปฏิบัติของภรรยา เมื่อมีปัญหาในการมีชีวิตสมรส คูํสมรสต๎องมีความอดทน มีคุณธรรมและยึดถือ
คํานิยมตามสังคมวัฒนธรรมที่ดํารงอยูํเพื่อให๎ประสบความสําเร็จในชีวิตสมรส
จากที่กลําวมาทั้งหมด สามารถสรุปกลวิธีทางภาษาที่ตัวบทวาทกรรม ชุด แมํวาดเมียบียอร๑น
ใช๎สื่ออุดมการณ๑และชุดความคิดเกี่ยวกั บการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม ได๎วํา มีการเลือกใช๎กลวิธีทาง
ภาษาทั้งหมด 7 กลวิธี ได๎แกํ 1. การเลือกใช๎คําศัพท๑ (Lexical Choices) แบํงเป็น การใช๎คําเรียก
(Terms of Address) และ การเลือกใช๎คํากริยา (Transitivity and Verb Processes) 2. การใช๎
อุป ลัก ษณ๑ (Metaphor) 3. การใช๎ มู ล บท (Presupposition) 4. การใช๎คํ าถามเชิ ง วาทศิ ล ป์
(Rhetorical Question) 5. การกลําวอ๎าง (Claiming) 6. การใช๎ถ๎อยคํานัยผกผัน (Irony) และ
7. การใช๎สํานวน (Idioms) นอกจากนี้ อุดมการณ๑หรือชุดความคิดที่ปรากฏนั้น ผู๎วิจัยจะนําเสนอตาม
กลุํมอุดมการณ๑และกลุํมชุดความคิดเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมในบทตํอไป
3.8 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมอยูํระหวํางตัวบทวาทกรรม ชุด แมํวาดเมียบียอร๑น กับวิถีปฏิบัติทางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งอาจกลําวได๎วํา ภาษากับสังคมวัฒนธรรมสํงผลกระทบตํอกันและกัน และหน๎าที่ของ
ภาษาก็ถือเป็นผลิตผลของวิถีปฏิบัติทางสัง คมวัฒนธรรม และเมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดเรื่อง
องค๑ประกอบของการสื่อสาร ได๎แกํ ผู๎สํงสาร สาร ชํองทางในการสื่อสาร และผู๎รับสาร มาใช๎ใน
การอธิบายวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมสามารถอธิบายรายละเอียด ได๎ดังนี้
3.8.1 ผู้ผลิตตัวบท
ตัวบทวาทกรรมผลิตโดยหญิงไทยที่เป็นหญิงทีแ่ ตํงงานข๎ามวัฒนธรรมกับชายชาวตะวันตก
เนื้อหาในตัวบทเสนอเรื่องราวตําง ๆ ที่เป็นประสบการณ๑ชีวิต ความรู๎ที่อยากนําเสนอ ประสบการณ๑
การทํองเที่ยวในตํางประเทศ ตีพิมพ๑ในนิตยสาร พลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน กํอนจะนํามา
ตีพิมพ๑รูปเลํม ดังนั้น วาทกรรมนี้จึงเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการขาย โดยมีบริษัทและผู๎เขียน
เป็น นายทุ น ตัว บทถู ก เข๎ าถึ ง โดยผู๎รั บ สารหลายกลุํม โดยเฉพาะกลุํ ม หญิง ไทยที่ เ ป็ นภรรยาของ
ชาวตํางประเทศ บางตอนของตัวบทเป็นข๎อมูลที่ได๎แรงบันดาลใจมากจากกลุํม “แมํบ๎านตํางแดน”
ที่ผู๎เขียนตั้งขึ้นในเว็บบอร๑ด จึงถือได๎วํา ตัวบทมีความสัมพันธ๑กับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมโดยตรง
3.8.2 สาร
สารที่ถูกนําเสนอแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาทั่วไป กับเนื้อหาที่นําเสนอ
ประสบการณ๑การทํองเที่ยวในตํางประเทศ มีการกลําวถึงการใช๎ชีวิตทั่วไป การใช๎ชีวิตในตํางประเทศ
และการใช๎ชีวิตหลังแตํงงานในตํางประเทศ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู๎ผลิตตัวบทต๎องการนําเสนอ ทั้งเพื่อให๎
ความบันเทิงและให๎ความรู๎แกํผู๎รับสาร การแตํงงานข๎ามวัฒนธรรมมักถูกนําเสนอแทรกอยูํในตัวบท
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วาทกรรม ซึ่งเป็นสารที่แฝงอุดมการณ๑และชุดความคิดหลายชุดความคิด ปรากฏทั้งมุมมองด๎านบวก
ด๎ า นลบ การไมํ ย อมรั บ วาทกรรมกระแสหลั ก ด๎ า นลบตํ อ หญิ ง ไทยที่ เ ป็ น ภรรยาชาวตะวั น ตก
การตํอต๎านอัตลักษณ๑ด๎านลบที่สังคมยัดเยียดให๎อยํางไมํเป็นธรรม และการยกตัวเองจากกลุํมหญิงที่
มีอัตลักษณ๑ด๎านลบ รวมไปถึงการแสดงทรรศนะตํอการมีชีวิตสมรสหลากหลายประเด็น
3.8.3 การกระจายตัวบท
ได๎รับการตีพิมพ๑ในนิตยสารพลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน จากนั้นถูกนํามาตีพิมพ๑
รวมเลํม เลํมแรก ในปี พ.ศ. 2536 สารคดีบางเลํมมีการผลิตซ้ําหลายครั้งด๎วยการตีพิมพ๑เลํมสุดท๎ายใน
ปี พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาตีพิมพ๑ 15 ปี สะท๎อนถึงการกระจายของตัวบทอยํางกว๎างขวางในชํวง
ระยะเวลาดังกลําว ผู๎ผลิตตัวบทได๎รับข๎อมูลเกี่ยวกับการแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม เชํน คํานิยม มุมมอง
ของสังคมที่มีตํอคนแตํงงานข๎ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะหญิงไทยในชํวงดังกลําว ตัวบทวาทกรรมนี้จึงถูก
ผลิตขึ้นภายใต๎อิทธิพลของสังคมในชํวงเวลาดังกลําวด๎วย
3.8.4 ผู้รับสาร
สารคดีบ างเลํม ได๎รับการตีพิม พ๑เป็นจํานวนหลายครั้ง จากหลายสํานักพิมพ๑และมีก าร
วางจํ าหนํ ายตามร๎า นหนัง สื อ ดัง นั้ น ผู๎รั บ สารหรือ ผู๎ รับ ตัว บทกลุํม แรกคือ ผู๎อํ า นที่ อํา นนิต ยสาร
พลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน และกลุํมที่ซื้อสารคดีดังกลําวหลังจากรวมเลํมแล๎ว นอกจากนี้
ยังมีกลุํมผู๎อํานหรือผู๎รับตัวบทที่สามารถเข๎าถึงวาทกรรมชนิดนี้ได๎ คือ ผู๎อํานที่ใช๎บริการห๎องสมุดในที่
ตําง ๆ เชํน ห๎องสมุดในสถานศึกษา ร๎านเชําหนังสือ เป็นต๎น ดังนั้นกลุํมผู๎อํานจึงเป็นกลุํมคนทั่ วไป
ที่เป็นนักอํานสารคดี
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บทที่ 4
อุดมการณ์ที่เกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมทีป่ รากฏในสารคดี
ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
อุดมการณ์ที่ เ กี่ ยวกั บการแต่ง งานข้ามวัฒนธรรมที่ ปรากฏในสารคดี ชุด แม่ วาดเมี ยบียอร์น
ปรากฏชุดความคิด และอุดมการณ์บางอุดมการณ์ประกอบด้วยชุดความคิดย่อย ได้แก่
อุดมการณ์ความเป็นภรรยา (Wife) ประกอบด้วย ชุดความคิดหน้าที่ของภรรยาที่ดี อุดมการณ์
ความเป็นสามี (Husband) ประกอบด้วย ชุดความคิดหน้าที่ ของสามีที่ดี และอุดมการณ์การมีชีวิต
สมรส (Marriage) ประกอบด้วย ชุดความคิดเกี่ยวกับ การเลือกคู่ส มรส แนวคิดการปฏิบัติตนของ
คู่สมรส และความเสมอภาคของสามีภรรยาในวัฒนธรรมตะวันตก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 อุดมการณ์ความเป็นภรรยา (Wife)
อุ ดมการณ์ความเป็นภรรยา เป็นอุดมการณ์ที่ ตัวบทเลือกใช้ ก ลวิธีท างภาษาสื่อ ชุดความคิ ด
เกี่ยวกับความเป็นภรรยา หลายชุดความคิด ชุดความคิดที่ปรากฏ ได้แก่ ชุดความคิดหน้าที่ของภรรยา
ที่ดี และชุดความคิดคุณสมบัติของภรรยาที่ไม่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 ชุดความคิดหน้าที่ของภรรยาที่ดี
ชุดความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของภรรยาที่ปรากฏ และประกอบสร้างความหมายว่า ภรรยาที่
ดีต้องมีห น้าที่ หลายประการและต้องปฏิบัติห น้าที่เ หล่านี้โ ดยไม่ ขาดตกบกพร่อง สัง คมวัฒนธรรม
กําหนดคุณค่าเรื่องดังกล่าวว่าเป็นสิง่ ที่พงึ กระทําของภรรยา ภรรยาที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้ดีย่อมได้รับ
การยอมรับจากสามีและสังคม หน้าที่ที่ปรากฏในตัวบท มีดังนี้
4.1.1.1 ภรรยามีหน้าที่ร่วมหลับนอนกับสามี
ตัวอย่าง
ทั้ง ๆ ที่ รู้ว่าแม่วาดวางแผนจะเดินทางต้นเดือนสิง หา คุณเธอก็
เลือ กลาพัก ร้อ นตอนนั้นเหมื อนกั นเป็นเวลา 2 อาทิ ตย์ แถม
มีบัญชาหน้าตาเฉย ให้แม่วาดติดตามไปทําหน้าที่เป็นอีแจ๋วและ
เป็นอีตัว
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 3
ตัวอย่าง
บางครั้งก็เป็น อีตัว ประจําตัวของอีตาเคราหน้าตายเชื้อสายไวกิ้ง
ที่อยู่แถบขั้วโลกเหนือ ฟังแล้วรู้สึกถึงความโง่ของแม่วาดไหม
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 2
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ข้อความข้างต้นกล่าวถึงหน้าที่ของภรรยาในการร่วมหลับนอนกับสามีของตนเอง คําว่า
“อีตัว” เป็นการใช้คําเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน เพราะ “อีตัว” หมายถึง “หญิงที่ให้บริการ
ทางเพศแก่ผู้ชายที่มาซื้อบริก ารทางเพศ” เป็นการแสดงการลดสถานะว่าหน้าที่ดังกล่าวนี้ไม่เป็นที่
น่าภูมิ ใจเท่าไรนัก แต่ห ญิง ที่ แต่งงานข้ามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็ยินยอมทํ าหน้าที่ นี้เพื่อสามีของตน
อย่างไรก็ตาม การเป็นโสเภณีในที่นี้ไม่ใช่การเป็นโสเภณีจริง ๆ แต่เป็นเพียงการเปรียบให้เห็นภาพว่า
ภรรยามีหน้าที่ในการร่วมหลับนอนกับสามีเท่านั้น
4.1.1.2 ภรรยามีหน้าที่เป็นแม่บ้าน ได้แก่ ทําความสะอาดบ้าน ทําครัว ดูแลปรนนิบัติ
สามี และต้องปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ตลอดการมีชีวิตสมรส ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แม่วาดเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา ๆ
คิดไงจะหายเซ็ง: 203
ตัวอย่าง
สมั ยแม่ วาดแต่ ง งานไปอยู่ที่ อ อสโลใหม่ ๆ อยากเป็น แม่บ้ า น
รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสามีสุดที่รักมาก
สันดานผู้ชาย: 17
ตัวอย่าง
ทั้งนี้และทั้งนั้นโปรดอย่าคิดมาก! ความจริงที่ยิ่งกว่าจริงคือต้อง
ทําหน้าที่ แม่แ จ๋ว ตัวดีนั้นเอง คือ ต้องทางานบ้าน ทาอาหาร
ช่วยขัดถูทาความสะอาดเรือยอช์ต เป็นคนขับรถ เป็นคนขับเรือ
ให้อาหารหมา อาบน้าหมา พาหมาไปโรงเรียน ฝึกวิ่ง ฝึกหยุด
ฝึกคลานกับหมา จนท่ าทางแม่ วาดจะเหมื อนหมามากกว่าจะ
เหมือนคน
กําเนิดตัวละคร: 117
ตัวอย่าง
พวกเมีย ๆ อย่างเราต่างก็เก็บถ้วยเก็บจานไปล้างที่ที่ล้างจาน
ท่องยุโรปกับรถบุโรทั่ง: 99
ข้อความข้างต้นปรากฏ คํา “แม่บ้าน” “แม่แจ๋ว” “คนขับรถ” “คนขับเรือ” และคํากริยา
พร้อมส่วนขยาย “ทํ างานบ้าน” “ทํ าอาหาร” “ขัดถูทําความสะอาดเรือยอช์ต ” “ให้อาหารหมา”
“อาบน้ําหมา” “พาหมาไปโรงเรียน” “ฝึกวิ่ง ฝึกหยุด ฝึกคลานกับหมา” “เก็บถ้วยเก็บจานไปล้าง”
สื่อว่า เมียต้องทําหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดูแลเรื่องความสะอาด เรื่องภายในบ้านแทบจะทุกเรื่องแล้วแต่
ภาระงานในครอบครัว เป็นสิ่งที่ “ต้อง” ทํา ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ “ควร” ทํา
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ตัวอย่าง
หารู้ตัวไม่ว่าถึง จะหลบไปเป็นเมียฝรั่งก็ใช่จะหนี ครัวพ้น แถมยัง
ต้องอยู่ในครัวคนเดียวไม่มีผู้ช่วยเลย
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 92
ตัวอย่าง
เดี๋ยวนี้ไปฝึก เป็น แม่ครัวฝรั่งมานานนัก หนาแล้วจึง ค่อนข้างจะ
มั่นใจในฝีมือตนเอง แต่เรื่องมันต่างกันตรงที่เวลาทําครัวอยู่ที่เมือง
นอกนั้น มีคนต้องทนกินฝีมือแม่วาดอยู่คนเดียว ไม่ต้องพูดมาก
ไม่อย่างนั้นจะไม่มีกิน อย่างน้อยคุณบียอร์นก็ยังมีชีวิตที่ไม่ได้เป็น
โรคขาดอาหารอยู่จนเดี๋ยวนี้นะคะ
Amazing Thailand: 16
ตัวอย่าง
รุ่งขึ้นแม่วาดตื่นขึ้นทาอาหารแต่เช้า ตั้งโต๊ะ อาหารเสร็จก็ ปลุก
บียอร์นให้เตรียมตัว แล้วเดินเข้าไปในบ้านตั้งใจจะไปเชิญเพื่อนพี่
มากินที่บ้านรถของเราบ้าง
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 74
ข้อความข้างต้นปรากฏ คํา “ครัว” “แม่ครัวฝรั่ง” “ตื่นขึ้นทําอาหาร” “ตั้งโต๊ะอาหาร”
“เชิญ” กล่าวถึงหน้าที่ในการเป็นแม่ครัว หญิงที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ต้องมี
หน้าที่หลักในการทําอาหาร ให้แก่สมาชิกในครอบครัว บางวัฒนธรรมสามีไม่ได้ช่วยทําครัว ภรรยาย่อม
ต้องรับหน้าที่ในการเป็นแม่ครัวคนเดียว เมื่อทําอาหารเสร็จแล้วก็ยังมีหน้าที่ตั้งโต๊ ะอาหารและเชิญ
คนในบ้านมารับประทานอาหารด้วย
นอกจากภรรยาจะต้องทํ าอาหารเป็นแล้ว ก็ ต้องทํ าอาหารอร่อยด้วยจึง จะถือว่าเป็น
ภรรยาที่ดีตามที่สังคมคาดหวัง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ในการครองเรือนนั้น แม่วาดพยายามงัดเอาเสน่ห์ต่าง ๆ ออกมา
ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ปลายจวักที่พยายามสะสมเอาไว้ หรือเสน่ห์
ด้ามจวัก ที่ห มั่ นฝึกฝนเอาไว้เ ยอะ เอาออกมาใช้ทุ ก รูป แบบเพื่อ
เอาตัวรอดไปเรื่อย ๆ
สันดานผู้ชาย: 7
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ตัวอย่าง
แอบกระซิบสาว ๆ แล้ว ต้องแอบกระซิบหนุ่ม ๆ บ้างว่า ถ้าอยาก
สุขีไปนาน ๆ ต้องเล็ง ๆ เมียแบบที่มีเสน่ห์ปลายจวักติดตัวมาด้วย
จุดมุ่งหมายที่จะมีความสุขในชีวิตแต่งงานจะเป็นไปได้ง่าย เพราะ
พอความรักมันบินออกไปทางหน้าต่างหมดแล้ว แม้แต่น้ําต้มผักที่
ต้นตุ นเอาไว้ต อนแต่ ง งานใหม่ ๆ ก็ ดื่ ม กิ นจนหมดหม้ อ ไปแล้ ว
ตอนนี้ แ หละค่ ะ มั น ชั ก จะไม่ ค่ อ ยสนุ ก อุ ต ส่ า ห์ เ ซกลั บ มาบ้ า น
มาเจอแต่ของกินที่กระเดือกไม่ลง จืดชืดเย็นแฉะแบะ หรือไม่ มี
อะไรจะกิน ต่อให้เมียแต่งหน้าแต่งตาสวยออกมาชะอ้อนต้อนรับ
ก็คงอยากเอาทัพพีเขวี้ยงหน้า ถ้าเมียไม่สวยแต่ยิ้มแย้ม ถือจาน
อาหารส่ งกลิ่นหอมฉุ ย มา ไม่ไ ด้ นึก อยากจะจูบ มาก่ อน ก็อ ด
อยากจะหอมสักฟอดไม่ได้”
สันดานผู้ชาย: 15
ข้อความข้างต้นปรากฏ สํานวน “เสน่ห์ปลายจวัก” หมายความว่า เสน่ห์ที่เกิดจากฝีมือ
ปรุง อาหารให้โ อชารส สื่อ ถึง คุ ณสมบัติที่ ดีของเมี ยที่ ดีว่าต้องทํ า อาหารอร่อย หากผู้ห ญิง มี เ สน่ ห์
ปลายจวักจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ นอกจากนี้ สังคมให้คุณค่ากับการทําอาหารอร่อยว่าเป็นส่วนหนึ่งใน
การมัดใจสามีไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใด และยังเปรียบเทียบให้เห็นว่า หากความรักที่สามีภรรยามีให้
กั น และกั น ลดน้ อ ยลง สิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้ ส ามี ยั ง คงรั ก และ “เห็ น คุ ณ ค่ า ” ก็ ค งจะเป็ น เพราะฝี มื อ
การทําอาหารของภรรยานั่นเอง เห็นได้จ ากรูป ประโยค “ถ้าเมี ยไม่ สวยแต่ยิ้มแย้ม ถือจานอาหาร
ส่งกลิ่นหอมฉุยมา ไม่ได้นึกอยากจะจูบมาก่อน ก็อดอยากจะหอมสักฟอดไม่ได้”
ตัวอย่าง
แล้วแม่วาดก็กลับบ้านไปนอนตุงรอแจ้งข่าวดีกับสามีว่า มีทั้งวีซ่า
มีทั้งตั๋วเรือบิน ที่จะตามไปรับใช้เป็นทาสผูซ้ ื่อสัตย์ของบียอร์นสามี
สุดที่รัก
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 19
ตัวอย่าง
อะฮ้า! เป็นอันว่าคุณบียอร์นโชคดีจะมีเมียคู่ทุกข์คู่ยากติดตามไป
รับใช้จนเกือบถึงขั้วโลกเหนือแน่ทีเดียว
บุกโลกน้ําแข็ง: 12
ตัวอย่าง
แม่ ว าดเปรีย บเที ย บคนที่ เ ป็น เมี ยฝรั่ง ให้เ หมื อนผู้จั ดการฝ่า ย
บุคคล เพื่ อ จะให้ตัวเองที่ ทํ าหน้าที่ เ มียฝรั่ง อยู่ดู เก๋ ๆ ขึ้นหน่อย
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ความจริง ที่ ยิ่ง กว่าจริง แต่ไม่ อยากเปรียบก็ คือทํ าหน้าที่ เ หมื อน
หัวหน้าคนใช้ดี ๆ นี่เอง
สันดานผู้ชาย: 17
ตัวอย่าง
ผู้ชายฝรั่งนั้นพอแต่งเมียแล้ว เมียมีความหมายมากกว่าเมียแบบ
ไทย ๆ เรา ไม่ ใ ช่ ว่ า เป็ น สุ ด ที่ รั ก สุ ด บู ช าอะไรพรรค์ นั้ น นะคะ
แต่ เ มี ย เปรี ย บเหมื อ นผู้ จั ด การฝ่ า ยบุ ค คลในบริ ษั ท ใหญ่ ๆ
ที่ ดู เ หมื อ นไม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ที่ สํ า คั ญ นั ก แต่ ข อโทษเวลาพวกที่ มี
ความสําคัญ หรือไม่สําคัญทั้งหลายมีปัญหาเรื่องอุจจาระไม่ออก
ปัสสาวะไม่ออกก็เห็นแต่ต้องวิ่งวุ่นมาหาผู้จัดการฝุายนี้ก่อนเสมอ
สันดานผู้ชาย: 17
ข้อความข้างต้น กล่าวถึง คุณสมบัติของเมียกับผู้จัดการหรือคนที่คอยจัดการดูแลสามีหรือ
ดูแลบ้าน คํา “เก๋ ๆ” เป็นคําที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัตินี้มีความพิเศษ และรูปประโยค “ขอโทษเวลา
พวกที่มีความสําคัญหรือไม่สําคัญทั้งหลายมีปัญหาเรื่องอุจจาระไม่ออกปัสสาวะไม่ออกก็เห็นแต่ต้อง
วิ่งวุ่นมาหาผู้จัดการฝุายนี้” และ วลี “ก่อนเสมอ” ก็แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่
สําคัญมาก
4.1.1.3 ภรรยามีหน้าทีเ่ ป็นผู้ติดตามสามี ชุดความคิดหน้าที่ของเมียอีกชุดความหนึ่งที่
