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The purpose of this study is to examine the discourse structure of interviews
according to the ethnography of communication approach, linguistic strategies used for
interview discourse, and sociocultural practices adopted by hosts of the Club Friday
radio program. 10 tapes of Club Friday radio program airing from 2017 to 2018, were
used in data collection.
The discourse structure of the interview was considered based on Dell Hymes’
SPEAKING framework which was divided into 3 categories. 1) The structures of the radio
program interview were divided into the 3 categories of pre-interview, interview, and
post-interview. 2) The characteristics and types of interview discourse involved
a personality interview. Interviewees were asked to share their life stories on a specific
topic set by the radio program. The interviewees were from various careers unrelated
to the topic. 3) The context of the interview discourse was related to the purposes of
the radio program, which influenced the specification of the scene’s setting, the speech
sequence, language selection and tone of voice, aimed at listening and giving advice
to the guests as well as provide entertainment to its audience. In terms of the linguistic
strategies used, it was found that the host adopted various question-discourse
structures to achieve communicative goals.
These can be classified according to speech acts into 4 groups: 1) assertive,
2) directive, 3) expressive and 4) commissive speech acts. A question-answer strategy
was employed. The types of question-answers were adopted: 1) 1) a single pair of
question and answer and 2) a multiple pair of question and answer. Four questioning
strategies were used in the interview discourse. They were 1) guidance to a specific
answer, 2) stating a request, 3) repeating a question, and 4) summarizing the point.

จ
The supportive strategies were 1) adding information, 2) praising, 3) using metaphorical
expressions, 4) expressing emotions or sympathy, 5) using positive politeness, 6) teasing,
7) advising and encouraging, 8) using quotes, idioms, and proverbs, 9) counseling,
10) repeating interviewees’ opinion, 11) indicating weakness, 12) building intimacy with
interviewees and 13) providing morals related to the story. The most preferred strategy
used by the host was “advising and encouraging”. The host used a sociocultural
practice to complete the interview.
The results of the study showed that 11 sets of ideas were presented: 1) love
and relationship practices in marriage, 2) transgender communities, 3) the concept of
the life aspects of single mothers, 4) ethics, 5) beliefs of different religions, 6) arranged
marriage, 7) life practices of beautiful and smart women, 8) anti-violence, 9) public
consciousness, 10) online social interaction and 11) concepts of human behavior. These
thought sets ingeniously communicate with people in society. They cultivate being
desirable members of society in accordance with the core values, beliefs and ideologies