ตัวบทกล่าวถึง คือ ชุดความคิดเรื่องการย้ายติดตามสามีของภรรยาที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม แสดงให้
เห็นว่า ภรรยาต้องย้ายติดตามสามีเพราะสามีเป็นผู้นําครอบครัว เช่น การย้ายติดตามสามีไปใช้ชีวิต
ในต่า งประเทศ การติ ดตามสามี ไ ปทํ า งานตามสถานที่ ต่ าง ๆ โดยอาจไปช่ วยงาน ไปดูแ ล และ
ไปท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อถึงความเป็นใหญ่ของสามีที่มีต่อครอบครัวและภรรยา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ที่ออรอสเพื่อนของแม่วาดเจ้านายผม เป็นผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับ
ชาวนอร์เ วย์เ หมื อ นกั น สามี แกมี อาชีพเป็นกั ป ตันเรือบินที่ เ พิ่ง
ปลดเกษียณ มีแผนการจะออกเดินทางด้วยเรือใบที่กัปตันสร้างขึ้น
เองไปรอบโลก ใช้เวลาประมาณ 3 ปีที่จะเดินทางไปเรื่อย ๆ มีเมีย
คู่ใจเดินทางไปปรนนิบัติทุกรูปแบบ
ฟังหมาเล่า: 37
ตัวอย่าง
การที่จะตามบียอร์นเข้าไปในยุโรปนั้น สําหรับแม่วาดมีเรื่องต้อง
เตรียมมากกว่าบียอร์นเพราะเป็นคนไทย ต้องขอวีซ่าเข้าไปยัง
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ประเทศต่าง ๆ ขณะที่ บียอร์นไม่ มีความจําเป็นต้องขอวีซ่าเข้า
ประเทศใดเลย
ท่องยุโรปกับรถบุโรทั่ง: 16
ตัวอย่าง
“บุก โลกน้ําแข็ง ” เห็นชื่ อแล้วเข้าใจไม่ ยากนะคะ แต่ที่ ยากคือ
การที่ผู้เขียนจะต้องบุกตามสามีเข้าไปหาเรื่องมาเล่ากันให้สนุกน่ะ
ซิคะ
บุกโลกน้ําแข็ง: คํานํา
ตัวอย่าง
แม่วาดตามบียอร์นไปทํางานที่สวาลบาร์ด (Svalbard) หมู่เกาะใน
มหาสมุทรอาร์กติกที่เกือบถึงขั้วโลกเหนือ
คิดไงจะหายเซ็ง: 134
จากตัวอย่าง แสดงให้เ ห็นว่า การย้ายติดตามสามี เป็นเรื่องสําคัญ ต่อการใช้ชีวิตหลัง
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม และอาจถือได้ว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของภรรยาที่จะต้องติดตามไปใช้ชีวิตร่วมกับ
สามี ติดตามไปดูแลและอื่น ๆ ตามแต่ความจําเป็น
4.1.1.4 ภรรยาที่ดีต้องมีคุณธรรมตามค่านิยมของสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน
เสียสละ และประหยัด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แม่วาดภรรยาผู้ซื่อสัตย์ตะเกียกตะกายตามมา
ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแบบไทย ๆ: 17
ตัวอย่าง
แล้วแม่วาดก็กลับบ้านไปนอนตุงรอแจ้งข่าวดีกับสามีว่า มีทั้งวีซ่า
มีทั้งตั๋วเรือบิน ที่จะตามไปรับใช้เป็นทาสผูซ้ ื่อสัตย์ของบียอร์นสามี
สุดที่รัก
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 19
ข้อความข้างต้นปรากฏ คําขยาย “ผู้ซื่อสัตย์” สื่อถึงคุณสมบัติของการเป็นเมียที่ดี ได้แก่
ภรรยาต้องเป็นผู้หญิงที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามี ในที่นี้ อาจมีหลายลักษณะ เช่น ความซื่อสัตย์ต่อการทํา
หน้าที่ ต่าง ๆ รวมถึง มี ความซื่อ สัตย์ที่ ห มายถึง การไม่ นอกใจสามี จากตัวอย่างสื่อให้เ ห็นถึง การมี
ความซื่อสัตย์ต่อการทําหน้าที่ติดตามสามี
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ตัวอย่าง
คุ ณ ย่ า ท่ า นคงเชื่ อ ว่ า การเป็ น เมี ย นั้ น ต้ อ งพยายามเป็ น เมี ย
หนึ่ง เดียว ครอบครัวจึงจะมี ความสุข ถ้าไปไม่ ไหวจริง ๆ ก็ ต้อง
พยายามเป็นเมียที่ห นึ่ง แต่ไอ้เรื่องจะเลิกราหย่าร้างแล้วไม่ไ ด้
เป็ นเมี ย นั้นท่า นไม่เ ห็ นด้ วย แม่ ว าดโตไม่ ทั นที่ จ ะถามท่ านว่ า
ถ้าเป็นเมียหนึ่งเดียวก็ไม่ได้ เป็นเมียที่หนึ่งก็ไม่ได้ ควรจะเลือกเป็น
เมียแบบอื่นหรือเลือกไม่เป็นเมียดี
สันดานผู้ชาย: 9
ตัวอย่าง
อย่างไรก็ ตาม ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะมี เมียสี่คนได้ง่าย ๆ นะคะ
เขามี ก ฎว่าผู้ ชายที่ จ ะทํ า เช่นนั้ นได้ ต้ องได้รับ การยิ นยอมจาก
เมียแรก ๆ ก่อน
สันดานผู้ชาย: 10
ข้อ ความข้างต้นปรากฏค่านิยมว่าเป็นเมี ยที่ ดีคือผู้หญิงที่ มีความอดทน เช่น อดทนต่อ
การมีภรรยาน้อยของสามีเพื่อไม่ให้เกิดการหย่าร้าง เพราะสังคมกําหนดว่าการมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ครอบครัวที่อบอุ่น สามีภรรยาต้องไม่หย่าร้างกัน และการมีครอบครัวที่มีครบทั้งพ่อแม่ลูกนั้นถือเป็น
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้น การหย่าร้างจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผู้หญิงจะตัดสินใจเลือก และพยายาม
อดทนเพื่อให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบตามค่านิยมของสังคม
อย่างไรก็ตาม วิถีปฏิบัติเรื่องการหย่าร้างนั้นเป็นเรื่องที่มีความแตกต่างตามแต่วัฒนธรรม
จากตัวอย่าง สังคมไทยและสังคมที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น ภรรยาจะยอมอดทนต่อการมีภรรยาน้อย
ของสามี แต่บางวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมตะวันตก สามีและภรรยาจะไม่อดทนต่อเรื่องที่ทําให้เกิด
ความไม่เสมอภาคในครอบครัว
ตัวอย่าง
แม่วาดสละเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทั้งปวงที่มีอยู่ที่เมืองไทย ไม่ว่าจะ
เป็นหน้าที่การงานที่เป็น หญ่าย มีลูกน้องมากมาย
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 2
ตัวอย่าง
หลังจากตรากตรําจนได้ปริญญากฎหมายมาครองแล้ว แทนที่จะ
ได้เป็นอย่างที่ฝัน แม่วาดกลับมีอาชีพที่ระบุในหนังสือเดินทางที่
ตีความได้แค่เป็นเมีย!
คิดไงจะหายเซ็ง: 111
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ข้อความข้างต้นเปรียบกล่าวถึงคุณสมบัติของเมียที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมว่า จะต้องเป็น
เมียที่เสียสละเพื่อสามี การเป็นเมียที่ดีนั้นต้องจํายอมเสียสละเพื่อครอบครัว เช่น เกียรติยศ งาน สิทธิ
พลเมืองในประเทศเดิมที่อาศัยอยู่ เป็นต้น หากผู้หญิงแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้ว ย่อมต้องเสียสละ
หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับสามีในต่างประเทศ
ตัวอย่าง
เรื่องล้างเรื่องผลาญเก็บไว้เกิดใหม่มสี ามีไทย ๆ ค่อยหวัง
ดูโอลิมปิกฤดูหนาวแบบไทย ๆ: 33
ข้อ ความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเป็นเมี ยฝรั่ง ที่ ดี ต้องประหยัด เพราะต่างประเทศ
มีค่าครองชีพสูงมาก สามีและภรรยาจึงต้องช่วยกั นประหยัด ตัวบทเปรียบว่าการเป็นเมียฝรั่งนั้นจะ
ไม่ เหมือ นกับ การเป็นเมียของสามีชาวไทย นอกจากนี้ มุ มมองของตัวบทสื่อนัยยะว่าสามี ชาวไทย
ค่อนข้างไม่มีวินัยในการให้เงินภรรยาใช้ ภรรยาจึงไม่จําเป็นต้องประหยัด และภรรยาที่ไม่ประหยัดจึง
เป็นภรรยาที่ไม่ดีในมุมของสังคมตะวันตก
4.1.1.5 ภรรยาต้องปรับตัวให้เข้ากับ วัฒ นธรรม ชุดความคิดเกี่ ยวกั บการปรับ ตัวของ
ภรรยาที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม เป็นชุดความคิดอีกชุดหนึ่งที่สื่อว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็น
เรื่องสําคัญต่อการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมอย่างมาก และคู่สามีภรรยาย่อมต้องเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่
เพื่อการใช้ชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นหรือมีปัญหาน้อยที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
แม่วาดเองแม้จะแต่งงานกับฝรั่งมังค่า มีสังคมกับคนต่างชาติเสีย
มาก แต่ยังคงพยายามยามรักษาคําพูด และวิธีการพูดให้ถูกต้อง
ตามหลั ก ภาษาไทยอยู่ เ สมอ ถึง แม้ บ างครั้ง จาเป็นต้อ งละทิ้ ง
ขนบธรรมเนี ย มของตัว เอง เพื่อ ให้ เหมาะสมกับ สภาพและ
โอกาส
บุพเพสันนิวาส: 95
ตัวอย่าง
ถ้ารักจะอยู่กินกับฝรั่ง จงพยายามเป็นฝรั่งให้หมดทุกทาง
บุกโลกน้ําแข็ง: 20
ตัวอย่าง
ผู้หญิงไทยส่วนมากถ้า แต่งงานไปอยู่ ลาพังสามีภรรยาจะไม่มี
โอกาสเรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องธรรมเนียมของฝรั่ง เพราะผู้ชายไม่ค่อย
สนใจจะทําจะสอนเมียก็เลยไม่ได้เรียน ก็ใช้ธรรมเนียมเดิม ๆ ของ
ตัว
Amazing Thailand: 125
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จากตั ว อย่ า งแสดงให้ เ ห็ น การปรั บ ตั ว ของภรรยา สื่ อ ถึ ง การเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ความแตกต่างทางวัฒ นธรรมซึ่งมี ความจําเป็นต้องเรียนรู้เ พราะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตสมรส
ชุดความคิดข้างต้นปรากฏว่า การปรับตัวมีทั้งลักษณะของการละทิ้งวัฒนธรรมของตนเองในบางครั้ง
และการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ โดยมีสามีที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเป็นคนคอยสอนให้เพื่อให้การใช้ชีวิต
ในวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ชุดความคิดเกี่ยวกับ การเป็นภรรยาที่ดี เป็นการสื่อถึง คุณสมบัติที่ ดีของภรรยาซึ่ง เป็น
คุณค่าที่ สัง คมกํ าหนด การที่ สัง คมกํ าหนดคุณค่าของการเป็นเมี ยที่ ดี ก็ ทํ าให้ผู้ห ญิง ตกอยู่ภายใต้
การตีกรอบคุณค่าดังกล่าว มีแนวคิดคล้อยตามและพยายามปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นเมียที่ดีของสามีตามที่
สังคมกําหนดไว้
4.2 อุดมการณ์ความเป็นสามี (Husband)
อุดมการณ์ความเป็นสามี เป็นอุดมการณ์ที่สื่อถึงชุดความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีที่ดี ว่าสามีที่ดี
มีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.2.1 เป็นผู้นาครอบครัวและหารายได้เลี้ยงครอบครัว
สามี มีหน้าที่เ ป็นผู้นําครอบครัว ทั้ง ในฐานะผู้หารายได้ห ลักของครอบครัว ดัง ตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ตามธรรมดาฝ่ า ยชายย่ อ มเป็ น ผู้ ที่ อ อกไปท ามาหากิ น และ
ฝุายหญิงดูแลเรื่องในบ้าน
สันดานผู้ชาย: 16
ตัวอย่าง
การแต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนั้น ตามธรรมชาติส ามีต้องเป็น
หนึ่งอยู่ในบ้าน ถ้าภรรยาเป็นหนึ่งมันไม่น่ามีความสุขหรอกค่ะ
ทะลึ่งกันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 101
ตัวอย่าง
ส่วนตัวแม่ วาดเองเคยทํางานทําการมีหน้าที่ รับผิดชอบมากมาย
แต่พ อแต่ ง งานมาอยู่กั บ บียอร์น ก็ ไม่ ได้ มี ห น้าที่ อะไรที่ ดูเ ป็นโล้
เป็นพายนัก งานหลักก็คงจะเป็นทํางานบ้าน ทําอาหารปรนนิบัติ
ให้ความสะดวกสามีและสุนัขที่เลี้ยง เดี๋ยว ๆ ก็แบมือขอเงินสามี
ไม่จําเป็นต้องขวนขวายหาเอง
คิดไงจะหายเซ็ง: 196
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ข้อความข้างต้นกล่าวว่าฝุายชายต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัว คํา “ตามธรรมดา”
“ตามธรรมชาติ” สื่อถึงหน้าที่ที่สังคมกําหนด สัง คมวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็นิยมให้สามีเป็นผู้นํา และ
หารายได้มาจุนเจือครอบครัว รวมทั้ง วลี “ขอเงินสามี” ย่อมแสดงให้เห็นหน้าที่ที่สามีจะต้องให้เงิน
แก่ภรรยาเพื่อใช้จ่ายด้วย
4.2.2 สอนวัฒนธรรมและกฎระเบียบของสังคมแก่ภรรยา
สามียังมีหน้าที่ในการเป็นผู้สอนวัฒนธรรมและกฎระเบียบสังคมของตนแก่ภรรยา เพื่อให้
ภรรยาได้ดํารงชีวิตอย่างราบรื่นหรือติดขัดน้อยที่สุด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ผู้ห ญิ ง ไทยส่ว นมากถ้า แต่ ง งานไปอยู่ ลํา พัง สามี ภ รรยาจะไม่ มี
โอกาสเรียนรู้ลึกซึ้งเรื่องธรรมเนียมของฝรั่ง เพราะผู้ชายไม่ค่อย
สนใจจะทําจะสอนเมียก็เลยไม่ได้เรียน ก็ใช้ธรรมเนียมเดิม ๆ ของ
ตัว
Amazing Thailand: 125
ตัวอย่าง
สามีมักอบรมสั่งสอนก่อนการเดินทางไปข้างนอกด้วยตัวคนเดียว
ของแม่วาดเสมอ ให้เสียค่ารถอย่าแอบงุบงิ บ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใคร
มาตรวจเช็กว่าเสียเงินหรือเปล่า เมื่อใช้อะไรหรือบริการของใคร
ไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ก็ต้องคืนเขาไป ไม่เช่นนั้นจะเสียความเคารพ
ต่อ ตัวเองไปมากมาย ทํ านองนี้แหละค่ะ ที่ คุณเธอชอบสั่งสอน
อิฉันก็ยอมทาตามโดยดี
แอบดูนอร์เวย์: 63
จากตัวอย่างกล่าวว่าสามีต้องเป็นผู้นําทางความคิด หากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมทําให้
ภรรยาต้องย้ายมาพํานักอยู่กับสามีในต่างประเทศ สามีก็ต้องเป็นผู้นําทางความคิด เป็นผู้ที่ชี้ถูกผิดและ
ต้องช่วยสอนวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของสังคมตะวันตกที่ดํารงอยู่ให้แก่ภรรยาเพื่อให้อาศัยอยู่ใน
สัง คมนั้นได้อ ย่างราบรื่น และมี ปัญ หาน้อยที่ สุด ปัญหาในที่ นี้ห มายถึง ปัญ หาของภรรยาเอง และ
ความเสียหายที่จะเกิดแก่รัฐที่อาศัยอยู่ด้วย
4.2.3 ดูแลภรรยา
สามี มี ห น้าที่ เ ป็นดูแลภรรยา ทั้ ง ดูแลเรื่องความเป็นอยู่และดูแลสภาพจิ ตใจ ซึ่ง หาก
พิจารณาตามบริบทของสังคมทั่วไป ก็จะพบว่าสิ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นเรื่องปกติของคู่สมรส ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ตัวอย่าง
คิดถึ ง สามี ที่ สุ ดเพราะ ถ้า ไปกินกับ บีย อร์น แม่ว าดจะได้ เป็ น
คุณหนูเสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะได้กินแต่ของดีของแพง
ที่ อ ยากกิ น เรื่ อ งบี ย อร์ น จะกิ น เป็ น ยาจกแค่ ไ หนไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่
หนักสมองแม่วาด กรรมคงสนองแม่วาดนะคะ
พาเด็กไทยท่องยุโรป: 125
ตัวอย่าง
เช้าวันเสาร์บียอร์นหมดหน้าที่ที่ศูนย์พลังงาน เหลือแต่ หน้าที่สามี
ทีต่ ้องพาแม่วาดไปเที่ยว
บุกโลกน้ําแข็ง: 73
ตัวอย่าง
บียอร์น : ยูยัง จําได้ไหมที่ ไอสัญ ญาไว้ก่อนแต่ง งานว่าจะซื้ อรถ
มอเตอร์โฮมให้...ตอนนี้ไอพาเงาของมันมาให้วาดแล้ว
ท่องยุโรปกับรถบุโรทั่ง: 12
จากตัวอย่างกล่าวว่าสามีมีหน้าที่ดูแลภรรยาในการพาไปรับประทาน ไปเที่ยว ซื้อรถให้
ตามตัวอย่างข้างต้น สังคมกําหนดบทบาทของการดูแลกันและกันของสามีภรรยาว่าไม่ใช่หน้าที่ของ
ฝุายหญิงเพียงฝุายเดียวที่จะดูแลปรนนิบัติสามี แต่สามีก็ต้องปฏิบัติเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขและ
ความสําเร็จในการมีชีวิตสมรสของคู่สามีภรรยา
4.3 อุดมการณ์การมีชีวิตสมรส (marriage)
ชุดความคิดที่ปรากฏอีกชุดความคิดหนึ่งคือชุดความคิดเกี่ยวกับการมีชีวิตสมรส เป็นชุดความคิด
ที่แสดงถึงแนวคิดในการใช้ชีวิตสมรสของคู่สมรสให้ประสบผลสําเร็จ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 การเลือกคู่สมรส
การเลือกคู่สมรสมีอิทธิพลต่อการมีชีวิตสมรสที่ดี ตัวบทแสดงให้เห็นว่า การเลือกคู่สมรส
ต้องมีวิธีการเลือก ลักษณะข้อความที่ปรากฏมีทั้งการแนะแนวทางเพื่อให้ได้คู่สมรสที่ดีและการเตือน
เพื่อไม่ให้พบกับคู่สมรสที่ไม่ดี ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แน่นอนการอยู่ร่วมกั นของสามี ภรรยาที่ ต้ องใช้ชีวิต อยู่ร่วมกั น
ตลอดเวลา เหมื อ นในสั ง คมของพวกสแกนดิ เ นเวี ย น ถ้ า จะ
ประคองชี วิ ต สมรสไปให้ ต ลอดได้ โ ดยไม่ ล าบากนั ก แล้ ว
ความเหมื อ นกั นเท่า กั นทางการศึ ก ษาและรสนิ ย มเป็ นเรื่ อ ง
จาเป็นมาก
ฟังหมาเล่า: 38
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จากตัวอย่าง สื่อแนวคิดว่า การเลือกคู่สมรสต้องเลือกคู่สมรสที่มีการศึกษาเทียบเท่ากัน
และรสนิยมเหมือนกัน เพราะสามีและภรรยาที่มีระดับการศึกษาหรือรสนิยมใกล้เคียงหรือเหมือนกัน
จะส่งผลดีต่อชีวิตสมรสและทําให้เกิดปัญหาน้อยกว่าการมีคู่สมรสที่มีการศึกษาและรสนิยมที่ต่างกัน
ตัวอย่างนี้สะท้อนความเหลื่อมล้ําทางสังคมในสังคมตะวันตก เป็นการอ้างถึงสังคมสแกนดิเนเวียนว่า
ระดับชนชั้นทางสังคมว่ามีผลต่อการเลือกคู่สมรส ส่งผลเสียต่อชนชั้นล่างของสังคม และมักทําให้เกิด
การกีดกันทางสังคม ชนชั้นที่มีสถานภาพต่ํากว่าย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง และหากมีการแต่งงาน