of the society so that people in society can live together peacefully.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสัมภาษณเปนปริจเฉทรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญทั้งในชีวิตประจําวันและตามสื่อตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนรูปแบบตาง ๆ ดวย การสัมภาษณเปนรูปแบบการสื่อสาร
ที่สามารถใชเปน เครื่องมื อแสวงหาขอมูล ที่งายและรวดเร็ว และใช กัน อยางแพร หลาย ชารลบริกส
(1968: 6) กลาวไววา การสัมภาษณมีบทบาทสําคัญในสังคมปจจุบัน เรียกไดวาเกือบตั้งแตเกิด เราตอง
ตอบคําถามตาง ๆ ไมวาจากครู จิตแพทย ผูฝกหัดงานหรือนายจาง
รายการวิทยุกระจายเสียงเปนรายการที่คนจะไดยินเฉพาะเสียงของผูดําเนินรายการ คนที่มารวม
รายการหรื อ การนํ า เสนอโดยทั่ ว ไปที่ จ ะไม เ ห็ น ภาพ กริ ย าอาการ สี ห น า ท า ทาง แต ร ายการ
วิทยุกระจายเสียงจะคอนขางมีเสนหจากการถายทอดเนื้อหาสาระของรายการดวยเสียง ผูคนสามารถ
ไดรับประโยชนจากรายการวิทยุ ทั้งการสรางความบันเทิง ความความพึงพอใจ ความสุข รวมทั้งคลาย
ทุกขจากการติดตามรายการได ดังนั้น รายการวิทยุหลายรายการจึงเปนที่นิยมในวงกวาง และประสบ
ความสําเร็จอยางเห็นไดชัด
รายการสัมภาษณทางวิทยุกระจายเสียงที่นําเสนออยูทุกวันนี้ มีทั้งเพื่อความบันเทิง ใหความรู
และการศึ กษาและแสดงความคิ ดเห็น ทําหนาที่เปน สื่อสร างสาระให แก ผูที่รับ ชมรับ ฟงทั้งเนื้อหา
เชิงเรื่องราว ขาวคราว การวิเคราะหวิจารณ นอกจากนี้ รายการวิทยุบางรายการยังเปดโอกาสใหผูรับ
ฟงรายการซึ่งเปนคนทั่วไปไดมีสวนรวมในรายการ เชน รวมใหขอมูล แสดงความรูสึก แสดงความ
คิดเห็น บางรายการยังสามารถเปนชองทางรองทุกขใหแกประชาชนไดอีกดวย
เมื่อ 20–30 ปกอน “ศิราณี” เปนชื่อที่มีอิทธิพลตอจิตใจคนไทยเปนอยางมากในฐานะผูคลี่คลาย
ปญหาดานความรักรายการสัมภาษณเพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณในเรื่อง
ความรักเปนไดรับความนิยมอยางมาก ในปจจุบัน เราจึงมีรายการวิทยุที่ทําหนาที่เสมือนเปน “ศิราณี
ออนไลน” ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย รายการวิทยุกระจายเสียงสามารถทําหนาที่เปนศิราณีได
อยางดีเนื่องจากมีความเร็วในการเผยแพร รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหผูชมรายการเขามาสวนรวมใน
การจัดรายการ หรือรวมติดตามรับชมรับฟงสารตาง ๆ ที่รายการไดผลิตขึ้นมา
รายการคลับฟรายเดยเปนหนึ่งในรายการกระจายเสียงในเชิงศิราณีที่ไดรับความนิยมสูงมาก
รายการนี้ออกอากาศทางคลื่นวิทยุกระจายเสียง FM ความถี่ “106.5 FM” เปนที่ตั้งของคลื่นวิทยุ
“กรี น เวฟ” ออกอากาศทุ ก วั น ศุ ก ร เวลา 21.00–23.00 น. มี ผู ดํ า เนิ น รายการ 2 คน ได แ ก
คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา (ฉอด) และคุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล (ออย) ภายหลังเปนที่รูจักกัน
ในนาม “พี่ออย พี่ฉอด” ทั้งสองคนทําหนาเปนเสมือน “ศิราณีออนไลน” คือการแบงเบาความทุกข
โดยการรับฟงปญหาความรัก พรอมกับวิเคราะหปญหาและใหคําแนะนําที่เหมาะสมแกผูรวมรายการ
ซึ่งโทรเขามาปรึกษา ดวยเหตุนี้รายการจึงมีชื่อเสียงมากขึ้นโดยลําดับ สังเกตไดจากยอดชมถายทอดสด
ผาน Facebook Live จากขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตอน “คนที่ดีหรือคนที่ใช”
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จํานวนมากถึง 213,523 วิว รายการวิทยุคลับฟรายเดยจะนําเสนอประเด็นการพูดคุยใหผูฟงทราบ
ลวงหนา ทําใหผูฟงที่มีปญหาสอดคลองกับประเด็นที่ผูดําเนินรายการวางไวไดเตรียมพรอมในการ
โทรศัพทเขามาบอกเลาเรื่องราวของตน พรอมทั้งรับคําปรึกษาในรายการที่จะออกอากาศในครั้งถัดไป
โครงสร า งและกลวิ ธี การถามปริ จ เฉทการสัมภาษณในรายการมีห ลายสว น เชน สว นนําเขา
สูรายการเปดเพลงที่มีเนื้อหานําเขาสูหัวขอหรือประเด็นในการสัมภาษณนําเสนอมุมมองกอนเขาสูชวง
สัมภาษณ ผูสัมภาษณใชการพูดเสริมคําตอบ ใชถอยคําแสดงความเห็นใจ ทิ้งทายดวยมุมมองขอคิด
และการใหกําลังใจตลอดจนทําใหรายการเปนที่นาสนใจจนและไดรับความนิยมตัวอยาง เชน
ผูสัมภาษณ

: วันนี้เสียใจก็เสียใจ รองไหแคทุกอยางไมไดเปนอยางที่หวัง แตความผิดหวัง
ในวันนี้เราอาจจะรูสึกขอบคุณ เปนกําลังใจใหนะคะ ก็แคคนคนหนึ่งที่อาจ
จะไมเหมาะ มาทําใหชีวิตเราไมมีความสุขแลวก็เดินออกไปจากชีวิตเรา
แคนั้นเอง
ผูใหสัมภาษณ : คะ หนูขอบคุณมากนะคะ พี่ออยพี่ฉอด
ผูสัมภาษณ : สู ๆ คะ
(ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน)
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณจะสอดแทรกคําแนะนํา ทางออกของปญหาที่ผูใหสัมภาษณกําลังประสบ
อยู และเสริมดวยคําพูดเชิงใหกําลังใจ เชน “เปนกําลังใจให” หรือ “สู ๆ” ซึ่งเปนถอยคํา ที่มีผลตอ
การสรางกําลังใจในการดําเนินชีวิตแกผูใหสัมภาษณได
นอกจากนี้การใชภาษาในการใหคําปรึกษาของดีเจพี่ออยพี่ฉอดไมเพียงแตเปนการใชลีลาภาษา
ที่แสดงถึงความอบอุน และเป นกั นเองเท านั้ น แตยังใชภาษาที่แฝงไปดวยเจตนาต าง ๆ อันจะเปน
เครื่ อ งมื อ ที่ นํ า ผู ใ ห สั ม ภาษณ แ ละผู ฟ ง นํ า ไปสู ท างออกของป ญ หา ทั้ ง การบอกกล า ว การแนะนํ า
การตักเตือน หรือการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อใหผูขอรับคําปรึกษามองเห็นสาเหตุของป ญหา
และสามารถรับฟงแนวทางการแกปญหาไดดวย
จากที่ ก ล า วมาข า งต น เห็ น ได ว า ปริ จ เฉทการสั ม ภาษณ ร ายการวิ ท ยุ เ ช น นี้ มี ส ว นช ว ยดึ ง ดู ด
ความสนใจของผูชมใหติดตามรายการ เนื่องจากรายการนี้มีผลตอการเสริมสรางกําลังใจ แนะแนวทาง
ในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในดานการจัดการอารมณความรูสึกเกี่ยวกับความรัก การจัดการปญหา
ความสัมพันธในชีวิตประจําวัน และเกร็ดความรูในการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาวิเคราะหรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” โดยศึกษาโครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณรายการ
วิทยุคลับฟรายเดยตามแนวทางชาติ พันธ วรรณนาแหงการสื่อสาร และศึกษากลวิ ธีทางภาษาของ
ผู สั มภาษณ ที่ใ ช ใ นการสั มภาษณ เ พื่ อ ให เ ข า ใจโครงสร างปริ จ เฉทการสั มภาษณ ซึ่งเปน กลไกการ
รอยเรียงความหมายเกี่ยวกับการสรางเสริมกําลังใจใหแกผูโทรศัพทเขามาขอรับคําปรึกษา รวมทั้ง
ผูรวมรับชมรายการอื่น ๆ ดวย และเพื่อใหเขาใจกลยุทธหรือกลวิธีทางภาษาที่ผูสัมภาษณไดคัดเลือกมา
ใชในการดําเนินรายการ และที่สําคัญ ทั้งโครงสรางปริจเฉทและกลวิธีทางภาษาที่ผูดําเนินรายการใชใน
รายการเปนกลไกที่ทําใหรายการวิทยุไดรับความนิยม เพราะโครงสรางปริจเฉทและกลวิธีทางภาษา
ในรายการนี้ มีสวนในการสราง สง และธํารงสาระที่มีของรายการที่มุงเนนเสริมสรางกําลังใจใหแกคน
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ในสังคมในภาพรวม ปจจัยสภาพแวดลอมหรือบริบททางสังคมที่ถายทอดผานการใชภาษายังมีอิทธิพล
ตอความคิดของคนในสังคมปจจุบันทําใหเกิดแนวคิดปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะตาง ๆ อีกดวย
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 วิเคราะหโครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.2.2 วิเคราะหกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.2.3 วิเคราะหปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ผูวิจัยมุงศึกษาปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย ออกอากาศทางวิทยุ
คลื่นความถี่ “106.5 FM” ทุกวันศุกร เวลา 21.00–23.00 น. วันละประมาณ 120 นาที โดยผูวิจัย
ศึกษาเฉพาะเนื้อหาทางภาษาและขอมูลที่ปรากฏในรายการ
1.3.2 ผูวิจัยศึกษาเฉพาะตอนที่ออกอากาศในป พ.ศ.2560–พ.ศ.2561 ซึ่งเปนชวงเวลาลาสุดที่
ผูวิจัยจะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาศึกษาได โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เลือก
ศึกษาขอมูลตอนที่มียอดรับชมมากที่สุด 10 อันดับแรก จากทั้งหมด 96 ตอน โดยผูวิจัยไดสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูเขาชมรายการแตละตอนทางสื่ อสังคมออนไลนเฟซบุ กเพจคลับ ฟรายเดย
(https://www.facebook.com/ClubFridayOfficial)
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้
1.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
โดยแยกเปน 3 หัวขอดังตอไปนี้
1.4.1.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัจนกรรมและวัจนปฏิบัติศาสตร
1.4.1.2 เอกสารและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาตามแนวชาติ พั น ธุ ว รรณนาแห ง
การสื่อสาร
1.4.1.3 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ปริ จ เฉทและกลวิ ธี ก ารถามในปริ เ ฉท
การสัมภาษณรายการผานสื่อมวลชน
1.4.1.4 เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ วาทกรรมผ า นสื่ อ (Mediated Discourse
Analysis) และปฏิพันธวิเคราะห (Nexus analysis)
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากเทปการสัมภาษณสดผานเฟซบุกเพจคลับฟรายเดย
https://www.facebook.com/ClubFridayOfficial จํานวนทั้งหมด 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ
120 นาที รวม 1,200 นาที ขอมูลที่ใชในการศึกษา สืบคนวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้
ครั้งที่ 1 ตอน รักแทหรือแคสงสาร
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2560
ครั้งที่ 2 ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 3 ตอน ความไวใจ..ใชผิดคน
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
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ครั้งที่ 4 ตอน รักครั้งนี้ ไมไดมีแคเราสองคน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 5 ตอน โสดไมไดแย แค...
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 6 ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 7 ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
วันที่ 5 มกราคม 2561
ครั้งที่ 8 ตอน รักนอกใจ
วันที่ 27 เมษายน 2561
ครั้งที่ 9 ตอน มีใจ หรือ แคไมมีใคร
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 10 ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
1.4.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยถายถอดขอมูลที่ไดจากการบันทึกเสียงลงในรายการวิทยุ เปนตัวอักษรประกอบ
เครื่องหมายพิเศษของปริจเฉทการสนทนาตามแบบประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542: 4) ไดแก
เครื่องหมาย
. มหัพภาค
, จุลภาค
!

อัศเจรีย

… จุดไขปลา
:: หลังคํา
วงเล็บเหลี่ยม
Z รูปสายฟา
( ) วงเล็บ
? ปรัศนี

ความหมาย
แสดงการจบหรือสิ้นสุดขอความ ดวยทํานองเสียงตก
แสดงการจบหรือสิ้นสุดขอความดวยทํานองเสียงสูง เปนการทิ้งชวง
เพื่อพูดตอ
แสดงการจบหรือสิ้นสุดขอความดวยทํานองเสียงสูงเปนพิเศษ
เปนการแสดงอารมณความรูสึก เชน ประหลาดใจ ตกใจ หรือ
ไมเชื่อ เปนตน
แสดงการพูดไมจบขอความ แตหยุดเพื่อใหผูฟงพูดขอความตอ
แสดงการพูดที่ออกเสียงยาว ดวยความตั้งใจจะเนน หรืออ้ําอึ้ง
แสดงการพูดซอนของคูสนทนาในเวลาเดียวกันทั้งที่อีกฝายยังพูด
ไมจบ
แสดงการผลัดการพูดโดยไมมีการหยุดเวนระยะ
แสดงอากัปกริยาของผูพูด
แสดงถอยคําที่ไมสามารถถอดเปนตัวอักษรไดเนื่องจากไดยิน
ไมชัดเจน

1.4.4.1 หลังจากถายถอดขอมูลเปนตัวอักษรแลวผูวิจัยวิเคราะหปริจเฉทการสัมภาษณ
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
1) วิเคราะหโครงสรางของการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดยลักษณะ
และประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการ “คลับฟรายเดย” ปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณ
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร และวิเคราะหปฏิบัติการทาง
สังคมของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ตามแนวทางปฏิพันธวิเคราะห
2) วิเคราะหกลวิธีการถามที่ใชในปริเฉทรายการวิทยุคลับฟรายเดย โดยผูวิจัย
ใชทฤษฎีวัจนกรรมของ Searle (1979) ในการวิเคราะหขอมูลการใชถอยคําที่ใชแสดงเจตนาถามใน
การสัมภาษณ
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1.4.4.2 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยพรอมขอเสนอแนะ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 เขาใจโครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.5.2 เขาใจกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.5.3 เขาใจปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ
1.6.1 ปริจเฉทรายการวิทยุ หมายถึง รูปภาษาที่มีโครงสรางอยูในระดับสูงกวาประโยคซึ่งใช
สนทนาในการสัมภาษณรายการวิทยุ
1.6.2 กลวิธีทางภาษา หมายถึง การเลือกใชถอยคําในการถามของผูสัมภาษณเพื่อใหการดําเนิน
รายการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
1.6.3 วัจนกรรม หมายถึง ถอยคําที่ปรากฏในการสื่อสารของผูสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณ
1.6.4 การสัมภาษณ หมายถึง การสื่อสารระหวางบุคคลสองฝาย โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน
ผูสัมภาษณมีหนาที่ถามคําถามเพื่อขอขอมูลจากผูใหสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณมีหนาที่ตอบคําถาม
หรือใหขอมูลแกผูสัมภาษณ
1.6.5 รายการวิ ท ยุ ค ลั บ ฟรายเดย หมายถึ ง รายการที่ อ อกอากาศทาง FM คลื่ น ความถี่
“106.5 FM” เปนที่ตั้งของคลื่นวิทยุ “กรีนเวฟ” ทุกวันศุกร เวลา 21.00–23.00 น. ผูสัมภาษณ คือ
คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา และคุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล
1.6.6 ผลัดการสนทนา หมายถึง ชวงในการพูดของผูรวมสนทนา แตละผลัดมีผูพูดเพียงหนึ่งคน
1.6.7 ปฏิพันธวิเคราะห หมายถึง การศึกษาวาทกรรมวิเคราะหที่เนนการแสดงความสั มพันธ
ที่ ซั บ ซ อ นและส ง ผลกระทบซึ่ ง กั น และกั น ของภาษา บุ ค คล และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างสั ง คม (จั น ทิ ม า
เอียมานนท, 2549: 25)
1.6.8 การวิเคราะหวาทกรรมผานสื่อ หมายถึง การวิเคราะหรูปภาษาที่เกิดจากการพูดหรื อ
การเขี ย น ที่ เ ป น ความหมายในแงของสื่อสัญ ญะ รวมทั้งอวัจ นภาษา การแสดงสีห นาทาทาง และ
การกระทําผานสื่อสังคม
ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการศึกษาโครงสรางปริจเฉทของรายการ กลวิธีทางภาษาที่ใชในรายการ และศึกษาปฏิบัติการทาง
สังคมในบทตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณรายการ
วิทยุคลับฟรายเดย โดยแบงเปน 3 หัวขอ ดังตอไปนี้
2.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัจนกรรมและวัจนปฏิบัติศาสตร
2.2 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปริจเฉทและกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ
รายการผานสื่อมวลชน
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวาทกรรมผานสื่อ (Mediated Discourse Analysis)
และปฏิพันธวิเคราะห (Nexus analysis)
2.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัจนกรรมและวัจนปฏิบัติศาสตร
2.1.1 องคประกอบทางวัจนปฏิบัติศาสตร
วัจนปฏิบัติศาสตร (pragmatics) เปนสาขาวิชาที่ศึกษาการใชภาษาของมนุษยในลักษณะ
ตาง ๆ ตามสถานการณการสนทนาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาความหมายที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนั้น