ข้ามระดับชนชั้นก็ย่อมถูกตัดสินจากสังคมว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และสาเหตุนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้
เกิดปัญหาในชีวิตสมรส
ตัวอย่าง
อยากจะเตือนพวกคนที่เริ่มมีแฟนต่างชาติต่างภาษาเสียจริง ๆ ว่า
ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าหาเรื่องเล้ย หาคนที่พูดคุยภาษาเดียวกันดีกว่า
มากมายเกินกว่าที่คิดไปถึงนัก
สันดานผู้ชาย: 100
จากตัวอย่าง วลี “พวกคนที่เริ่มมีแฟนต่างชาติต่างภาษา” หมายถึง หญิงไทย แสดงให้
เห็นว่าสังคมไทยมีค่านิยมที่หญิงไทยอยากมีแฟนเป็นคนชาวต่างชาติเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ตัวบท
ปฏิเสธค่านิยมดังกล่าว โดยใช้คําค่านิยมนั้นเป็นการ “หาเรื่อง” คือ การนําปัญหามาสู่ตนเอง
นอกจากนี้ตัวบทยังแนะนําวิธีก ารเลือกคู่สมรสด้วยว่า “หาคนที่ พูดคุยภาษาเดียวกั น
ดีกว่า” คํา “ภาษาเดียวกัน” อาจหมายถึง ทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร วิธีคิด และวัฒนธรรมที่เหมือน
หรือใกล้เ คียงกั น ตัวบทจึง กล่าวว่า การมี คู่ส มรสที่ เ ป็นคนในชาติเ ดียวกั น สื่อสารภาษาเดียวกั น
อยู่วัฒนธรรมเดียวกันดีกว่าการมีชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรมเป็นคู่สมรส
จากตัวอย่างข้างต้น สอดคล้องกับตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
สําหรับแม่วาดแล้วเกือบจะกล้าเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยที่เกิด
และเติ บ โตในสัง คมไทยได้ที เ ดีย ว ที่ จ ะพูด ว่า การแต่ง งานกั บ
คนตะวั น ตกในระยะยาวนั้ น ยากนั ก ที่ จ ะมี ค วามสุ ข อย่ า ง
ภาพพจน์ที่เห็น
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 41
จากตัวอย่าง สื่อว่า ชีวิตสมรสของคู่สมรสต่างวัฒนธรรมอาจไม่มีความสุขในระยะยาว
เพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมรับรู้และคิดว่าครอบครัวจะมีความสุข
เพราะปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ เพราะแม้แต่การแต่งงานกับคนในวัฒนธรรมเดียวกันก็ยัง
พบว่า คู่สมรสหลายคู่ไม่ประสบผลสําเร็จในชีวิตสมรส คู่สมรสต่างวัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน และอาจ
เกิ ดปั ญ หาในชี วิต สมรสมากกว่ าอี ก ด้ว ย ตั ว บทจึง สะท้ อ นแนวคิ ดว่ า การเลื อ กคู่ ส มรสที่ เ ป็น คน

80
ต่างวัฒนธรรมอาจไม่ได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายดาย เพราะสุขสบาย มีความสุข และร่ํารวย
ตามการรับรู้ของสังคมไทย ตัวบทแสดงน้ําเสียงกลาง ๆ ที่ไม่ได้ตัดสินว่าให้เลือกหรือไม่ให้เลือกคู่สมรส
เป็นคนในวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างวัฒนธรรม
ตัวอย่าง
การแต่งงานไม่ใช่การซื้อล็อตเตอรี่ ถ้าถูกรางวัลก็โชคดี ถ้าไม่ถูก
รางวัลก็เสียเพียงแค่เงิน แน่นอนไม่ว่าจะแต่งงานกับใครย่อมต้องมี
ปัญหาทั้งนั้นไม่มากก็น้อย แต่การแต่งงานหมายถึงการลงทุนด้วย
ชีวิตทั้งชีวิต จึงต้องเลือกทางเสี่ยงให้น้อยที่สุด เลือกคนที่คิดว่า
แต่งด้วยแล้วมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะการแต่งงานที่ผิดพลาดนั้น
เสียทั้ ง หมด เสียตัว เสียใจ เสียเงิน เสียงาน เสียความภาคภูมิ
เสียความเชื่อมั่นในชีวิต และยังเสียสิ่งที่คิดไม่ถึงอีกมากมายนัก
คิดไงจะหายเซ็ง: 164
จากตัวอย่าง สื่อแนวคิดว่า การแต่งงานไม่ ใช่การเสี่ยงโชค แต่ เป็นการลงทุน ที่ต้องใช้
ความระมัดระวังอย่างมาก การเลือกคู่ครองจึงต้อง “เลือกคนที่คิดว่าแต่งด้วยแล้วมีปัญหาน้อยที่สุด ”
เพราะการมีปัญหาน้อยอาจนําพาให้ประสบผลสําเร็จในการมีชีวิตสมรส
ตัวอย่าง
แอบกระซิบสาว ๆ แล้ว ต้องแอบกระซิบหนุ่ม ๆ บ้างว่า ถ้าอยาก
สุขี ไ ปนาน ๆ ต้องเล็ง ๆ เมียแบบที่มีเสน่ห์ล ายจวักติดตัวมา
ด้วย จุดมุ่งหมายที่จะมีความสุขในชีวิตแต่งงานจะเป็นไปได้ง่าย
เพราะพอความรั ก มั นบินออกไปทางหน้าต่ า งหมดแล้ ว แม้ แ ต่
น้ําต้มผักที่ต้มตุนเอาไว้ตอนแต่งงานใหม่ ๆ ก็ดื่มกินจนหมดหม้อ
ไปแล้ว ตอนนี้แหละค่ะ มั นชักจะไม่ ค่อยสนุก อุตส่าห์เซกลับมา
บ้ า น มาเจอแต่ ข องกิ น ที่ ก ระเดื อ กไม่ ล ง จื ด ชื ด เย็ น แฉะแบะ
หรือไม่มีอะไรจะกิน ต่อให้เมียแต่งหน้าแต่งตาสวยออกมาชะอ้อน
ต้อนรับ ก็ คงอยากเอาทัพพีเขวี้ยงหน้า ถ้าเมี ยไม่สวยแต่ยิ้มแย้ม
ถือจานอาหารส่งกลิน่ หอมฉุยมา ไม่ได้นึกอยากจะจูบมาก่อน ก็อด
อยากจะหอมสักฟอดไม่ได้
สันดานผู้ชาย: 15
จากตัวอย่าง สื่อแนวคิดว่า การเลือกภรรยาต้องเลือกภรรยาที่ทําอาหารอร่อยเพราะจะทํา
ให้ชีวิตมีความสุขในระยะยาว แสดงให้เห็น ความคาดหวัง ของสังคมต่อการประพฤติตัวของผู้หญิง
สังคมกําหนดคุณค่าการเป็นหญิงที่เหมาะกับการเป็นภรรยาว่าต้องทําอาหารอร่อย เป็นค่านิยมคงอยู่
ในสังคมมายาวนานและยังคงปรากฏให้เห็นผ่านตัวบท แม้ว่าปัจจุบันภรรยาจะออกไปทํางานนอกบ้าน
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หาเงินเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับสามี แล้วก็ ตาม น้ําเสียงของตัวบทก็ ยังแสดงความชื่นชมผู้หญิง ที่
ทําอาหารอร่อยว่าเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายควรเลือกเป็นคู่สมรส
ตัวอย่าง
ถ้าเราหวังจะแต่งงานแต่งการมีชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนเฒ่า
อย่ า งอบอุ่ น แล้ ว ไม่ มี ใ ครจะเหมาะเท่ า กั บ ได้ คู่ ที่ เ ป็ น คนชาติ
เดียวกัน ไปมีคู่เป็นคนชาติอื่นนั้นเราจะรู้สึกหนาวเหน็บเมื่อเวลา
แห่ ง ความเคยชิ น มั น เข้ า มา แน่ น อนเวลานั้ น ต้ อ งมาแน่ น อก
นอกจากว่าจะเปลี่ยนคู่ใหม่ไปเรื่อย ๆ ก็จะมีแต่ความอบอุ่นจน
ร้อนไปชั่วชีวิตเหมือนกัน
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 41
ตัวอย่าง
การเล่ า เรื่ อ งนี้ แ ม่ ว าดมี เ จตนาเพี ย งจะให้ ค วามรู้ ว่ า ลั ก ษณะ
ความคิดของคนตะวันตกกับคนตะวันออกในเรื่องนี้ผิดกันและใน
เมื่ อ เราเป็นคนตะวั นออกมี ขนบธรรมเนี ยมประเพณีของเราที่
เหมาะสมกับเรา ถึงแม้วันนี้เรายังไม่รู้ค่าของประเพณีเราแต่เมื่อ
เวลาผ่านไปแม่วาดรับประกันได้ว่า สําหรับคนไทยที่เกิดและโตมา
ในสังคมไทยไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม มักจะรู้สึกสบายใจ สะดวก
ใจและมีความสุขใจกับประเพณีของไทยอย่างมาก
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 41
4.3.2 แนวคิดการปฏิบัติตนของคู่สมรส
ตัวบทแสดงแนวคิดเรื่องการปฏิบัติตนของคู่สมรสว่าคู่สมรสยึดแนวคิดในการมีชีวิตสมรส
อย่างไรจึงจะทําให้ชีวิตสมรสประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 1) การปฏิบัติต่อกันของคู่สมรส
ปรากฏทั้งแนวคิดที่แนะนําให้ปฏิบัติและไม่แนะนําให้ปฏิบัติ 2) การปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในครอบครัว
ของคู่สมรส ได้แก่ บุพการี และลูก ดังต่อไปนี้
4.3.2.1 การปฏิบัติตนต่อกันและกันของคูส่ มรส แนวคิดการปฏิบัติตนของคูส่ มรสเป็น
แนวคิดที่ แนะนําให้ป ฏิบัติและไม่แนะนําให้ป ฏิบัติเพื่อให้ป ระสบความสําเร็จในชีวิตสมรส เพราะ
ตามปกติแล้วการมีชีวิตสมรสย่อมเกิดปัญหาระหว่าง สามีภรรยาเป็นปกติ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
แม่วาดแน่ใจว่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายไม่ว่าไทยหรือเทศต้องมี
เรื่อ งกลุ้ม เกี่ย วกั บสามี กันทั้ งนั้ นไม่มากก็ น้อ ย แต่เ รื่อ งที่ เ ป็ น
ปัญหาของบางคน อีกหลายคนอาจอยากมีปัญหาแบบนั้นบ้างก็ได้
ใครจะรู้..แหะ แหะ
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 56
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ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าปัญหาหรือเรือ่ งกลุ้มใจเป็นเรือ่ งปกติ ในตัวบทวาทกรรมจึงปรากฏ
แนวคิดที่ แนะนําให้ป ฏิบัติและไม่แนะนําให้ป ฏิบัติแก้ ปัญหาเหล่านั้น แบ่งเป็น การแนะนําและให้
แนวคิดแก่ภรรยา การแนะนําและให้แนวคิดแก่ส ามี และการแนะนําและให้แนวคิดแก่ ทั้งสามีและ
ภรรยา ดังนี้
1) การแนะนําและให้แนวคิดแก่ภรรยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
เรื่ อ งกั บ ข้ า วกั บ ปลาแม่ ว าดเป็ น คนรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ย ากอะไร
หมั่นฝึกฝนมามากแล้ว ไม่ว่าอาหารไทยอาหารฝรั่ง เพราะแอบรู้
เคล็ ด ลั บ จากคุ ณ ย่ า มาแต่ เ ล็ ก แต่ น้ อ ย โดยคุ ณ ย่ า มั ก เริ่ ม ด้ ว ย
ประโยคว่า เป็นลูก ผู้ห ญิง ต้องอย่างโน้นอย่างนี้. .. จนกระทั่ง ถึง
เรื่องว่า การจะครองใจชายได้นานนั้นต้องให้อิ่มปากอิ่มท้อง
สันดานผู้ชาย: 8
ตัวอย่าง
ในการครองเรื อ นนั้ น แม่ ว าดพยายามงั ด เอาเสน่ ห์ ต่ า ง ๆ
ออกมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ปลายจวักที่พยายามสะสมเอาไว้
หรือ เสน่ห์ ด้ามจวัก ที่ ห มั่ น ฝึก ฝนเอาไว้ เ ยอะ เอาออกมาใช้ทุ ก
รูปแบบเพื่อเอาตัวรอดไปเรื่อย ๆ
สันดานผู้ชาย: 7
ตัวอย่าง
พอมาถึงนอร์เวย์ มาได้ยินเคล็ดลับเดียวกันนี้จากแม่ของบียอร์น
อีกว่า ทางไปสู่หัวใจของผู้ชายนั้น ต้องผ่านที่ท้อง แต่ไม่แน่ใจว่า
แกมีแผนให้เราปฏิบัติดูแลลูกชายแกให้ดีหรือเปล่า เอาเป็นว่าถ้า
จะให้สบายใจ แม่วาดคิดว่าตัวเองเชื่อคุณย่าก็แล้วกัน ไม่ได้เชื่อแม่
บียอร์น
สันดานผู้ชาย: 8
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการให้แนวคิดแก่ภรรยาเรื่องการทําอาหาร ว่าภรรยาที่ทําอาหาร
อร่อยคือภรรยาที่สามารถมัดใจสามีได้ ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า แม้ภรรยาจะไม่สวยแต่ถ้าทําอาหาร
อร่อยก็ย่อมเป็นที่รกั ของสามีได้ สะท้อนว่าสังคมกําหนดให้ผู้คนยึดถือว่า คุณสมบัติที่ดีของภรรยาอย่าง
หนึ่ง คือ ทําอาหารอร่อย และเป็นคุณสมบัติที่น่าจะนํามาซึ่งความสุขในครอบครัวได้มากขึ้นด้วย
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ตัวอย่าง
เปลี่ยนสามีเป็นคนนอร์เวย์ซิไก่ la จะรู้สึกถึงความเย็นของหิมะใน
ลีลาการวาดลวดลายที่ขับ รถตามกันตลอดตั้งแต่สนามหลวงยัน
ถนนตก แต่ถ้ารักจะเป็นเมียบริทิชก็ทนหน่อยนะหนู
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 59
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่ภรรยาเรื่องความอดทน ประโยค “ถ้ารักจะเป็นเมีย
บริทิชก็ทนหน่อยนะหนู” แสดงให้เห็นว่า หากภรรยารักสามีก็ต้องอดทน บางเรื่องหากเป็นเรื่องเล็ก ๆ
น้อย ๆ ก็ต้องยอมอดทนเพื่อให้มีความสุขในชีวิตสมรส
ตัวอย่าง
การกลั วเมี ย ของพวกผู้ ชาย น่าจะมาจากเพราะความรํา คาญ
ความเกรงใจ หรือความรักที่มีต่อภรรยาของตัวก็ได้ พวกผู้หญิงที่
สามี กลัวทั้งหลายจึงควรจะหยุ ดใคร่ครวญดูบ้า งว่า สามีกลัว
เพราะอะไร อย่าได้หลงเพลิดเพลินกับความยิ่งใหญ่ของตัวเอง
มากนัก เพราะมันไมได้ทาให้ครอบครัวของเราดูดีเลย
สันดานผู้ชาย: 83
จากตัวอย่าง เป็ นการให้ แนวคิดแก่ ภรรยาเรื่อ งการพยายามเป็ นผู้นํ าในครอบครั ว
น้ําเสียงเชิงเตือ นสติให้ได้ฉุกคิดว่า การใช้อํานาจเป็นเรื่องที่ไม่ ดีต่อการมี ชีวิตสมรส และมั กทํ าให้
ครอบครัวไม่ ได้ดูดีในสายตาของสัง คม แม้การรับรู้ของสัง คม เรื่อง “กลัวเมีย ” จะเป็นสิ่ง ที่ทํ าให้
ภรรยาภาคภูมิใจและมุ่งหวังอยากให้สามีเกรงกลัว แต่ภรรยาก็ย่อมต้องมีสติในเรื่องดังกล่าวเพื่อการมี
ชีวิตสมรสที่ดี
ตัวอย่าง
สามีบางคนเกรงใจเมียมากจนไม่กล้าขัดอะไร เพราะเมียมีอํานาจ
เงินบ้าง อํานาจพ่อตาบ้าง มีความรู้การศึกษามากกว่าบ้าง ถ้าฝ่าย
หญิงโง่พอที่จะยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแสดงอานาจเหนือกว่าสามี
ตัวเอง คงไม่มีความสุขเหลืออยู่ในครอบครัวแน่ ๆ
สันดานผู้ชาย: 84
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่ภรรยาว่า วาทกรรม “กลัวเมีย” ในสังคมนั้นเป็นเรื่อง
ที่ผู้หญิงต้องการให้เกิดขึ้น แต่ตัวบทใช้คํา “เกรงใจ” เพื่อสะท้อนว่าสามีอาจไม่ได้กลัวจริง ๆ เพียงแต่
เป็นวิธีการปฏิบัติตนเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตสมรส หากภรรยาหลงในวาทกรรมกลัวเมียย่อมถือว่า
“โง่” และเป็นการทําลายความสุขในชีวิตสมรสด้วย แต่หากภรรยารู้สึกว่าสามีประพฤติตนไม่ดีมาก
จนเกินไป ตัวบทก็แนะนําให้ “เถียง” เสียงบ้าง ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
ถ้า เมี ย เถีย งเสีย บ้า งอาจจะดีนะคะ ผู้ช ายจะได้รู้สึกว่า ตัวเอง
ทามากเกินไป แล้วไม่ใช่เคยตัวทาไปเรื่อย ๆ
คิดไงจะหายเซ็ง: 182
ตัวบทแสดงให้เห็นการพยายามต่อต้านอํานาจของสามีด้วยการเถียง ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อ
การแสดงความคิดเห็นเท่านั้น หากแต่เป็นการโต้แย้งเพื่อเอาชนะสามีบ้างในบางเรื่อง
อย่างไรก็ตาม ภรรยาย่อมรู้จักธรรมชาติของสามีตนเองเพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ลองดูหน่อยไหมคะ? ทํ าข้อสอบเก่ งจนได้เกียรตินิยมอันดับ 1
อย่างไรเสียคงต้องเคยเข้าใจโจทย์ได้ดี เข้าใจได้ลึกซึ้ง กว่าคนที่
ทําข้อสอบไม่ได้ แม่วาดว่าเหมือนกันนะคะ ถ้าคิดจะปราบผู้ชาย
คนไหน ก็ต้องพยายามเข้า ใจธรรมชาติข องผู้ช ายคนนั้นให้ดี
ว่ า ต้ อ งหลอกอย่ า งไร จึ ง จะเสร็ จ ยอมตั ว เป็ น เบ๊ เ รา ด้ ว ย
ความภูมิอกภูมิใจว่าเรายอมเป็นเบ๊
คิดไงจะหายเซ็ง: 40
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่ภรรยาว่า บางครั้งการปฏิบัติตนต่อสามีย่อมต้องเข้าใจ
ธรรมชาติ ข องผู้ ช ายคนนั้ น ยอมดู แ ลปรนนิ บั ติ ส ามี เ พื่ อ ให้ ส ามี ย อมดู แ ลปรนนิ บั ติ ต นเองเป็ น
การตอบแทน ตัวอย่างสื่อถึงการมีชีวิตสมรสอย่างมีศิลปะจึงจะประคับประคองชีวิตให้มีความสุขได้
2) การแนะนําและให้แนวคิดแก่สามี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ที่น่าชื่นใจคือสามีกลัวเมียเพราะความรัก อยากจะถนอมน้าใจ
อยากจะตามใจเมีย อยากให้เมียชื่นใจภูมิใจในตัวสามี พยายาม
ทาสิ่งที่ภรรยาต้องการด้วยความเต็มใจไม่ใช่จาใจ ครอบครัวนี้
น่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขขั้นพื้นฐานมากมายทีเดียว
สันดานผู้ชาย: 84-85
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่สามีว่า สามีควร “กลัวเมีย” แต่ตัวบทมิได้หมายถึง
การกลั ว จริ ง ๆ หากแต่ ห มายถึ ง ความรั ก ความถนอมน้ํ า ใจ การตามใจ และการปฏิ บั ติ ต าม
ความต้องการของภรรยา กล่าวคือ การปฏิบัติตนให้ภรรยาเชื่อว่า “กลัว” นั่นเอง ทั้งนี้ การปฏิบัติตน
ของสามีจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้ชีวิตสมรสมีความสุขขั้นพื้นฐานได้ตามที่ตัวบทกล่าวไว้
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ตัวอย่าง
ตั้งแต่แม่ของแม่วาดอายุในวัยชรา จนถึงหลานตัวน้อย อายุไม่กี่ปี
ที่รวมกันกินนอนอยู่ในนั้นเพื่อความสนุกสนานตอนที่ฉลองปีใหม่
คุณบียอร์นย่อ มไม่ ส ะดวกแน่นอน เพราะเป็นฝรั่ง ที่ เ คยชินกั บ
การอยู่เป็นอิสระ ตอนแรกแม่วาดคิดจะไปเช่าห้องตามโรงแรมให้
เขาไปอยู่ ต่ า งหาก แต่ พ อคิ ด ๆ ดู ว่ า บี ย อร์ น น่ า จะเรี ย น
ความเป็นอยู่อย่า งไทย ๆ บ้าง จะทาแต่ตามธรรมเนียมของ
ตัวเองโดยให้แ ม่วาดเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวอยู่ แต่ผู้เดียวมันไม่
ยุติธรรมนัก
สันดานผู้ชาย: 101
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่สามีว่า สามีต้องปรั บตัวเข้ากับวัฒนธรรมของภรรยา
ด้วยการจะให้ภรรยาปรับ ตัวฝุายเดียว ย่อมไม่ส่ง ผลดีต่อชีวิตสมรส ภรรยาย่อมรู้สึก “ไม่ยุติธรรม”
ตามที่ตัวบทได้กล่าวไว้ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่สมรสที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรมนั้นจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของอีกฝุายอย่างปฏิเสธไม่ได้
ตัวอย่าง
คิดว่าเป็นเพราะผัวทิพย์เขาถึงสัจธรรมเสียแล้ว เพราะทิพย์เป็น
เมี ยคนที่ 5 เขาเปลี่ยนเมี ยมามากจึง ได้รู้ว่าไม่ มี ใครที่ มั นจะ
เพอร์เฟ็ก ... เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะอยู่กับใครแล้วมีความสุข
คือพยายามพอใจกับคนคนนั้น พยายามมองดูให้ดีให้หมด อะไร
ที่ไม่ดีก็ทาเป็นไม่เห็นไม่รับรู้ มีอารมณ์อยากพูดจาสวีทก็พูดไป
ไม่ต้องดูหน้าเมีย แค่นี้ก็มีความสุขสมใจทุกอย่าง
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา: 93
จากตั ว อย่า ง เป็ นการให้ แ นวคิ ด แก่ ส ามี ว่ า สามี ต้ อ งพอใจในภรรยาของตน เมื่ อ มี
ความพอใจในกันและกันก็จะทําให้มีชีวิตสมรสที่ราบรื่นและมีความสุข คํา “พยายาม” เป็นคําที่แสดง
ให้เห็นว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ไม่สามารถทําได้ง่าย ๆ สื่อนัยยะว่า การใช้ชีวิตสมรสให้มีความสุขนั้น
เป็นเรื่องต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
3) การแนะนําและให้แนวคิดทั้งสามีและภรรยา ดังนี้
ตัวอย่าง
เขาบอกว่า ชี วิตสมรสมันต้ องค่อย ๆ ปรับ ตัวกว่า จะรู้จั กกั น
จริง ๆ ต้องทาใจให้หนักแน่น พยายามผ่านช่ วงแรกไปให้ไ ด้
ทาใจให้ ส บายไม่ ใช่ คู่เ ราคู่เดี ย วหรอก มันเกือบหมดทุกคู่นั่น
แหละ
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 65
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จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่ส ามีภรรยาเกี่ ยวกับ แนวคิดการครองเรือนในสังคม
ตะวันตก ว่า สามีและภรรยามีต้องปรับตัวทั้งสองฝุายและเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้เวลา
ตัวอย่าง
การครองเรือนของฝรั่งนั้น ต้องพูดว่าเป็น ชีวิตสมรสคู่ผัวตัวเมียที่
ค่ อ นข้ า งสมบู ร ณ์ แ บบเสี ย เป็ น ส่ ว นมาก หมายความว่ า สามี
ทาหน้าที่เป็นพ่อบ้านและเป็นพ่อของลูกมากกว่าพวกสามีแบบ
ไทย ๆ ภรรยาก็ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น แม่ บ้ า นและเป็ นแม่ ข องลู ก
มากกว่า ของเราเหมือ นกั น ทั้ ง นี้ เ พราะวิถี ท างการดํ ารงชี วิ ต
มันบีบบังคับให้เป็นไป
สันดานผู้ชาย: 16
จากตัวอย่าง เป็นการให้แนวคิดแก่ส ามีภรรยาเกี่ ยวกับ แนวคิดการครองเรือนในสังคม
ตะวันตก ว่า เป็นการใช้ชีวิตสมรสที่ ส ามี และภรรยามี บ ทบาทในบ้านเหมื อนกั น สามีและภรรยา
มีความเป็นพ่อแม่และความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านมากกว่าสังคมไทย
ตัวอย่าง
แต่เ ชื่ อ ไหมคะการเป็นสามี ภรรยากั น ถ้า เข้ า ใจกันน้อยหน่อย
บางทีช่วยให้ชีวิตสมรสราบรื่นได้เหมือนกัน คิดดูซิคะ การอยู่
ด้วยกั น...ให้รัก กั นปานจะกลืนกิ น มั นก็ อาจเกิ ดเรื่องสุดวิสัยที่
ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาได้
บุพเพสันนิวาส: 81
ตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า อยู่กับใครไม่ได้เพราะไม่เข้าใจกันท่าโน้น
ท่ านี้ ต้อ งระวังหน่อยนะคะ การดิ้ นรนที่จะหาคนที่เ ข้ า ใจกั น
มาก ๆ ไม่ ใช่ เ ป็นสิ่งที่ดีเสมอไป บางครั้ง คู่ของเราเอง นําเอา
ความเข้าอกเข้าใจของเราที่มีต่อเขา มาเอาเปรียบเราอยู่เสมอ ๆ
ทําให้เราอกไหม้ไส้ขม แต่ทําหน้าชื่นมื่นเพื่อบอกใคร ๆ ว่า “ฉัน
เข้าใจเขาดี” ทั้ง ๆ ที่ พูดอย่างนั้น บางที ความคิดที่ พยายามกด
เอาไว้อดที่จะแวบ...ออกมาถามตัวเองไม่ ได้ “แล้วเขาเข้าใจเรา
หรือเปล่า” เขาเข้าใจค่ะ เข้าใจเราดีทีเดียว เข้าใจธรรมชาติของ
เราดี ว่ าเขาควรทํ า อย่ างไรเราจึง จะยอมให้ เ ป็ นไปตามความ
ต้อ งการของเขาและบ่อยครั้ง ที่ ความต้องการของเขา ไม่ มี เ รา
มีส่วนอยู่ด้วย เศร้าไหมคะ
บุพเพสันนิวาส: 82-83
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จากตัวอย่าง เป็นการสื่อแนวคิดว่า สามีภรรยาที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมนั้น บางครั้งอาจ
ไม่เข้าใจภาษาหรือวัฒนธรรมของอีกฝุาย ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อการมีชีวิตสมรส เพราะบางเรื่องคู่สมรส
ควรมองข้ามแล้วชีวิตสมรสจะราบรื่น เพราะบางครั้งการเข้าใจทุกเรื่องหรือพยายามเข้าใจทุ กเรื่องก็
อาจทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ของคู่สมรสได้ ดังที่ตัวบทกล่าวว่า “ถ้าเข้าใจกันน้อยหน่อย บางที
ช่วยให้ชีวิตสมรสราบรื่นได้เหมือนกัน”
ตัวอย่าง
คนต่ า งชาติ นั้น คํ า ว่ า ต่ าง ก็ บ อกอยู่แ ล้ ว ว่ า ไม่ เ หมื อ นกั น และ
ไม่เหมื อนกันอย่างลึก ซึ้งทีเดียว เพราะเป็นความไม่เหมื อนกันที่
สะสมมาชั่ ว ชี วิ ต ของกั น และกั น ยากนั ก ที่ ค นแต่ ง งานกั บ
คนต่างชาติจะมีความสุขจริง ๆ จัง ๆ นอกจากจะต้องพยายาม
ทาใจ ไม่ว่าคนชาติไหนหรือคนไหนมีทั้งส่วนดีและไม่ดีผสมผเส
กั น อยู่ ทั้ ง นั้ น ห า ก คน ต่ า ง ช า ติ ยั งมี เ รื่ อง แ ต ก ต่ า ง ทั้ ง
ขนบธรรมเนียม สังคม ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ภาษาพูด
วิธีคิด วิธีทา ลักษณะความเชื่อถือ เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายที่เกิด
เป็นสาเหตุขึ้นได้ง่าย ๆ ที่ทาให้เราไม่ชอบเขาและเขาไม่ชอบ
เรา ที่แย่กว่านั้นคือ บางเรื่อง เราชอบความเป็นเขา แต่เขากลับ
รับความเป็นเราไม่ได้
คิดไงจะหายเซ็ง: 57
ตัวอย่าง
นอกจากความเข้าใจในภาษาธรรมชาติจะต่างกันแล้ว วิธีการ
หยอกเอินการแหย่เย้าก็ไม่เหมือนกัน บางเรื่องพอทนผสมผเส
ไปได้ บางเรื่องก็เหลือจะทน
บุพเพสันนิวาส: 67
จากตัวอย่าง แสดงถึงความต่างในวัฒนธรรมการเย้าแหย่หยอกล้อที่แตกต่างกัน วลี “บาง
เรื่องพอทนผสมผเสไปได้ บางเรื่องก็เหลือจะทน” สื่อให้เห็นว่าความแตกต่างของวิธีการดังกล่าวนี้เป็น
อุปสรรคในการแสดงความรักในชีวิตสมรสและในบางครั้งเป็นอุปสรรคที่สามีภรรยาต่างวัฒนธรรมทน
ไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจวัฒนธรรมหรือความหมายที่ต้องการสือ่ สารผ่านการหยอกล้อ นับว่าเป็นความต่าง
ที่ส่งผลกระทบต่อการมีชีวิตสมรสอีกประการหนึ่ง
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นการสื่อแนวคิดเรือ่ งความต่างกับการใช้ชีวิตหลังการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรม ที่คู่สามีภรรยาต้องทําความเข้าใจเรื่องความต่างของขนบธรรมเนียม สังคม ความเป็นอยู่
อาหารการกิน ภาษาพูด วิธีคิด วิธีทํา ลักษณะความเชื่อถือ หากต้องการใช้ชีวิตสมรสบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างอย่างหลากหลาย คู่สามีภรรยาต้องยอมรับและพยายามปรับตัวอย่างมาก ดังนั้น เมื่อ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม คู่สมรสย่อมต้องตระหนักในเรือ่ งความต่างและผลที่ได้รับจากความต่างนั้น เช่น
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“เราไม่ชอบเขาและเขาไม่ชอบเรา ที่แย่ก ว่านั้นคือ บางเรื่อง เราชอบความเป็นเขา แต่เขากลับรับ
ความเป็นเราไม่ได้” ซึ่งเป็นการให้แนวคิดต่อคู่สมรสต่างวัฒนธรรมนั่นเอง
ตัวอย่าง
แม่วาดชอบดูคู่ผัวตัวเมียฝรั่งแก่ ๆ เดินจูงมือกันไปไหนต่อไหน
ไม่ว่าใครเห็นใครก็ชื่นชมอยากมีชีวิตแบบนั้น คู่ของไทยเราพอ
แก่ตัวลงส่วนมากต่างคนต่างไป จะไปไหนด้วยกัน จับไม้จับมือ
กันก็ค่อนข้างกระดาก
ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร: 5
จากตัวอย่าง ตัวบทเปรียบให้เห็นความใกล้ชิดของคู่สมรสตะวันตกและคู่สมรสชาวไทย
ว่า คู่สมรสตะวันตกแสดงความรักและมีความใกล้ชิดกันมากกว่าคู่สมรสชาวไทย ตัวอย่างกล่าวว่า คู่รัก
บางส่วนอยากมีชีวิตเหมือนกับคู่รกั ชาวตะวันตก ในที่นี้ หมายถึง การแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผย
เช่น การเดินจับมือกัน ซึ่งจะทําให้ส่งผลดีต่อชีวิตสมรสในระยะยาว เป็นการให้แนวคิดแก่สามีภรรยาว่า
การแสดงความรักต่อกันย่อมส่งเสริมการมีชีวิตสมรส แม้แก่ชราก็จะไม่ห่างเหินกัน
ตัวอย่าง
สังคมไม่ยอมรับในการที่จะบังคับให้คนอยู่ในสมรสที่ไม่ต้องการ
และไม่ย อมรับที่ใครจะมีผู้หญิง 2 คน เพราะฉะนั้น คนที่เขา
หมดรักแล้ว จงอย่าทาตัวเป็นมารขวางความรักของผู้อื่น
คิดไงจะหายเซ็ง: 60
ตัวอย่าง
เรื่องของการสมรสนั้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ หากคู่
สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดไม่พอใจที่จะอยู่ในสมรสต่อไป ต่างก็มี
ความเป็ น อิ ส ระสามารถจะยื่ น แบบฟอร์ ม ให้ แ ก่ ก รมกอง
ผู้รับผิดชอบของรัฐ แล้วหอบข้าวของออกจากบ้านได้ทันที โดย
ไม่ ต้ อ งไปยื่ น ฟู อ งศาลให้ ช่ ว ยสั่ง ให้ ก ารหย่ า เป็ น ผลเหมื อ นใน
ประเทศอื่น ๆ และถ้าคู่สมรสอีกฝุายยินยอมที่จะเลิกรากันด้วยดี
การหย่าจะมี ผลเป็นทางการภายใน 1 ปีทั นที แต่ห ากอีกฝุาย
ไม่ยินยอมก็จะต้องรอเวลาจนกว่าจะถึง 2 ปี การหย่าจึงจะมีผล
ตลอดเวลาดังกล่าวคู่สมรสจะต้องแยกกันอยู่ เพื่อเป็นการพิสูจน์
ว่าต่างคนต่างอยู่ได้โดยไม่มีกันและกัน ไม่ใช่หย่ากันด้วยอารมณ์
โกรธที่วูบวาบขึ้นมา กว่าจะรู้ว่าไม่อยากจะหย่ากันจริง ๆ ก็สาย
เสียแล้ว
ฟังหมาเล่า: 73
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จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นการสื่อแนวคิดเรือ่ งการหย่าร้างในสังคมนอร์เวย์ ว่าการแต่งงาน
กับการหย่าร้างเป็นเรื่องคู่กัน คู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตสมรสต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะไม่ฝืนทนกับอีกฝุาย
เมื่อตนหรืออีกฝุายไม่ต้องการจะอยู่ร่วมกันแล้ว ตัวบทกล่าวว่า “สังคมไม่ยอมรับในการที่จะบังคับให้
คนอยู่ในสมรสที่ไม่ต้องการ และไม่ยอมรับที่ใครจะมีผู้หญิง 2 คน” ดังนั้น จึงเป็นการให้แนวคิดว่า
เมื่อแต่งงานแล้วไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสมรสก็ต้องหย่าร้างกัน แต่การหย่าร้างก็ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย คือ คู่สมรสสามารถฟูองหย่าตามกฎหมาย ตัวบทใช้คํา “มีความเป็นอิสระ” ที่จะฟูองหย่าได้
แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องการแต่งงานในสังคมตะวันตกว่าเป็นเรื่องของความพอใจของคู่สมรส แตกต่าง
จากสังคมไทยที่นิยมให้ฝุายหญิงอดทนแม้สามีจะนอกใจ จนเกิดคํา “เมียหลวงเมียน้อย” และเป็น
ปัญหายาวนานในสังคมไทย
4.3.2.2 การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นในครอบครัว ชุดความคิดอีกชุดความคิดที่ปรากฏคือ
ชุดความคิดเกี่ยวกับบุพการีและลูก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมโดยตรง ได้แก่
การสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยากับบุพการีของคู่สมรส และลูก ซึ่งหมายรวมทั้งลูกของ
ตัวเองและลูกติดของคู่สมรส ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การปฏิบัติตนต่อบุพการี
ตัวอย่าง
เรื่อ งอาหารการกิ นก็ เ ช่นกั น ตอนแต่ง งานไปใหม่ ๆ แม่ ของบี
ยอร์น กลัวลูก จะอดหรืออย่างไรไม่ ทราบ ทุ ก อาทิ ตย์พอเราไป
เยี่ ย มเป็ น กิ จ วั ต ร แกจะเตรี ย มอาหารใส่ ก ล่ อ งพลาสติ ก เป็ น
กล่อง ๆ สําหรับสองคนพอกินไปได้หนึ่งอาทิตย์
สันดานผู้ชาย: 18
ตัวอย่าง
แม่ผัวอายุ 83 ขวบ เป็นคนแก่ที่แกร่ง เก่ง แล้วก็น่ารัก ไม่เคยมา
วุ่นวายอะไร แยกกันอยู่ ไปเยี่ย มหาแกอาทิ ตย์ล ะครั้ง สามี ไ ป
เยี่ยมหาทุกวันก็จะฝากอาหารบ้าง ขนมบ้างไปให้แก
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต:78
ตัวอย่าง
ถึงแม้ แม่วาดจะย้ายนิวาสสถานไปอยู่ที่นอร์เวย์ แต่ทุกปีแม่วาด
จะต้องกลับมาเมืองไทยสองสามเดือน หรือาจเลยเถิดเป็นสามสี่
เดือ นแล้วแต่ความจําเป็นแต่ล ะครั้ง หรือแล้วแต่ว่าจะกะล่อ น
ปลิ้ น ปล้ อ นกั บ บี ย อร์ น สามี สุ ด ที่ รั ก ได้ ส่ ว นมากจะยกให้ เ ป็ น
ความผิดของแม่ ที่ต้องการให้แม่วาดอยู่นานหน่อย บียอร์นย่อม
ต้องหมดเสียงไป ใช่ไหมคะ แม่เราทั้งคนเลี้ย งเรามาแต่เล็กแต่
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น้อย ตอนนี้อายุ มากแล้ว ต้องการให้เราบริการบ้า ง สามีจึ ง
ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะพูดมากนัก
กําเนิดตัวละคร: 1
จากตัวอย่าง พบว่า ในสังคมตะวันตก สามีภรรยาและครอบครัวของบุพการีไม่นิยมอาศัย
อยู่ร่วมกัน จะปรากฏคํา “ไปเยี่ยม” สื่อถึงการใช้ชีวิตสมรสในสังคมตะวันตกว่า คู่สมรสกับบุพการีของ
คู่ส มรสไม่ ได้ อ าศั ยและไม่ นิ ยมอาศั ยอยู่ร่ วมกั น เพื่ อ ไม่ ให้ เ กิ ด ปัญ หาในการอยู่ ร่ วมกั น ทั้ ง นี้ยั ง มี
ความเกี่ ยวข้ อ งกั บ ค่านิ ยมการเลี้ยงลู ก ของสั ง คมตะวันตกที่ นิยมไม่ วุ่น วายกั บ ชีวิตส่ วนตัว ของลู ก
การปฏิบัติต่อบุพการีจึงมักเป็นการไปเยี่ยมเยียนตามโอกาส
ตัวอย่าง
คนจํานวนไม่น้อยในนอร์เวย์คิดอย่างนี้ อีกทั้ง พ่อแม่ของพวกเขา
มีรัฐเลี้ยงดูตอนแก่จนตาย เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาพยาบาลฟรีจน
ตายเหมือนกันพวกลูกจึงไม่ค่อยมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อพ่อแม่
นัก นอกจากไปเยี่ยมเยียนมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ว่าตอนที่อยู่
กับพ่อแม่สนิทสนมกันแค่ไหน
สันดานผู้ชาย: 112
ตัวอย่าง
บียอร์นมีบรรพบุรษเป็นพวกไวกิ้ง แต่ถ้าถามถึงบรรพบุรุษใกล้ตัว
คงยาก เพราะไม่มีค่านิยมในการยุ่ งเกี่ยวกับคนอื่นที่ไกลตัวเอง
ออกไป ตามแบบฉบับของฝรั่งทั่วไป
บุพเพสันนิวาส: 15
นอกจากนี้ จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการกล่าวถึงการดูแลบุพการีในยามแก่เฒ่า ว่าการดูแล
บุพการีในสังคมตะวันตกนั้นขึ้นอยู่กับ ความสนิทสนมในวัยเด็กระหว่างพ่อแม่กับลูกด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หากครอบครัวนั้นอาศัยอยู่ในรัฐสวัส ดิการที่รัฐดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนตั้ง แต่ เกิ ด
จนตายก็ยิ่งทําให้ความรับผิดชอบต่อบุพการีของลูกมีน้อยลงเพราะมีรัฐเป็นผู้ดูแลโดยตรง
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังปรากฏเรื่องปัญหาระหว่างลูกสะใภ้กับแม่สามีซึ่งตัวบทได้กล่าว
ว่าเป็นเรื่องปกติตามการรับรู้ของทุกสังคม ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ส่วนมากสาว ๆ ในเว็บบอร์ดที่เป็นสมาชิกของ กลุ่มแม่บ้านต่าง
แดน น่าจะต้องมี แม่ผัวกันทั้งนั้นและเป็ นแม่ผัวที่มีพฤติการณ์
ต่า ง ๆ กั นไปตามเชื้ อ ชาติ ข องพ่ อ บ้า นที่ ท าให้ พ วกแม่ บ้ า น
จะต้องปวดหัวกันไม่มากก็น้อย คนที่ไม่ต้องปวดหัวเรื่องนี้ก็ต้อง
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นับว่า เป็นโชคดีม าก เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาโลกที่
ตามปรกติหนีไม่ค่อยพ้นไม่ว่าจะเป็นแม่ผัวชาติไหน
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต:77
จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นข้อดีของการเลี้ยงลูกแบบห่างเหิน เพราะทําให้ลูกมีอสิ ระ
จากพ่อแม่ เมื่อแต่งงานมีชีวิตสมรส จึงไม่ค่อยพบปัญหาระหว่างลูกสะใภ้กับแม่สามี ดังตัวอย่างต่อไป
ตัวอย่าง
ความจริงคาดไว้เหมือนกันว่าจะได้ยินปัญหาเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้
ไม่มากนัก ในสังคมของพวกแม่บ้านต่างแดน เหตุผลก็ คงจะเป็น
เพราะคนต่ า งชาติ โ ดยเฉพาะพวกตะวั นตก เมื่ อ ลู ก โตแล้ ว
ส่วนมากพ่อแม่จะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิ ตของลูกมากนัก
และลูกก็ไ ม่ มี ค่า นิย มที่จะเกรงใจพ่อแม่จนถึงขนาดปล่อยให้
เข้ า มาก้ า วก่ า ยในครอบครัว ได้ ที่ ส าคั ญ คื อไม่ ไ ด้ อ ยู่ ด้ว ยกั น
มีส่วนน้อยมากที่จะอยู่ด้วยกัน ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อใดต่อให้
แม่ ผัวแสนดีลูกสะใภ้แสนน่า รักก็มีปัญหาจนได้ ไม่ต้องพูดถึง
ขนาดที่ลูกสะใภ้มีลูกติดมาจากเมืองไทยด้วยเพราะเป็นเรื่อง
ปกติในบ้านเดียวกันจะมีผู้จัดการสองคนมันยากค่ะ
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต:94
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า ปัญหาระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้นั้นเกิดขึ้นน้อยมากเพราะ
การไม่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของลูก และแยกกันอยู่กับครอบครัวของลูก
อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ยังคงมีเกิดขึ้นบ้างในบางครอบครัว ตัวอย่างเช่น แม่สามีไม่ยอมรับ
ลูกสะใภ้ชาวไทยเนื่องจาก หญิงไทยในต่างประเทศมีชื่อเสียงด้านการค้าประเวณีและไม่เป็นที่ยอมรับ
ในสังคมตะวันตก ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
เราต้องยอมรับกันว่ากิตติศัพท์เรื่องผู้หญิงไทยที่ไปก่อเอาไว้ใน
ต่างประเทศนั้นโด่งดังในเรื่องตกต่ามากมายแค่ไหน ถึงแม้นาง
มารเฒ่าอาจจะเข้าใจสภาพของนางมารน้อยดีขึ้น เมื่อมาเยี่ยม
เยี ย นเมื อ งไทย เข้ า ใจผู้ ห ญิ ง ไทยไม่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งที่ แ กและ
คนส่วนมากในสังคมของแกเข้าใจ แต่แกก็คงท้อใจที่จะไปทาให้
คนส่วนมากในสังคมของแกเข้าใจ สิ่งนี้คือปัญหาของผู้หญิงไทย
ธรรมดาทั่วไปที่แต่งงานกับคนต่างชาติโดยเฉพาะคนที่แต่งงานกับ
คนต่างชาติที่อยู่ในสังคมชั้นสูงจะมีปัญหาเจ็บปวดหัวใจมาก
ทะลึง่ กันหน่อย อร่อยกับชีวิต: 110

92
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า สังคมตะวันตกรับรู้ว่าหญิงไทยมักเดินทางเข้าไปค้าประเวณี
และมักเป็นโสเภณี การจะต้องยอมรับว่าหญิงไทยคนหนึ่งเป็นลูกสะใภ้ในขณะที่คนร่วมสังคมเดียวกัน
ดูถูกหญิงไทยนั้น ก็ทําให้เกิดความไม่ชื่นชมและไม่ภูมิใจจนเกิดเป็นปัญหาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างแม่
สามีและลูกสะใภ้นั่นเอง
2) การปฏิบัติตนต่อลูก ชุดความคิดที่ปรากฏอีกหนึ่งชุดความคิด คือ ชุดความคิด เกี่ยวกับ
การมีลูกและการดูแลลูกในบางวัฒนธรรม เมื่อแต่งงานแล้ว การมีลูกเพื่อสืบสกุลถือเป็นเรื่องสําคัญ
วิธีการเลี้ยงลูกก็ เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนระบบคุณค่าหรือวิธีคิดของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ ตัวบทสื่อ
ชุดความคิดเกี่ยวการมีลูกและดูแลลูก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ค่าครองชีพในเมืองฝรั่งแพงมากกว่าเมืองเรามาก สวัสดิการจากรัฐ
ก็ดีกว่า ประชาชนไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายมากนัก และประชาชน
เมืองฝรั่งก็ ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การที่แต่ล ะครอบครั วจะไปจ้า ง
ใครมาทาหน้าที่แม่บ้านหรือมาดูแลเด็กให้ อัตราค่าจ้างอาจพอ
ๆ หรือสูงกว่าเงินเดือนของพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่ออกไปทางาน
นอกบ้าน จึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลดีกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งของ
ครอบครัวจะจัดการดูแลบ้านและลูก ๆ เอง
สันดานผู้ชาย: 16
จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า สัง คมที่เป็นสังคมสวัสดิการ พ่อแม่นิยมเลี้ยงลูกเอง เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการจ้างคนมาเลี้ยงลูก เพราะแม้จ ะเป็นรัฐสวัส ดิก ารแต่ ค่าครองชีพก็สูง มาก
การจ้างพี่เลี้ยงเด็กอาจจะใช้เงินมากกว่าที่รัฐจัดสรรให้ เช่น ประเทศนอร์เวย์
ตัวอย่าง
พวกเขาเห็นว่าให้เด็กเจ็บหนเดียวดีกว่า แล้วพวกเขาจะเรียนรู้
รับสภาพและเคยชินมีชีวิตอยู่ไปอย่างปกติสุขมากกว่าที่จะปล่อย
ให้พ วกเขาได้เห็นพฤติก รรมที่ไม่ดีระหว่างพ่อแม่ อยู่เป็นประจํา
เป็นการบั่นทอนความสุขของเด็กมากกว่า
สันดานผู้ชาย: 116
จากตัวอย่าง กล่าวถึง การดู แลสภาพจิตใจของลูก เมื่ อ พ่อแม่ ต้องหย่า ร้างกั น สัง คม
ตะวันตกนิยมฟูองหย่าตามกฎหมาย แม้ว่าลูกจะต้องเสียใจก็จะยอมให้ลูกเสียใจและยอมรับว่าพ่อกับ
แม่ไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อีก และมองว่าการหย่าร้างดีกว่าฝืนทนอยู่ร่วมกันแล้วเกิดปัญหาที่
ร้ายแรงกว่าเดิมตามมา และอาจทําให้ลูกต้องทนกับปัญหาของพ่อแม่จนกลายเป็นเด็กที่ไม่มีความสุข
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ตัวอย่าง
สังคมในนอร์เวย์นั้น นอกจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวจริง ๆ
แล้ว ไม่มี คนอื่นที่จะสั่งสอนอบรมได้ แม้แ ต่พี่ป้าน้า อาต่างไม่
เข้ามายุ่งเกี่ยว โดยเฉพาะเด็กชายมีความจาเป็นต้องเรียนเรื่อง
ของผู้ชายจากผู้ชายในครอบครัว ดังนั้นแม่ม่ายลูกติดจึงจาเป็น
อย่างมากที่ต้องหาพ่อให้ลูก
สันดานผู้ชาย: 134
จากตัวอย่าง สื่อถึงความต่อเนื่องเมื่ อพ่อแม่ หย่าร้างในสังคมตะวันตก การมี สามีห รือ
ภรรยาใหม่ เ ป็นเรื่องที่ ถูก ต้อ งตามมุ ม มองของตัวบท ตัวบทกล่าวว่า คนที่ ใกล้ชิดกั นเท่ านั้นจึง จะ
สามารถสั่งสอนดูแลกันได้ ดังนั้น การมีครอบครัวใหม่จึงจะทําให้มีคนดูแลจิตใจและอบรมสั่งสอนลูก
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการเลี้ยงลูกคนเดียว โดยเฉพาะผู้ที่มีลูกชาย
นอกจากนี้ สิ่ง ที่ ตั วบทนําเสนอยัง มี ความเกี่ ยวข้องกั บ ความนิยมในการแต่ง งานข้า ม
วัฒ นธรรมของคนไทยด้ วย กล่ าวคื อ การมี ลูก ที่ มี เ ชื้อ ชาติ อื่ นปะปนจะทํ าให้ ดูมี คุณ ค่ าในสัง คม
ตามความนิยมเรื่องรูปร่างหน้าตาและการใช้ภาษาของสังคมไทย เด็กที่เป็นลูกครึ่งมักมีงานในวงการ
บันเทิงและทําให้สร้างรายได้จํานวนมาก ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
พูดแล้วน่าเสียดายแทนแม่วาดไหมคะ ไหน ๆ มีโอกาสได้พ่อพันธุ์
ที่จะทาให้ลูกหาเงินง่ายแล้ว กลับไม่มีปัญญามีลูก
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 1
ประเด็ นที่ ตัวบทนํ าเสนออีก ประเด็ นหนึ่ง คือ การเลี้ย งลู ก ตามวั ฒ นธรรมตะวั นตก
เป็นการไม่วุ่นวายกับชีวิตลูกจนเกินไป ให้อิสระกับลูก ฝึกลูกให้อดทนและสามารถใช้ชีวิตได้โดยลําพัง
และไม่คาดหวังว่าจะต้องพึ่งพาลูกในวัยชรา ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
“อ๋ อ ลู ก ฉั นเอง ทิ้ ง ไว้ ก ลางหิ มะ ฝึ ก เด็ ก ให้ แ ข็ ง แรง ไม่ ต าย
หรอก”
ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร: 52
ตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงลูกนั้น ต้องฝึกความอดทนต่อสภาพอากาศ ซึ่ง เป็น
ส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูแบบไม่ทะนุถนอมจนเกินไป
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ตัวอย่าง
ตามธรรมดาเด็ก ๆ ชาวตะวันตก ไม่ค่อยยอมให้ผู้ปกครองบังคับ
พวกเขามัก แสดงการต่อต้านโดยพยายามทํ าอะไร ๆ ให้ตรงกั น
ข้ามกับความต้องการของผู้ปกครอง
บุพเพสันนิวาส: 37
ตัวอย่าง
ถ้าจะพูดกันตามหลักความจริงแล้ว ในช่วงที่ลูกยังเล็กช่วยตัวเอง
ไม่ได้เธอก็ได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้ว แต่อีกไม่กี่ปี ลูกก็จะเป็น
วัยรุ่นที่ต้องการคบหาเพื่อนฝูงมากกว่าติดอยู่กับ แม่ . ..พวกฝรั่ง
ส่วนมากวางแผนไว้ก่อนตั้งแต่หนุ่มสาวเลยว่าจะไม่ต้องการพึ่ง
ลูก ซึ่งถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ผิ ดหวัง แต่หาก
ลูกเกิดเป็นที่พึ่งได้ก็กลายเป็นโชคดีที่เกินคาดหวัง
คิดไงจะหายเซ็ง: 198
จากตัวอย่าง สื่อว่า ชาวตะวันตกไม่นิยมหวังว่าจะพึ่งพาลูกในอนาคต เพราะวิธีการเลี้ยง
แบบตะวันตกที่ปล่อยให้เป็นอิสระในการใช้ชีวิตและทางความคิด เมื่อลูกเติบโต พ่อแม่จึงไม่คาดหวังว่า
ลูกต้องมาดูแลตนเอง
ในขณะเดียวกัน วิธีการเลี้ยงแบบตะวันตกก็ทําให้เกิดความห่างเหินระหว่างญาติพี่น้อง
ด้วย
ตัวอย่าง
พวกตะวั นตกนั้ นถึง แม้ จะดู ห่ า งเหิ นกั บ ผู้ ให้ ก าเนิ ด มากกว่ า
คนทางตะวันออก หากการสูญเสียนั้นยิ่งใหญ่กว่าเพราะผู้คนนับ
ญาติ กั น น้ อ ยกว่ า การสู ญ เสี ย ผู้ ใ ห้ กํ า เนิ ด ของชาวตะวั น ตก
อาจหมายถึงการสูญเสียญาติไปทั้งหมด กลายเป็นคนตัวคนเดียว
ในโลกขึ้นมาง่าย ๆ
ร้อยพ่อพันแม่ผรู้ ่วมทาง: 147
จากตัวอย่าง สื่อให้เห็นว่า สังคมตะวันตกนั้นญาติไม่ค่อ ยพบปะกันจนดูเหมือนไม่ใช่ญาติ
ความรู้สึกถึงความเป็นญาติของชาวตะวันตกจึงนับจากความใกล้ชิดกัน เมื่อเกิดการสูญเสีย คนที่มีญาติ
จํานวนน้อยก็อาจกลายเป็นคนไม่มีญาติและโดดเดี่ยวในสัง คมได้ ชุดความคิดเกี่ยวกับการมีลูกและ
การดูแลจึงเป็นชุดความคิดส่วนหนึ่งที่สะท้อนระบบคุณค่าหรือวิธีคิดของคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ
จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ทําให้เกิดความสัมพันธ์ในหลาย
ระดับ ตั้ง แต่ครอบครัวไปจนถึง ระดับ สั ง คมที่ ก ว้างขวางขึ้ น การแต่ง งานข้า มวัฒ นธรรมอาจเป็ น
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จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและบริบทสังคม
วัฒนธรรมที่มีต่อการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับคนแต่ละเชื้อชาติ
4.3.3 ความเสมอภาคระหว่างสามีภรรยาในวัฒนธรรมตะวันตก
เรื่องความเสมอภาคในครอบครัวเป็นชุดความคิดที่ป รากฏอี กชุดความคิดหนึ่ง สื่อถึง
การกําหนดอํานาจของสามีภรรยา บางสังคมวัฒนธรรม สามีและภรรยาถูกสังคมกําหนดบทบาทหน้าที่
จนเกิดความเหลื่อมล้ําในการปฏิบัติตนของแต่ละฝุาย ซึ่งมีผลกระทบต่อการมีชีวิตสมรส
อย่างไรก็ ตาม ความเสมอภาคตามที่ ตัวบทกล่าวถึง นี้ป รากฏทั้ ง ในแง่ที่ มี ก ารยอมรั บ
ชุดความคิดและสื่อ ถึง น้ําเสียงในการต่อต้านบางประเด็นที่ มี ความเหลื่อมล้ํากั น ผู้วิจัยได้จัดกลุ่ม
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
4.3.3.1 ความซื่อสัตย์
ตัวอย่าง
เนื่องจากความเชื่อในเรื่องความเสมอภาคของผู้หญิงและผู้ชาย
ทาให้พวกสามี ฝรั่งส่วนมากจะซื่ อสัตย์ ต่อภรรยา เท่า ๆ กับ
ที่ภรรยาจะต้องซื่ อสัตย์ ต่อสามี ไม่ มี ก ารยกเว้นเหมือนไทย ที่
พวกผู้ชายไปกุ๊กกิ๊กที่อื่นแล้วไม่เป็นทีน่ ่ารังเกียจของสังคมทั่วไปนัก
สันดานผู้ชาย: 113
ตัวอย่าง
คู่แต่งงานทั้งผู้หญิงผู้ชายฝรั่ง ระวังที่ซื่อสัตย์ต่อกัน พอ ๆ กัน
หลังจากสมรสแล้ว ผู้ชายฝรั่งส่วนมากไม่เคยร่วมรักกับใครอีกเลย
ที่ไม่ใช่ภรรยาตลอดชีวิตการสมรสหรือตลอดชีวิตของเขาเอง
สันดานผู้ชาย: 114
ตัวอย่าง
การมี เ มี ย สองคนสามคนในเวลาเดี ย วกั น นั้ น ไม่ เ ป็ น เรื่ อ ง
ธรรมดาเลยในสังคมของฝรั่ง หายากเต็มทีที่จะเห็นใครเป็นอย่าง
นั้น
สันดานผู้ชาย: 115
จากตัวอย่างกล่าวว่า สามี และภรรยาในสังคมตะวันตก มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกั น
การนอกใจกั นเป็นเรื่อ งที่ สัง คมไม่ ยอมรับ คู่ส มรสต้องระมัดระวัง ที่ จ ะไม่ นอกใจกั นเพราะถือเป็น
การให้เกียรติกัน แสดงออกถึงความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตสมรสในสังคมตะวันตกอีกประเด็นหนึ่ง
อย่างไรก็ ตาม สามี ภรรยาที่ แต่ง งานข้ามวัฒ นธรรมแล้ว แต่ภรรยายัง ยินยอมให้ส ามี
นอกใจได้ ถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
จึงไม่แปลกที่บรรดาประเทศทางตะวันตกต่างรู้สึกดูถูก ประเทศ
ไทยที่มีค่านิยมอย่างนั้น รู้สึกรังเกียจผู้ชายไทยที่คิดอย่างนั้น และ
รู้สึกสมเพชผู้หญิงไทยที่ยอมรับอย่างนั้น
สันดานผู้ชาย: 115
ตัวบทอ้างถึง “บรรดาประเทศทางตะวันตก” ว่าสมเพชหญิงไทย ที่แต่งงานกับชายไทย
แล้วต้องจํายอมให้สามีนอกใจ โดยสังคมได้ทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายสามารถกระทําได้และ
ผู้ห ญิง ต้อ งยอมรั บ ให้ไ ด้ เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ยุ ติ ธรรมต่อ เพศหญิ ง ตัว อย่ า งนี้ จึง แสดงความเหลื่ อมล้ํ า
ในการปฏิบัติตนได้อย่างชัดเจน
อาจกล่าวได้ว่า ชุดความคิดเรื่องความซื่อสัตย์ต่อภรรยานั้น การรับรู้ของสังคมกําหนดให้
สามี สามารถนอกใจภรรยาได้โ ดยถือเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับ ได้เมื่อภรรยายินยอม แต่ในบางสังคม
แม้ภรรยาไม่ยินยอมสามีก็นอกใจภรรยาได้โดยที่สังคมเห็นว่า เป็นเรื่อง “ปกติ” หรือ “ไม่ผิด” ในทาง
กลับกัน สังคมกลับไม่ยอมรับหากภรรยานอกใจสามี และถือเป็นเรือ่ งผิดร้ายแรงในสังคม และเป็นเรื่อง
ที่สังคมยอมรับไม่ได้ ภรรยาก็มักจะถูกตัดสินคุณค่าว่าเป็นคนไม่ดีในสังคมนั้น ๆ
4.3.3.2 การหย่าร้าง
ตัวอย่าง
พวกฝรั่งคิดในแง่ของความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ถ้าเมื่อไร
อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็สมควรจะแยกกันไปโดยเด็ดขาด ไม่ปล่อยโอกาส
ให้ผู้ชายได้เปรียบกว่า อยู่ทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง
สันดานผู้ชาย: 116
ตัวอย่าง
ในนอร์ เ วย์ คู่ ส มรสที่ จ ะหย่ า กั นเขาต้ อ งแยกกั น อยู่เ ป็ น ปี ก่ อ น
ถ้าแน่ใจว่าการแยกกันอยู่ทําให้มีสภาพชีวิตที่ดีกว่าแล้วทางการจึง
จะอนุญาตให้หย่ากันได้
คิดไงจะหายเซ็ง: 197
จากตัวอย่างกล่าวว่าสามีและภรรยาสามารถขอหย่าได้ตามกฎหมาย หากไม่พอใจกั บ
การใช้ชีวิตสมรสร่วมกัน ไม่ว่าสามีหรือภรรยาจะเป็นคนขอหย่า ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ของสังคม เพราะ
สามีและภรรยามีสิทธิและความเสมอภาคหลังแต่งงานตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
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4.3.3.3 การตัดสินใจ
ตัวอย่าง
พอแม่ ว าดแต่ ง งานกั บ บี ย อร์ น แล้ ว ถ้ า เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ๆ แล้ ว
แม่วาดจะฟัง ความคิ ดเห็นของบียอร์นมากกว่า ถึง แม้ มี หลาย ๆ
เรื่องที่ไม่ เห็นด้วย บอกได้เลยค่ะว่าไม่ ว่าไทยหรือฝรั่ง พอมาถึง
เรื่องใหญ่ ๆ แล้วผู้ช ายมักบังคับให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ
เสมอ พอมาถึง เรื่องประจําวัน ส่วนมากเขาจะตามแต่แม่ วาด
จนเป็นนิสัยเหมือนกัน บางครั้งแม่วาดก็อดหัวเราะไม่ได้
สันดานผู้ชาย: 86-87
จากตัวอย่างกล่าวว่าสามีและภรรยาต่างช่วยกันตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตครอบครัว
ตัวบทกล่าวว่า ส่วนใหญ่ในแต่ละวัฒ นธรรมมักให้สิทธิ์ส ามี ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ และให้สิท ธิ์
ภรรยาในการตัดสินใจเรื่องทั่วไป ซึ่งถือว่ามีความไม่เท่าเทียมในการตัดสินใจ แต่ในความไม่ เท่าเทียมนี้
แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นใหญ่ของสามีด้วย นอกจากนี้ยังปรากฏว่าบางสังคมให้สิทธิ์ผู้ชายในการมี
ภรรยาหลายคนได้ตามแต่ความพอใจของสามี
4.3.3.4 การทํางานบ้าน
ตัวอย่าง
การต กแต่ ง บ้ า นก็ เป็ น แ บบฝรั่ ง ปู พ รมหน านุ่ ม ทุ กห้ อ ง
ไม่จําเป็นต้อ งกวาดถูกันเหมือนกระดานไม้บ้านเรา อาทิตย์หนึ่ง
เราก็ช่วยกันดูดฝุุนทีหนึ่ง เรื่องหนัก ๆ บียอร์นเป็นคนทําทั้งสิ้น
สันดานผู้ชาย: 7-8
ตัวอย่าง
เป็นเรื่อ งปกติของสามี ภรรยาฝรั่ง ที่จ ะต้องช่วยกันทํ าทุ ก อย่าง
เพราะไม่มีคนงานมาช่วยทํางานเหมือนในบ้านเมืองเรา
แหวกยิวเข้าฉนวนกาซ่า: 80
ตัวอย่าง
เมื่ อ แม่ ว าดมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ เ ป็ น คนที่ โ น่ นแล้ ว ไม่ ชอบเลยค่ ะ เพราะ
อากาศหนาวเย็นเหลือเกิน แถมยังต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเอง ทั้ง
งานลักษณะของผู้หญิงและงานที่ผู้ชายเขาทํากัน ถึงแม้เราจะไม่
ยากจนอะไร แต่ยัง คงต้องมี ชีวิตประเภท ผัวแบกเมีย หาม อยู่
นั่นเอง
บุพเพสันนิวาส: 43
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จากตัวอย่างกล่าวว่า สามีและภรรยาต้องช่วยกันทํางานในบ้าน แสดงถึงเรื่องความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องการรับผิดชอบภาระหน้าที่ในครอบครัว ไม่ยกให้เป็นภาระของฝุายใดฝุายหนึ่งเท่านั้น แม้ว่า
สังคมจะกําหนดว่า หน้าที่งานบ้านเป็นหน้าที่หลักของภรรยาก็ตาม
ความเสมอภาคในชีวิตสมรสในวัฒนธรรมตะวันตกที่กล่าวถึงนี้ แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่
เกิดขึ้นในชีวิตสมรส ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ซึ่งสามีภรรยาต้องซื่อสัตย์ต่อกันโดยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของทั้งสองฝุาย ฝุายที่ไม่ซื่อสัตย์ย่อมได้รับการพิพากษาจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดี สังคมยอมรับไม่ได้
ประเด็นเรื่องการหย่าร้างในสังคมตะวันตก ในที่นี้กล่าวถึงประเทศนอร์เวย์ แสดงถึงความเสมอภาคใน
การขอหย่าได้อย่างเท่าเทียมกันและมีข้อกฎหมายทีช่ ัดเจน ประเด็นเรื่องการตัดสินใจ แสดงถึงการเป็น
ผู้นําครอบครัวของสามีซึ่ง อาจมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ เพราะผู้ชายมีบทบาทและมี
อํานาจในสังคมนับจากอดีตจนปัจจุบัน และประเด็นเรื่องการทํางานบ้านที่สามีไม่ปล่อยให้ภรรยา
ทํางานบ้านแต่เพียงฝุายเดียวก็ทําให้เห็นความเปลี่ยนไปของค่านิยมเดิม แม้ว่าความคิดที่ถูกปลูกฝังใน
ผู้ชายที่ ดํารงตนในสัง คมที่ ผู้ชายเป็นผู้นําทุ ก ๆด้าน จะยังคงอยู่ แต่ก ารที่ ผู้ชายในสัง คมตะวันตก
ช่วยเหลือ งานบ้านภรรยาก็สะท้อนถึงอุดมการณ์การมี ชีวิตสมรสว่าบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยา
ไม่ได้มีเพศเป็นตัวกําหนดอีกต่อไป หากแต่มีความสําเร็จของชีวิตสมรสเป็นตัวกําหนด และคู่สมรสใน
ตะวันตกปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเป็นปกติตามการรับรู้ของสังคม

99

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิ จัย เรื่อ ง การแต่ง งานข้ ามวัฒ นธรรม: กลวิ ธีท างภาษากั บ การสื่ ออุ ดมการณ์ นี้ เป็ น
การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) จากวาทกรรมชุด
แม่วาดเมียบียอร์น ของจันทร์ ศรีจรูญ แอนเดอร์สัน จานวน 20 เล่ม เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่อ
อุดมการณ์เ กี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาอุดมการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมที่ปรากฏในสารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น
5.1.1 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practice)
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมอยู่ระหว่างตัวบทวาทกรรม ชุด แม่วาดเมียบียอร์น กับวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ภาษากับสังคมวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อกันและกัน และ
หน้าที่ของภาษาก็ถือเป็นผลิตผลของวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม และเมือ่ พิจารณาตามกรอบแนวคิด
เรื่ององค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางในการสื่อสาร และผู้รับสาร มาใช้ใน
การอธิบายวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมสามารถอธิบายรายละเอียด ได้ดังนี้
5.1.1.1 ผูผ้ ลิตตัวบท
ตัวบทวาทกรรมผลิตโดยหญิงไทยที่เป็นหญิงทีแ่ ต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชายชาวตะวันตก เนื้อหา
ในตัว บทเสนอเรื่ อ งราวต่ าง ๆ ที่ เ ป็ นประสบการณ์ ชีวิ ต ความรู้ที่ อยากน าเสนอ ประสบการณ์
การท่องเที่ยวในต่างประเทศ ตีพิมพ์ในนิตยสาร พลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน ก่อนจะนามา
ตีพิมพ์รูปเล่ม ดังนั้น วาทกรรมนี้จึงเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการขาย โดยมีบริษัทและผู้เขียนเป็น
นายทุ น ตั ว บทถู ก เข้ า ถึ ง โดยผู้ รั บ สารหลายกลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ ม หญิ ง ไทยที่ เ ป็ น ภรรยาของ
ชาวต่างประเทศ บางตอนของตัวบทเป็นข้อมูลที่ได้แรงบันดาลใจมากจากกลุ่ม “แม่บ้านต่างแดน”
ที่ผู้เขียนตั้งขึ้นในเว็บบอร์ด จึงถือได้ว่า ตัวบทมีความสัมพันธ์กับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมโดยตรง
5.1.1.2 สาร
สารที่ถูกนาเสนอแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เนื้อหาทั่วไป กับเนื้อหาที่นาเสนอ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศ มีการกล่าวถึงการใช้ชีวิตทั่วไป การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
และการใช้ชีวิตหลังแต่งงานในต่างประเทศ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้ผลิตตัวบทต้องการนาเสนอ ทั้งเพื่อให้
ความบันเทิงและให้ความรู้แก่ผู้รับสาร การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมมักถูกนาเสนอแทรกอยู่ในตัวบท
วาทกรรม ซึ่งเป็นสารที่แฝงอุดมการณ์และชุดความคิดหลายชุดความคิด ปรากฏทั้งมุมมองด้านบวก
ด้ า นลบ การไม่ ย อมรั บ วาทกรรมกระแสหลั ก ด้ า นลบต่ อ หญิ ง ไทยที่ เ ป็ น ภรรยาชาวตะวั น ตก
การต่อต้านอัตลักษณ์ด้านลบที่สังคมยัดเยียดให้อย่างไม่เป็นธรรม และการยกตัวเองจากกลุ่มหญิงที่
มีอัตลักษณ์ด้านลบ รวมไปถึงการแสดงทรรศนะต่อการมีชีวิตสมรสหลากหลายประเด็น
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5.1.1.3 การกระจายตัวบท
ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารพลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน จากนั้นถูก
นามาตีพิมพ์รวมเล่ม เล่มแรก ในปี พ.ศ. 2536 สารคดีบางเล่มมีการผลิตซ้าหลายครั้งด้วยการตีพิมพ์
เล่มสุดท้ ายในปี พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลาตีพิมพ์ 15 ปี สะท้อนถึงการกระจายของตัวบทอย่าง
กว้างขวางในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ผลิตตัวบทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม เช่น
ค่านิยม มุมมองของสังคมที่มีต่อคนแต่งงานข้ามวัฒนธรรม โดยเฉพาะหญิงไทยในช่วงดังกล่าว ตัวบท
วาทกรรมนี้ จึงถูกผลิตขึ้นภายใต้อิทธิพลของสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
5.1.1.4 ผู้รบั สาร
สารคดีบางเล่มได้รับการตีพิมพ์เป็นจานวนหลายครั้งจากหลายสานักพิมพ์และ
มีการวางจาหน่ายตามร้านหนังสื อ ดังนั้น ผู้รับสารหรือผู้รับตัวบทกลุ่มแรกคือผู้อ่านที่อ่านนิตยสาร
พลอยแกมเพชร แพรว และขวัญเรือน และกลุ่มที่ซื้อสารคดีดังกล่าวหลังจากรวมเล่มแล้ว นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มผู้อ่านหรือผู้รับตัวบทที่สามารถเข้าถึงวาทกรรมชนิดนี้ได้ คือ ผู้อ่านที่ใช้บริการห้องสมุด ในที่
ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดในสถานศึกษา
5.1.2 กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม มีทั้งหมด 7 กลวิธี
ดังนี้
5.1.2.1 การเลือกใช้คาศัพท์ (Lexical Choices) ได้แก่ การเลือกใช้คาเรียก (Terms of
Address) และการใช้คากริยา
1) การเลือกใช้คาเรียก แบ่งออกเป็น การเลือกใช้คาเรียกกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่ม
คาศัพท์ที่แสดงถึงหน้าที่ของภรรยา ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่พึงปฏิบัติในการมีชีวิตสมรส เช่น คา “แม่แจ๋ว”
“อีแจ๋ว” “อีตัว” “ผู้จัดการฝ่ายบุคคล” “หัวหน้าคนใช้” แสดงให้เห็นบริบทสังคมที่กาหนดบทบาท
หน้าที่ของภรรยาว่าต้องเป็นทั้งภรรยาทางพฤตินัย หรือ มีหน้าที่ร่วมหลับนอนกับสามี และเป็นแม่บ้าน
เมื่อแต่งงานแล้วโดยเฉพาะการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ฝ่ายภรรยาย่อมต้องยอมสละชื่อเสียง เกียรติยศ
หรือการงานทั้งปวงเพื่อมาทาหน้าที่ภรรยาเป็นหลัก
การเลือกใช้คาเรียกกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มคาศัพท์ที่แสดงการแบ่งแยกความเป็น
“คนอื่ น ” ของกลุ่ ม คนที่ แ ต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรม เช่ น ค า “เมี ย ฝรั่ ง ” “สาวไทยหั ว ก้ า วหน้ า ”
“คนต่างชาติ” “พวกชาวต่างชาติ” “พวกต่างด้าว” แสดงให้เห็นบริบทสังคมที่กาหนดแบ่งแยกกลุ่มคน
และจัดชนชั้นทางสังคม ทาให้มีความเหลื่อมล้าในสังคม
การเลือกใช้คาเรียกกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มคาศัพท์ที่ขยายลักษณะของภรรยา
ที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม ส่วนมากที่พบจะเป็นคาขยายลักษณะของภรรยาชาวตะวันตกที่เป็นหญิงไทย
เช่น คา “ภรรยาผู้ซื่อสัตย์” “เมียหนึ่งเดียว” “เมียที่หนึ่ง” “เมียแบบอื่น” “เมียดี” “เมียคนไทย”
“เมียแบบไทย ๆ” “พวกน้องนางบ้านนา” “พวกที่มีพื้นเพเดิมยากจน” “มีการศึกษาน้อยหรือพวกที่มี
ปัญหาในชีวิตมามาก” “พวกที่มีลูกแล้วแต่ไม่มีสามี”“เคยทางานเป็นโสเภณีมาก่อน” “พวกผู้หญิงไทย
ที่ไม่มีการศึกษา” “อายุน้อย” “ความรู้น้อย” “จน ๆ” “สาว ๆ ดี ๆ”
การเลือกใช้คาเรียกกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคาศัพท์ที่เป็นนามวลีบอกสถานที่หรือ
ถิ่นที่มาของภรรยาชาวตะวันตกที่เป็นหญิงไทย ได้แก่ ต่างจังหวัด บ้านนา
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2) การเลือกใช้คากริยา (Transitivity and Verb Processes) แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 คากริยา ที่สื่อความว่า “ตาม” หรือ “ติดตาม” ปรากฏว่า คากลุ่ม
นี้ใช้เมื่อกล่าวถึง การที่ภรรยาต้องติดตามสามีไปในที่ต่าง ๆ ซึ่งสื่อชุดความคิดเรื่องสามีเป็นผู้นาและ
ภรรยาเป็นผู้ตาม
กลุ่มที่ 2 คากริยา ที่สื่อความถึงหน้าที่ของสามีและภรรยาที่แต่งงานข้าม
วัฒนธรรม ปรากฏว่า คากลุ่มนี้ใช้เมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของสามีภรรยาที่แม้จะมีพื้นฐานความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม แต่ก็ย่อมมีหน้าที่ในครอบครัวตามวิถีชีวิตของคู่สมรสแต่ละคู่ หรือตามวัฒนธรรมในสังคมที่
อาศัยอยู่ด้วยกัน
กลุ่มที่ 3 คากริยา ที่สื่อความไม่พอใจของคู่สมรสเมื่อได้รับผลกระทาจาก
ค่านิย ม ความคิดบางอย่างในสัง คมวั ฒ นธรรมใหม่ ซึ่ง ท าให้ ถูก ลดทอนคุณค่ าของมนุ ษย์จ นเกิ ด
ความไม่ภาคภูมิใจในตัวเอง หลังจากย้ายไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการอาศัยอยู่ในวัฒนธรรม
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คากริยาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงชุดความคิดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ ไม่เข้าใจ และ
ไม่ยอมรับค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในวัฒนธรรมที่กาลังดารงอยู่
5.1.2.2 การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor) ได้แก่
อุปลักษณ์ ภรรยาเป็นผู้รับใช้ สื่อถึงการยินยอมเป็นผู้รับใช้หรืออยู่ใต้อานาจของ
สามี ภรรยาต้องติดตามไปด้วยเมื่อสามีต้องเดินทางไปทางาน
อุปลักษณ์ ภรรยาเป็นสิ่งของที่หาซื้อได้ เป็นชุดความคิดที่มีต่อหญิงไทยนั้นด้าน
ลบ สื่อให้เห็นการเปรียบความเป็นผู้หญิงกับสินค้าว่าสามารถซื้อขายได้โดยใช้เงินหรือของมีค่า ดังนั้น
การรับรู้ของสังคมต่างประเทศจึงมีอคติต่อหญิงไทยโดยเฉพาะเมียฝรั่งที่มักจะถูกมองว่าเป็น “สินค้า”
ที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อ “ขาย” ในต่างประเทศ หญิงไทยส่วนใหญ่จึงมักถูกตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
การผ่านเข้าต่างประเทศเพราะถูกเฝ้าเรื่องการค้าประเวณี หญิงที่แต่งงานข้ามวั ฒนธรรมแล้วย้ายไปใช้
ชีวิตในต่างประเทศมักถูกลดทอนคุณค่าจากชุดความคิดดังกล่าว
อุปลักษณ์ คู่สมรสเป็นปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งชั่วร้าย สื่อชุดความคิดเรื่องการใช้
ชีวิตสมรสว่าย่อมไม่ได้ร าบรื่นไปโดยตลอด การกระทาของสามีย่อมส่งผลต่อภรรยาโดยตรงตลอด
การใช้ชีวิตสมรส การกระทบกระทั่งกันระหว่างสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติ
อุปลักษณ์ การแต่งงานเป็นการลงทุน สื่อว่า การเลือกคู่ครองเหมือนการลงทุน
ตัวบทสื่อว่า การลงทุนลักษณะนี้ต้องเลือกแบบที่มีความเสี่ยงต่าที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดมาก
จนเกิดความเสียหาย
5.1.2.3 การใช้มลู บท (Presupposition) ตัวบทสื่อมูลบทหลายมูลบท ได้แก่ มูลบท
สัง คมมองว่า การแต่ง งานกับ คนต่างชาติเ ป็นเรื่องง่ายและสุขสบาย มู ล บทเมี ยฝรั่ง ที่ เ ป็นคนไทย
ส่วนใหญ่จะผิวเข้ม ไม่อวบ มีบุคลิกคล่องแคล่ว ทะมัดทะแมง มูลบทเมียฝรั่งต้องปรนนิบัติสามี แม้ว่า
ตัวเองจะท างานหนักก็ ต้ อ งไปท างานบ้านด้วย มูล บทครอบครัวสามี ภรรยาฝรั่ง มั กไม่ มี คนงานมา
ช่วยงานบ้าน ทุกอย่างในบ้านสามีภรรยาต้องช่วยกันทาเอง มูลบทการเป็นเมียต้องทางานครัว
ผู้ห ญิ ง ไทยที่ เ ดิ น ทางเข้ า ยุ โ รปส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผู้ห ญิ ง ที่ เ ดิน ทางไปค้ า ประเวณี มู ล บท
ชาวตะวันตก ไม่นอกใจภรรยาหรือสามี มูลบทคู่สามีภรรยาชาวตะวันตกนิยมแสดงความรักกันอย่าง
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เปิดเผยแม้ว่าจะอายุมากก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา และมูลบทสามีภรรยาที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้ว
ย้ายที่อยู่ตามสามีหรือภรรยาไปแล้วนั้นต้องกลับประเทศเดิมของตนเพื่อเยี่ยมบุพการีหรือญาติ
5.1.2.4 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) ตัวบทเลือกใช้คาถาม
เชิงวาทศิลป์เพื่อให้ผรู้ ับสารได้ฉุกคิดหลายประเด็น ได้แก่ การใช้ชีวิตสมรสจาเป็นต้องเข้าใจกันทั้งหมด
หรือไม่ การพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหญิงไทยโดยผูผ้ ลิตตัวบทนั้นจะทาได้หรือไม่ สาเหตุใด
ที่ทาให้ชายชาวตะวันตกนิยมมีเมียเป็นคนไทย
5.1.2.5 การกล่าวอ้าง (Claiming) พบ 2 ลักษณะ ได้แก่ การกล่าวอ้างว่าเป็นความคิด
ของคนส่วนใหญ่ และการกล่าวอ้าง ความคิดความเชื่อหรือเหตุการณ์ทมี่ ีอยู่ก่อนหน้านี้ โดยที่ข่าวหรือ
เหตุการณ์นั้นถูกนามาเล่าใหม่ผ่านตัวละครอื่น ๆ
5.1.2.6 การใช้ถ้อยคานัยผกผัน (Irony) ที่สอื่ ถึงชุดความคิดเกี่ยวกับการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ
5.1.2.7 การใช้สานวน (Idioms) ได้แก่ หวานอมขมกลืน ผัวหาบเมียคอน ผัวแบก
เมียหาม เสน่ห์ปลายจวัก คู่ผัวตัวเมีย คู่ทุกข์คู่ยาก หมูในอวย
5.1.3 อุดมการณ์เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
อุ ด มการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การแต่ ง งานข้ า มวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏในสารคดี ชุ ด แม่ ว าด
เมียบียอร์น ปรากฏชุดความคิดและอุดมการณ์บางอุดมการณ์ ทั้งหมด 3 อุดมการณ์ ดังนี้
5.1.3.1 อุดมการณ์ความเป็นภรรยา (Wife) เป็นชุดความคิดหน้าที่ของภรรยาที่ดี ได้แก่
ภรรยามีหน้าที่ร่วมหลับนอนกับสามี เป็นแม่บ้าน ได้แก่ ทาความสะอาดบ้าน ทาครัว ดูแลปรนนิบัติ
เป็นผู้ติดตามสามี ภรรยาต้องมีคุณธรรมตามค่านิยมของสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ อดทน
เสียสละ และประหยัด และมีหน้าที่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่ดารงอยู่
5.1.3.2 อุดมการณ์ความเป็นสามี (Husband) เป็นชุดความคิดหน้าที่ของสามีที่ดี ได้แก่
เป็นผู้นาครอบครัวและหารายได้เลี้ยงครอบครัว สอนวัฒนธรรมและกฎระเบียบของสังคมแก่ภรรยา
และดูแลภรรยา
5.1.3.3 อุดมการณ์การมีชีวิตสมรส (Marriage) เป็นชุดความคิดเกี่ยวกับการเลือก
คู่สมรส ชุดความคิดเกี่ยวกับแนวคิดการปฏิบัติตนของคู่สมรส ได้แก่ 1) การปฏิบัติตนต่อกันและกัน
ของคู่สมรส ซึ่งเป็นแนวคิดที่แนะนาให้ปฏิบัติและไม่แนะนาให้ปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสาเร็จในชีวิต
สมรส แบ่ ง เป็ น การแนะน าและให้ แนวคิ ด แก่ ภ รรยา การแนะน าและให้ แนวคิ ด แก่ ส ามี และ
การแนะนาและให้แนวคิดแก่ ทั้ง สามี และภรรยา 2) การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นในครอบครัว ได้แก่
บุพการีและลูก เป็นการสื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยากับบุพการีของคู่สมรส และลูก
ซึ่งหมายรวมทั้งลูกของตัวเองและลูกติดของคู่สมรส และชุดความคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่าง
สามีภรรยาในวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งเป็นเรื่องความเสมอภาคในครอบครัวเป็นชุดความคิดที่ปรากฏอีก
ชุดความคิดหนึ่ง สื่อ ถึง การก าหนดอานาจของสามี ภรรยา บางสัง คมวัฒ นธรรม สามีและภรรยามี
ความแตกต่างกัน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ การหย่าร้าง การตัดสินใจ และการทางานบ้าน
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านกลวิธีทางภาษาที่ผู้ผลิตตัวบทเลือกใช้ในวาทกรรม
สื่อให้เห็นแนวคิดในการประกอบสร้างอุดมการณ์เ กี่ยวกั บการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมและแนวคิด
ในการประกอบสร้างชุดความคิดที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุดความคิดด้านบวกและด้านลบ การเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษามีความสัมพันธ์กับชุดความคิดเหล่านั้น และเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อกันและกันระหว่างสังคม
และตัวบทวาทกรรม
จากการศึก ษาวิถี ป ฏิบัติท างสัง คมวั ฒ นธรรมที่ ส่ง ผลต่ อการผลิ ต ตัวบท พบว่า ปรากฏกลุ่ ม
ความหมายจากอุดมการณ์และชุดความคิดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ 1) อิทธิพลสังคม
สัง คมชายเป็น ใหญ่กั บ การก าหนดหน้าที่ ข องคู่ส มรส 2) ความเป็นภรรยา 3) ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม 4) วาทกรรม “เมียฝรั่ง” และ 5) แนวคิดการมีชีวิตสมรสของ
คู่สมรสต่างวัฒนธรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 อิทธิพลสังคมสังคมชายเป็นใหญ่กับการกาหนดหน้าที่ของคู่สมรส
จากการศึกษาพบว่า อิทธิพลของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคมที่ มีมาอย่างยาวนาน
ส่งผลโดยตรงต่อการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยา ชีวิตสมรสของสามีภรรยาถูกสังคมกาหนด
ความเป็นผู้นาผู้ตามโดยใช้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละเพศ สามีจึงมีบทบาทเป็นผู้นาและภรรยา
เป็นผู้ตามในหลายวัฒ นธรรม ทั้ งในชีวิตสมรสของคู่สมรสที่แต่งงานภายในวัฒนธรรมเดียวกั นและ
ข้ามวัฒนธรรม
ภาพที่ ถู ก น าเสนอผ่ า นตั ว บทวาทกรรม เป็ น ภาพการ มี ชี วิ ต สมรสของสามี ภ รรยา
หลากหลายสังคม ที่มีการสื่อถึงความผู้นาของสามี โดยที่ภรรยายอมรับอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง กลวิธีทาง
ภาษาที่ตัวบทวาทกรรมเลือกรูปภาษาในการสื่อสาร ได้สะท้อนกระบวนการสร้างความหมายที่มีต่อ
การผลิตชุดความหมายเกี่ยวกับความเป็นใหญ่ของสามีอย่างชัดเจน และเป็นการนาเสนอชุดความคิด
ด้านบวกต่อภาพการเป็นผู้นาของสามีและการเป็นผู้ตามของภรรยาและเป็นการตอกย้าบทบาทหน้าที่
ดังกล่าวให้แก่คนในสังคมว่าเป็นเรื่องปกติที่เพศชายจะมีอานาจมากกว่าเพศหญิงเมื่อแต่งงานแล้ว
น้าเสียงที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในตัวบทวาทกรรม สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
การกาหนดบทบาทของสามีภรรยาโดยสังคมกับการยอมรับบทบาทเหล่านั้นเพราะถูกกระบวนการทาง
สังคมปลูกฝังมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าภรรยาในบางครอบครัวต้องการจะมีบทบาทใน
การเป็นผู้นา แต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญมาก ๆ ภรรยาก็จะยอมให้สามีตัดสินใจอย่าง
ไม่มีข้อโต้แย้ง สื่อ ถึงการให้ความเชื่อมั่นกั บความคิดของผู้ชายว่าเป็นความคิดและการตัดสินใจที่ ดี
ถูกต้องและเหมาะสม ความเหลื่อมล้าทางเพศจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนผ่านบทบาทของสามีภรรยาและ
เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่กับสังคมและส่งผลโดยตรงต่อการมีชีวิตสมรสอีกด้วย
แม้ว่าจะพบการพยายามแย่งชิงพื้นที่การแสดงภาวะผู้นาของภรรยาจากความเป็นผู้นา
ของสามี ได้แก่ ประเด็นเรื่องความกลัวเมียของสามีทั้งในสังคมตะวันตกและตะวันออก แต่ท้ายที่สุด
แล้วก็ยังปรากฏชุดความคิดที่แสดงถึงความพ่ายแพ้ในการแย่งชิงอานาจและความเป็นผู้นาดั งกล่าว
เพราะเรื่องการที่สามีสามารถมีภรรยาได้หลายคนนั้นยังเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้นับจากอดีต
ถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมีชุดความคิดอีกชุดหนึ่งที่โต้แย้งชุดความคิดดังกล่าวว่าบางสังคมให้ความสาคัญกับ
ความเสมอภาคของมนุษย์ แต่สุดท้ายแล้วหากสามีนอกใจภรรยา สังคมก็มักจะลงความเห็นและตัดสิน
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ว่าเป็นเรื่อ ง “ธรรมดา” ของสัง คม ประเด็นนี้ย่อมสะท้ อนภาพอิทธิพลของความเป็นชายที่ ยัง คง
ครอบงาความเป็นหญิงเอาไว้ได้ตลอดมา
นอกจากนี้ ความเป็นผู้นาของสามีในตัวบทวาทกรรมยังสะท้อนถึงการถูกุทนนิยมครอบงา
ชีวิตสมรส ภรรยาต้องดูแลปรนนิบัติส ามี เพราะสามีเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว สามีเป็นผู้นา
ครอบครัว มีหน้าที่ที่สาคัญที่สุดคือ หารายได้มาจุนเจือครอบครัว ย่อมมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการดูแลเอา
ใจจากภรรยาอย่างไม่บกพร่อง เพราะหน้าที่เหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่สังคมได้กาหนดเอาไว้แล้ว และเรา
มักได้ยินว่า “เงิน” เป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การมีชีวิตสมรสที่ปรากฏ
นั้นสะท้อนภาพการตกอยู่ภายใต้อานาจของทุนนิยมด้วย
5.2.2 ความเป็นภรรยา
หน้าที่ของผู้หญิงในฐานะ “ผู้ตาม” เป็นเรื่องปกติตามค่านิยมของสังคมไทยและสังคมโลก
หญิง ที่ แต่ง งานแล้ วเปลี่ ยนสถานภาพมาเป็น “ภรรยา” ต้ องมี ค วามเป็นผู้ต ามโดยสมบู ร ณ์แบบ
ความเป็นผู้นาของภรรยานั้นถูกกาหนดให้เอามาใช้ในหน้าที่ของความเป็นผู้ตาม กล่าวคือ เมื่อได้รับ
หน้าที่ใดก็ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องทาโดยไม่มีใครบอกหรือบังคับให้ทา ต้องมีความเต็มใจที่จะทา ซึ่ง
หน้าที่ของภรรยาที่ถูกกาหนดโดยบริบทสังคมวัฒนธรรมแทบจะทุกสังคม คือ ภรรยามีหน้าที่ร่วมหลับ
นอนกั บสามี ภรรยามีห น้าที่ท างานบ้าน ภรรยาหน้าที่ย้ายติดตามสามี เมื่ อแต่ง งานข้ ามวัฒ นธรรม
ซึ่งหน้าที่เหล่านี้เป็นสิง่ ที่ผหู้ ญิงทุกคนย่อมรูก้ ่อนแต่งงานอยู่แล้วว่า เมื่อมีสามีแล้ว ตนจะต้องรับผิดชอบ
หน้าที่ใดบ้าง การท าหน้าที่เหล่านั้นได้สมบูรณ์แบบจะได้รับ การยกย่องว่าเป็น “ภรรยาที่ดี ” หรือ
“ภรรยาตัวอย่าง” การก าหนดคุณค่าของความเป็นภรรยา จึง เป็นการถูก กาหนดโดยบริบทสัง คม
วัฒนธรรม และแสดงให้เห็นการถูกครอบงาอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ สังคมยังปลูกฝังความเชื่อ
ว่าการเป็นภรรยาที่ดี เป็นเครื่องหมายของผู้หญิงที่ดีอีกด้วย
นอกจากความเป็นภรรยาตามที่สังคมคาดหวังแล้ว หญิงที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมยังถูก
สังคมคาดหวังต่อการเป็นแม่ที่ดีอีกด้วย ตัวบทวาทกรรมชุดนี้ที่ปรากฏให้เห็นว่า ความเป็นภรรยาที่ดี
จะส่งผลต่อการเป็นแม่ที่ดีด้วย กล่าวคือ ตัวบทวาทกรรมนี้สะท้อนให้เห็นความพยายามในการเป็นแม่
ที่ดีของเหล่าภรรยาทั้งหลายในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี (2552)
ที่พบว่าในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาหรับครอบครัวสื่อให้เห็นว่าอุดมการณ์ความเป็นแม่ได้หล่อ
หลอมให้คนในสังคมโดยเฉพาะอยู่หญิงมีความคิดความเชื่อว่าต้องเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด ซึ่งวาทกรรมนี้
ครอบงาความคิดของผู้หญิง กลวิธีทางภาษาที่พบในวาทกรรมนั้นได้สะท้อนความคิดเกีย่ วกับแม่ ได้แก่
แม่คือผู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ดูแลลูกมากที่สุด แม่ต้องเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด แม่ต้องเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด
แม่ต้อ งใฝ่หาความรู้ แม่ต้องเก่งรอบด้าน และแม่ ต้องสวยและอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ซึ่งงานศึกษาของ
รัตนา บุญมัธยะ (2548: 31) ที่ศึกษาชีวิตภรรยาฝรั่งในท้องถิ่นภาคอีสานของประเทศไทย ก็พบว่า
บรรดาหญิงไทยเหล่านั้นมีสานึกความเป็นแม่ที่ดี แม้ว่าจะดารงชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานหรือต่างประเทศ
ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม แม้ตัวบทวาทกรรมที่เป็นโฆษณาจะไม่ได้ระบุความเกี่ยวข้องกับการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมโดยตรง แต่ก็ทาให้เห็นว่า อุดมการณ์ความเป็นภรรยาและความเป็นแม่มีความเกี่ยวข้อง
และต่อเนื่อ งกันตามการปลูก ฝังในสังคม คู่สมรสที่ไม่มีลูก จึงเหมือนรู้สึกว่าครอบครัวไม่ได้ส มบูร ณ์
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เพราะสังคมปลูกฝังผ่านกระบวนทางสังคมอย่างยาวนานว่าการมีชีวิตสมรสที่ดีและสมบูรณ์จะต้องเป็น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูก
5.2.3 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
การศึกษาการแต่งงานระหว่างชายต่างชาติกับผู้หญิงในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
(Oxfeld and Suzuki, 2005; อ้างอิงจาก พัชรินทร์ ลาภานันท์ , ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ
เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, 2550: 77) สะท้อนการย้ายถิ่นหลังการแต่งงานซึ่งพบว่าผู้หญิงมักเป็นฝ่าย
ละทิ้ง ครอบครัวในประเทศมาตุภูมิ ไปใช้ชีวิตกับสามีในประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จและมี ระดับ
การพัฒนาที่ดีกว่า ทั้ง ๆ ที่ในหลายกรณีสภาพความเป็นอยู่และสถานะในสังคมของผู้หญิงในประเทศ
มาตุภูมิที่ดีกว่าเงื่อนไขเดียวกันของสามีในประเทศปลายทาง
จากที่กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่า ในสังคมที่ไม่ใช่มาตุภูมิของคู่สมรสที่ต้องย้ายถิ่นข้ามชาติไป
มีชีวิตสมรสในต่างประเทศต่างวัฒนธรรมของตนซึ่ง Pessar and Mahler (2001: 5; อ้างอิงจาก
พัชรินทร์ ลาภานันท์, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และเยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, 2550: 77) อธิบายว่า
รูปแบบและทิศทางการย้ายถิ่นดังกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ถูกกาหนดโดย
“ตาแหน่ง ทางสังคม” (Social location) ของผู้คน ซึ่ง เป็นตาแหน่งภายใต้ล าดับชั้นของอานาจ
(power hierarchy) ในสังคม ที่ถูกกาหนดขึ้นจากทั้งเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์เครือญาติ รวมทั้งปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ ในขณะที่ “ตาแหน่งทางสังคม” นี้
ส่งผลต่อศักยภาพการเข้าถึงทรัพยากรและทางเลือกของผู้ที่อยู่ในตาแหน่งนั้น ๆ
ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นหลังจากแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในตัวบทวาทกรรมนี้ก็แสดงให้
เห็นตาแหน่งทางสังคมของคู่สมรสเช่นเดียวกัน เมื่อแต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักถูก
จาแนกความเป็น “คนอื่น” ออกจากวัฒนธรรมของอีกฝ่าย ทาให้ต้องปรับตัว สามีหรือภรรยาต้องช่วย
สอนเพื่อให้อีกฝ่ายดารงชีวิตในวัฒนธรรมใหม่อย่างมีปัญหาน้อยทีส่ ุดและมีความสุขที่สุด เมื่อย้ายถิ่นไป
ดารงอยู่ในสังคมวัฒนธรรมใดก็ย่อมต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมนั้นเพื่อให้ การใช้ชีวิตเป็นไป
โดยไร้ปัญหาน้อยที่สุด เช่น การเรียนรู้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งงานวิจัยของทินวัฒน์
สร้อยกุดเรือ (2555) ศึกษาเรื่อง เมียฝรั่ง: ภาษาและการสื่อสาร เป็นการศึกษาการทาความรู้จักและ
การเรียนรู้ภาษาในการสื่อสารของหญิงไทยกับชาวชาวตะวันตก ซึ่งพบว่า ภาษาอังกฤษมีความสาคัญ
ตั้ง แต่เ ริ่ม ติด ต่อ คบหากั น จนถึง แต่ง งานกั น หลัง จากแต่ง งาน ฝ่า ยหญิง ต้องปรับ ตัว อย่างมากใน
การเรียนรู้ภาษาของสามีจากสถาบันสอนภาษา ในขณะเดียวกัน สารคดี ชุด แม่วาดเมียบียอร์น ก็สื่อ
ให้เห็นว่า แม่ วาดต้อ งเรียนภาษาเพื่อสื่อสารเช่นเดียวกั น หากแต่เป็นภาษานอร์เวย์เพื่อให้สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในประเทศนอร์เวย์ได้
การถูกจาแนกความเป็นคนอื่นนั้นส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อการใช้ชีวิตสมรส หากการถูก
จาแนกเป็นการจัดจาแนกไปยังตาแหน่งทางสังคมที่ต่ากว่า ย่อมส่งผลเสียต่อผู้ย้ายถิ่น ดังที่ ศรีหทัย
เวลล์ส (2559: 136) ได้กล่าวถึงความรู้สึกของภรรยาฝรั่งกลุ่มหนึ่งว่า เมื่อผู้หญิงถูกโดยเข้าสู่โลกของ
การเป็นภรรยาฝรั่ง ได้ประสบกับอุ ปสรรคหรือปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ ทาให้เ กิดความกังวล
กดดัน หรือเกิดความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ไม่ว่าการแต่งงานข้าม
วัฒนธรรมของคู่สมรสจะมีความแตกต่างกันมากหรือน้อย แต่คู่สมรสก็ยังคงต้องปรับตัวเพราะปัจจัย
หลายประการ บางคนที่ถูกจัดอยู่ตาแหน่งทางสัง คมที่ตากว่ าจึงต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อใช้ชีวิตให้
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ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนหรือถูกต้องตามวัฒนธรรมของวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ เช่น การขอสัญชาติ
การขอวีซ่า การเรียนภาษา หรือแม้แต่การพยายามสร้างตัวตนให้ได้รับการยอมรับจากสังคมที่ดารงอยู่
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ถูกจาแนกไปยังตาแหน่งทางสังคมเท่าเทียมหรือสูงกว่าคู่สมรส ก็ย่อม
ได้รับผลดีในการใช้ชีวิต กล่าวคือ การได้รับความชื่นชม การได้รับการยอมรับ การได้รับการยกย่อง
ย่อมส่งผลให้มีความภาคภูมิใจและใช้ชีวิตได้อย่างมีเป็นปกติสุข ดังนั้น การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมตาม
มุ ม มองตัว บทวาทกรรมนี้จึ ง เป็ นเรื่ อ งยาก และปฏิเ สธมู ล บทที่ ป รากฏในสัง คมว่า การแต่ง งาน
ข้ามวัฒนธรรมเป็นเรื่องง่าย เพราะแท้ที่จริงแล้ว ผลกระทบหลังจากการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่เกิด
ขึ้นกับผู้ที่เป็นฝ่ายย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับคู่สมรสนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียเกิดขึ้นตลอดการมีชีวิตสมรส
5.2.4 วาทกรรม “เมียฝรั่ง”
หญิงไทยที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมกับชายชาวตะวันตก หรือ เมียฝรั่ง ตามที่สังคมเรียก
ขานนั้น เป็นชุดความคิดที่น่าสนใจ ภาพที่ถูกประกอบสร้างผ่านตัวบทวาทกรรมแสดงถึงการกาหนด
คุณค่าผู้หญิงที่ดีและไม่ดีในสังคม สังคมมักกาหนดคุณค่าของเมียฝรั่งว่าเป็นผู้หญิ งที่ไม่ดี โดยนัยยะที่
สื่ออัตลักษณ์ด้านลบ ภาพที่สังคมนึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อกล่าวถึงเมียฝรั่งจึงเป็นภาพด้านลบ แสดง
อัตลักษณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก ดังปรากฏในผลการศึกษาของ Sroikudrua and Punkasirikul
(2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอัตลักษณ์เมียฝรั่ง ในภาพยนตร์ เรื่อง “อีนาง
เอ๊ยเขยฝรั่ง” แล้วพบว่ากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏนั้นเป็นไปเพื่อประกอบสร้างอัตลักษณ์เมียฝรั่งทั้งสิ้น
9 อัตลักษณ์ ได้แก่ 1) มีพื้นเพเป็นคนชนบทในภาคอีสานและทามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นเกษตรกร
2) มีความหลงใหลในวัตถุเงินทองจนกลายเป็นพฤติกรรมการเอาอย่าง 3) มีความรู้น้อย พูดภาษา
อังกฤษไม่เก่ง 4) การมีชีวิตสมรส (กับฝรั่ง) ที่ประสบความสาเร็จ 5) การมีชีวิตสมรส (กับฝรั่ง) ที่ไม่
ประสบความสาเร็จ 6) มีลักษณะกายภาพผิวดาตัวเล็ก 7) เป็นผู้หญิงที่เล่นหวย 8) เมียฝรั่งเป็นผูห้ ญิงที่
เอาใจเก่งและยังช่วยดูแลพ่อ แม่ของฝรั่งด้วย และ 9) เมียฝรั่งเป็นผู้หญิง ที่รัก นวลสงวนตัว เป็น
อัตลักษณ์ด้านลบ 6 อัตลักษณ์ และด้านบวก 3 อัตลักษณ์ และการศึกษาภาษากับอัตลักษณ์ของเมีย
ฝรั่งในวาทกรรมสาธารณะ พ.ศ. 2510-2554 ของ ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ (2558) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เมียฝรั่งโดยผู้ประกอบสร้างวาทกรรมมิใช่เมียฝรั่ง พบว่า วาทกรรมเหล่านั้นแสดง อัตลักษณ์ของหญิง
กลุ่ม ที่แต่งงานกับชายชาวตะวันตกหลายประการผ่านมุ มมองของสังคม เช่น การมี ชีวิตสมรสที่ไม่
ประสบความสาเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสที่ประสบความสาเร็จกับสามีฝรั่ง การเป็นเมียฝรั่ง
ทาให้ฐานะทางการเงินและฐานะทางสัง คมดีขึ้น เป็นต้น เป็นการพยายามอธิบ ายให้เ ห็นการถูก
ยัดเยียดอัตลักษณ์ตามมุมมองของสังคมให้แก่เมียฝรั่ง
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ (2559) ศึกษานวนิยาย “ดิฉันไม่ใช่
โสเภณี” ที่ผ ลิตซ้าตอกย้าให้อัตลักษณ์เมียฝรั่ง มีความเกี่ยวข้องกั บการเป็นโสเภณี การมี ชีวิตที่
ยากลาบาก การมีชีวิตที่ไม่ประสบความสาเร็จกับสามีคนไทย และการถูกสังคมดูถูก รังเกียจ
ผู้วิจั ยเห็น ว่า การที่ ตัว บทได้ พยายามประกอบสร้า งภาพ “เมี ย ฝรั่ ง ” ที่ มี อั ตลั ก ษณ์
ด้านบวกให้มากขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อโต้แย้งการถูกกาหนดคุณค่าโดยสังคมว่าหญิงไทยที่แต่งงานกับชาย
ชาวตะวันตกนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี เช่น เป็นหญิงแต่งงานกับชาวต่างประเทศเพื่อหวังความร่ารวยและ
ยกระดับฐานะ มีศึกษาน้อยและสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่ได้ หรือเป็นโสเภณี ฯลฯ สัดส่วนการรับรู้
ของสั ง คมว่ า เมี ย ฝรั่ ง ที่ ไ ม่ ดี มี ม ากกว่ า เมี ย ฝรั่ ง ที่ ดี ห รื อ แม้ แ ต่ เ มี ย ฝรั่ ง ที่ จ บการศึ ก ษาต่ ากว่ า ถึ ง
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จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวนมากกว่าเมียฝรั่งที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมียฝรั่งที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จกับสามีแต่งงานกับชาวตะวันตกเพื่อยกระดับฐานะมีจานวนมากกว่าหญิงไทยที่แต่งงาน
เพราะความรัก ฯลฯ การรับรู้เหล่านี้เกิดขึ้นจริงในสังคม
นอกจากการพยายามสร้างอัตลักษณ์ด้านบวกของหญิงไทยที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมแล้ว
ผู้ผลิตตัวบทก็ยังพยายามแยกตัวเองออกมาจากกลุ่มเมียฝรั่งที่มีอัตลักษณ์ ด้านลบด้วย เพราะผู้ผลิต
ตัวบทถือว่าอัตลักษณ์ที่สังคมกาหนดนั้นไม่ใช่ตัวตนของผู้ผลิตตัวบท ผู้ผลิตตัวบทจึงใช้คาเรียกตนเอง
ว่า “แม่วาด” และอธิบายที่มาของตนเองไว้ ดังนี้
ตัวอย่าง
แม่ ว าดเป็ น หญิ ง ไทย เกิ ด ในต้ นสมั ย รั ช กาลที่ 9 แห่ ง กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ตระกูลของแม่วาดสืบประวัติของบรรพบุรุษขึ้นไป
ได้หลายชั่วคน
คุณย่าของแม่วาดมีหลานแท้ ๆ ที่เกิดจากบุตรธิดาของท่านถึง
เจ็ดสิบกว่าคน
ขณะที่ท่านถึงแก่กรรมเมื่ออายุประมาณเกือบ ๆ เก้าสิบปีนั้น
ท่านมีเหลนถึงสามสิบกว่าคน
ตราบจนถึงบัดนี้ บรรดาลูก หลาน เหลน ลื้อ ของท่า นถึง
สองร้อยกว่าคน ญาติ ๆ ของแม่วาดเหล่านี้ยังคงมีการสมาคม
กันในโอกาสแห่งการเกิ ด แก่ เจ็บ ตาย อยู่เ สมอ ๆ แม้ ว่าฐานะ
ความเป็นอยู่ ฐานะทางสังคม ฐานะทางหน้าที่การงานจะแตกต่าง
กั นมากมายอย่างไร ในหมู่ ญ าติที่ ร่ว มคุณย่า คุณ ยาย คุณทวด
เดียวกันแล้ว เรายกมือไหว้ ให้ความเคารพกันตามอาวุโส
บุพเพสันนิวาส: 25
ตัวอย่าง
แม่ของแม่วาดเป็นลูกสาวเจ้าสัวจีน เป็นผู้มีอันจะกินอยู่แถวบาง
กะปิ
ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร: 21
ตัวอย่าง
แม่วาดเคยทางานอยู่ที่สถานทูตที่ออสโล
บุพเพสันนิวาส: 68
ตัวอย่าง
แม่วาดกับบียอร์นทางานอยู่บริษัทเดียวกัน แม่วาดเป็นผู้จัดการ
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ฝ่ายบริหารของบริษัทสาขาในประเทศไทย บียอร์นเป็นวิศวกร
ทางานอยู่ที่บริษัทในนอร์เวย์
บุพเพสันนิวาส: 27
ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการชี้แจงว่าตระกูลของผู้ผลิตตัวบทนั้นเป็นตระกูลใหญ่พอสมควร
และมีความเป็นอยู่ที่ดี จบการศึกษาจากสถาบันที่ดี มีการงานทาที่ดี เป็นชนชั้นที่ไม่ใช่ชนชั้นล่างใน
สังคมไทย สื่อว่า “ผู้ผลิตตัวบทคือภรรยาของ บียอร์น” ไม่ใช่ “เมียฝรั่งทั่วไป” แต่เป็น “เมียของชายที่
ชื่อบียอร์น” นอกจากนี้ บียอร์นสามีของแม่วาดเป็นถึงวิศวกรที่ประเทศนอร์เวย์ทางานให้กับหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและเป็นที่ยอมรับ ในสังคมนอร์เวย์และในประเทศอื่น ๆ ดัง ที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ผลิต
ตั ว บทจะใช้ ค าเรี ย กว่ า “แม่ ว าด” แต่ เ มื่ อ กล่ า วถึ ง บุ ค คลอื่ น ที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง ไทยที่ แ ต่ ง งานกั บ
ชาวต่างประเทศจะใช้คาว่า “เมียฝรั่ง”
ผู้ผลิตตัวบทแสดงถึงความไม่ พอใจและไม่ภาคภูมิใจที่ต้องเป็นหญิงไทยในต่างประเทศ
และเมียฝรั่งที่ไม่ดีตามที่สังคมกาหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
แม่วาดเป็นคนหนึ่ง ที่ ต้องการแยกพวกถ้าเป็นไปได้ ต้องการให้
แตกแยกกันไปเลยด้วยวิธีใดก็ได้
คิดไงจะหายเซ็ง: 73
ตัวอย่าง
ใครไม่ได้เ ป็นกะหรี่ คงไม่ช อบความดังของกะหรี่เมืองไทย แต่
ใครที่ เ ป็ น กะหรี่ แ ละโดยเฉพาะผู้ ที่ ห ากิ น กั บ การหา “อี ตั ว ”
ไว้บริการลูกค้าก็คงปรีดิ์เปรมมากพอ ๆ กับคนขายทุเรียนที่ยินดี
ปรีดาเวลาขายดี
บุพเพสันนิวาส: 144
ตัวอย่าง
อย่า...ถ้าเราตอบตามความจริง มันอาจจะเหมือนกับว่า เรากาลัง
ยืนประกาศต่อหน้าคนพวกนี้ว่า “ฉันเป็นกะหรี่ค่ะ”
บุพเพสันนิวาส: 141
ตัวอย่าง
เด็ก ๆ ตอบตามที่แม่วาดสอนเอาไว้ เวลาเดินทางหากใครถามว่า
มาจากไหนให้บอกว่ามาจากกรุงเทพฯ เพราะในปัจจุบันกรุงเทพฯ
มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จกั กันทัว่ ไปและยังฟังดูดีกว่าบอกว่ามาจาก
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เมื องไทย เนื่อ งจากประเทศไทยมีชื่ อเสียงไม่ค่อยดีนักในเรื่อง
เกี่ยวกับโสเภณี
พาเด็กไทยท่องยุโรป: 106
นอกจากนี้ยังใช้คาขยาย “แม่วาด” ว่า “เมียบียอร์น” ที่สื่อถึงความภูมิใจในการแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรมของแม่วาดว่าเป็นการแต่งงานเพราะความรัก ไม่ใช่การแต่งงานเพื่อยกระดับฐานะทาง
สัง คมดัง ที่ สัง คมยัดเยียดให้รับ รู้ ดังนั้น ประเด็นนี้จึง เป็นประเด็นที่ สื่ออย่างชัดเจนว่า “แม่วาด”
ไม่ ยอมรั บ อั ตลั ก ษณ์ด้ านลบกั บ เมี ยฝรั่ง ทั่ ว ไปตามที่ วาทกรรมกระแสหลั ก หรือ บริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรมได้ประกอบสร้างชุดความคิดเหล่านั้นเอาไว้
อีกประเด็นหนึ่งคือ นอกจากจะแยกตัวเองและยังพยายามยกตัวเองจากอัตลักษณ์ด้านลบ
ต่าง ๆโดยการแสดงภาพที่ดีของผู้ผลิตตัวบท เช่น การมีชาติตระกูลที่ดี มีการศึกษาที่ดี มีสามีที่ดี และ
มีชีวิตหลังแต่งงานที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวบทก็ยังคงสะท้อนว่า ผู้ผลิตตัวบทยอมรับหน้าที่ ในความเป็น
ภรรยา แต่ไม่ยอมรับอัตลักษณ์ด้านลบ น้าเสียงของผู้ผลิตตัวบทจึงเป็นน้าเสียงที่ยอมรับวาทกรรมหลัก
และการต่อต้านวาทกรรมเหล่านั้นไปในขณะเดียวกัน
ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อวาทกรรมที่ศึกษาเป็นวาทกรรมที่เมียฝรั่งไม่ ได้เป็นคนผลิต จะพบว่า
สัง คมย่อ มยัดเยียดอัตลัก ษณ์ต่าง ๆให้แก่ หญิงไทยที่ แต่งงานข้ามวัฒ นธรรมอย่างไม่ เป็นธรรมและ
มักแสดงภาพเหมารวม แต่เมื่อวาทกรรมที่ศึกษาเป็นวาทกรรมที่เมียฝรั่งเป็นคนผลิต ผู้ผลิตตัวบทได้มี
โอกาสอธิบายตัวตนของตนเองและยอมรับ หน้าที่ ความเป็นภรรยา แต่แยกตัวออกจากอัตลั กษณ์
ด้านลบและสร้างอัตลักษณ์ด้านบวก ยกย่องตัวเองให้มี ตัวตนที่ ตนเป็นผู้ก าหนดเอง สอดคล้องกั บ
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
เพราะฉะนั้นเราต้องเก่ง ต้องฉลาด ต้องยิ้ม ต้องสวย ต้องสง่า ต้อง
มีน้าใจ แสดงให้พวกสัมมนาเหล่านี้ซึ่งเปรียบเหมือนผู้แทนจาก
นานาชาติได้รู้จักภาพพจน์ของหญิงไทยเสียใหม่
บุพเพสันนิวาส: 130
อาจกล่าวได้ว่า น้าเสียงในการปกป้องตัวเองของ “แม่วาด” เป็นน้าเสียงที่แสดงออกถึง
ความภาคภูมิใจในตนเอง แม้ว่าจะยอมรับความเป็น “เมียฝรั่ง” เฉพาะหน้าที่ในการเป็นภรรยาและ
อัตลักษณ์ด้านบวก เป็นการต่อต้านและต่อรองอานาจความเป็นหญิง ไทย กับ ชุดความคิดด้านลบที่
สังคมเหมารวม ตลอดการตีพิมพ์สารคดีชุดนี้จานวน 20 เล่ม ตลอดระยะเวลา 15 ปีในการตีพิมพ์และ
เผยแพร่สารคดี
5.2.5 แนวคิดการใช้ชีวิตสมรสของคู่สมรสต่างวัฒนธรรม
วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมส่งผลต่อการให้ความสาคัญต่อการกาหนดแนวคิดในการใช้
ชีวิตสมรสของคู่สมรสต่างวัฒนธรรม การกาหนดหรือยึดถือแนวคิดดังกล่าวเป็นไปเพื่อ “ความสุข”
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ในการมีชีวิตสมรส สะท้อนให้เห็นว่ามีหลายปัจจัยอย่างมากที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตสมรสหลังแต่งงาน
ข้ามวัฒนธรรม เช่น ฝีมือในการทาอาหารของภรรยา การครองรักแบบผัวเดียวเมียเดียว การให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน การดูแลเอาใจใส่กัน การเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน การเรียนรู้ตัวตนซึ่งกันและกัน
การพอใจในสามีภรรยาของตนเอง การผ่อนหนักเป็นเบา การมองข้ามเรื่องที่ไม่เ ข้าใจ การใช้ชีวิต
ครอบครัวต้องใช้ความอดทน ความเหมือนหรือความคล้ายกันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตสมรส การแสดง
ความรัก มีผ ลต่อ การใช้ชีวิตสมรส หรือแม้ แต่ก ารเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกั บ สมาชิก ในครอบครัวคนอื่น
นอกเหนือจากการอยู่ร่วมกับสามีหรือภรรยาของตน ฯลฯ
ประสบการณ์ชีวิตจากกรณีตัวอย่างในงานศึกษารัตนา บุญมัธยะ (2548: 25) ซึ่งสัมพันธ์
กับการสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตสมรสของคู่สมรสต่างวัฒนธรรมข้างต้น กล่าวว่า ประสบการณ์ชีวิต
จากกรณีตัวอย่างที่ศึกษานั้นเป็นภาพสะท้อนที่ดีต่อความพยายามทีจ่ ะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันเพื่อ
สร้างชีวิตครอบครัวที่ เ ป็นสุข หลาย ๆ คู่ที่ป ระสบความส าเร็จต้องอาศัยความเข้าใจ ความอดทน
เพื่อที่จะแปรสภาพความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปรัชญาในการดาเนินชีวิตไปสู่จุดที่ยอมรับกันได้
ฉะนั้น การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของวาทกรรมกระแสหลัก ได้แก่ เป็นเรื่องที่
ง่าย เป็นเรื่องที่ดีจึงเพียงมุมมองทีส่ ะท้อนในเรือ่ งอานาจในการเข้าถึงทรัพยากรเท่านั้น ซึ่งมีการอธิบาย
ไว้ว่า การแต่งงานกับชาวต่างชาติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรครัวเรือนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรทางวัตถุที่เปลี่ยนไปทั้งในรูปของสิ่งปลูกสร้าง เครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ และ
รายได้ซึ่งสามารถทาให้ลงทุน ซื้อทรัพย์สินเพิ่ม (บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะ, 2548; อ้างอิงจาก
พัชรินทร์ ลาภานันท์, 2549: 26-27) แนวความคิดเหล่านี้ยังคงฝังอยู่ในสังคมเรือ่ ยมาจนปัจจุบัน นับว่า
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมบางส่วน แม้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงกว่างแต่ไม่ได้ เป็นเพียง
มุมมองเดียวที่สามารถสร้างภาพเหมารวม (stereotype) ครอบคลุมชีวิตการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม
ทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคม และไม่สามารถเป็นภาพสะท้อนชีวิตสมรสของคู่สมรสต่างวัฒนธรรมได้
ทั้งหมด
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของคู่สมรสจึงเป็นชีวิตสมรสที่ต้องใช้แนวคิดในการอยู่ร่วมกัน
เหมือนคู่สมรสทั่ว ๆ ไปที่แต่งงานภายในวัฒนธรรมเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชีวิตสมรสประสบ
ความสาเร็จ เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่ได้เพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยให้ชีวิตสมรสประสบความสาเร็จได้
ดังที่ รัตนา บุญมัธยะ (2548: 25) กล่าวว่า บางคู่อาจจะไม่ป ระสบความสาเร็จเลย แม้ว่าได้พยายาม
แล้ ว ก็ ตามที ตั ว บทวาทกรรมนี้ จึง ได้ แสดงน้าเสี ย งต่ อ ต้ านการที่ สั ง คมปลู ก ฝัง ว่ า “แต่ ง งานกั บ
ชาวต่างชาติจะมีความสุข” โดยสะท้อนภาพชีวิตสมรสจากประสบการณ์และมุมมองบางส่วนของผู้ผลิต
ตัวบทเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติตนที่ประสบปัญหาจนต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีของคู่สมรส ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผู้ผลิตตัวบทได้ให้ความสาคัญกับการมีชีวิตสมรสที่
ประสบความส าเร็จจึง ได้เ สนอชุดความคิดต่าง ๆ ไว้ในตัวบทวาทกรรมเพื่อถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร
นอกจากนี้ยังแสดงถึงการยอมรับอุ ดมการณ์ที่สังคมปลูกฝังมาอย่างยาวนานว่าชีวิตสมรสที่ประสบ
ความสาเร็จเป็นความสาเร็จหนึ่งของชีวิตคนในสังคม คู่สมรสจึงพยายามประคับประคองชีวิตสมรสให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละวัฒนธรรมมีส่วนใน
การก าหนดอุดมการณ์ห รือ ชุดความคิดที่ เ กี่ยวข้องกั บ การแต่ง งานข้ามวัฒ นธรรม แม้ แต่ละสัง คม
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วัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันในบางประเด็น เช่น วิธีคิด กฎระเบียบ กฎหมาย การกาหนดคุณค่าใน
แต่ละสังคม ค่านิยมของคนในสังคม แต่อุดมการณ์หรือชุดความคิดบางชุดความคิดก็เป็นชุดความคิดที่
ปรากฏร่ วมกั นในหลายบริ บ ทสัง คมวัฒ นธรรมและส่ ง ผลให้เ กิ ดการน าเสนอภาพชีวิตสมรสของ
คู่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในบางเรื่อง
5.3 ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาประเด็นการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในวาทกรรมประเภทอื่น ๆ เช่น fan page
Facebook เรื่องเล่าจากมาดาม (เมียฝรั่ง) ฯลฯ เพื่อศึกษากลวิธีทางกับการสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมและเปรียบเที ยบอุดมการณ์ห รือ ชุดความคิดที่ปรากฏ อาจจะทาให้เห็น
พลวัตของชุดความคิดเกี่ยวกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามปัจจัยต่าง ๆ
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