ๆ ไมวาจะเป น ความหมายที่ ตรงตามรูป ภาษาหรือความหมายที่ไม ตรงตามรูป ภาษา แตอาศัย การ
ตีความจากปริบทหรือความรูพื้นฐานที่ผูพูดและผูฟงมีรวมกัน
การศึกษาภาษาในแนววัจนปฏิบัติศาสตรนี้ อาจกลาวไดวาเปนการวิเคราะหภาษาที่ไดรับ
อิทธิพลมาจาก Austin (1962) ผูที่ใหความสนใจในเรื่องของการใชภาษาเพื่อสื่อความตั้งใจของผูพูด
และไดเขียนหนังสือซึ่งไดเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในสาขาภาษาศาสตร ชื่อ “How to Do Things with
Words” โดยใจความในหนังสือไดกลาวถึงการสื่อสารของมนุษย วาเมื่อใดที่มนุษยไดสื่อสารดวยการใช
คําพูดในรูปแบบใดก็ตาม ไมวาจะเปนวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา มนุษยจะมีความตั้งใจในการแสดง
วัตถุประสงค เจตนา และความตองการออกมาดวยเสมอ จากแนวคิดดังกลาวนี้ทําให Austin เรียก
การเปลงถอยคําในสถานการณตาง ๆ วา วัจนกรรม (speech act)
Leech (1983); Thomas (1983) ไดแบงองคประกอบของวัจนปฏิบัติศาสตร ออกเป น
2 องค ป ระกอบ ได แ ก ความรู ท าง pragmalinguistics และ sociopragmatics ความรู เ กี่ ย วกั บ
pragmalinguistics หมายถึ ง องค ป ระกอบทางไวยากรณ และรูปแบบภาษาในการทํ าใหวัจนกรรม
หนึ่ง ๆ บรรลุเจตนาแหงการสื่อสาร ซึ่งตองอาศัยกลวิธีทางภาษาหลากหลายประการ
Thomas (1983) ไดแบงความรูดานนี้ออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ ความรูเกี่ยวกับวิธี
ถ า ยทอดคํ า พู ดตามแบบแผนที่ เป น ที่ นิ ย มหรือ ที่ เรีย กวาตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ (conventions of
means) กลวิ ธี ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง กลวิ ธี ใ นการถ า ยทอดเจตนาของคํ า พู ด (speech intentions)
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ออกมาเปนถอยความซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม อาทิ การใชรูปภาษาแบบออมแตเปนที่
เขาใจกัน (conventionally indirect) ซึ่งเปนกลวิธีถายทอดเจตนาของคําพูดตามธรรมเนียมปฏิบัติใน
ภาษาอั งกฤษ เช น การใช รูป ประโยคคํ า ถาม “Would it be possible to…?” และ “Why don’t
you…?” เป น กลวิ ธี ใ นการขอร อ งและการให คํ า แนะนํ า ส ว นประกอบที่ ส อง ในความรู ท าง
pragmalinguistics คื อ ความรู ในรู ป แบบภาษาตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ (conventions of form)
รูปแบบภาษานี้รวมถึงรูปแบบสํานวน โครงสรางทางไวยากรณและรูปแบบภาษาที่สัมพันธกับกลวิธี
ความสุภาพตาง ๆ เชน การใชคําเพื่อเพิ่มความหนักแนน (intensifier) หรือเพื่อทําใหคําพูดนั้นฟงออน
ลง (softener) ซึ่งผูพูดหรือผูเรียนภาษาที่ สองจะเป นผูมีความสามารถทางวัจนปฏิ บัติศาสตร ผูพูด
จะต องสามารถเลื อกใชกลวิ ธีการพู ด และรู ป แบบภาษาตามแบบแผนที่ เป น ที่ นิ ยมให เหมาะสมกั บ
สถานการณ ซึ่งแตละสถานการณก็ถูกควบคุมดวยเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่เปนแบบแผนเฉพาะ
ของแตละภาษาอีกดวย
ดังนั้น ความสามารถทางวัจนปฏิบัติศาสตรจึงตองประกอบดวยองคประกอบที่สอง คือ
ความรูเกี่ยวกับ sociopragmatics ซึ่งหมายถึง ความรูเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือปจจัยทางสังคมที่ควบคุม
การใช ภ าษาของผู พู ด ได แ ก ก ารรั บ รู อํ านาจ (relative power) และระยะห า งทางสั งคม (social
distance) ของคูสนทนารวมทั้ง ระดับความหนักเบาของเนื้อหา (degree of imposition)
2.1.2 วัจนกรรม
Austin (1962) กลาววา วัจนกรรม (speech act) หมายถึง ถอยคําตาง ๆ ที่เกิดจากการ
ใชภาษาของมนุษยจะแสดงการกระทําได 3 อยาง คือ
2.1.2.1 วัจนกรรมสื่อความ (locutionary acts) คือ การพูด หมายถึง การเปลงเสีย ง
ออกมาเปนคําพูดซึ่งอาจจะเปนคําเพียงคําเดียวหรือหลายประโยคก็ได ในขณะที่ผูพูดไดกลาวอะไร
บางอยางออกมานั้นก็เพื่อตองการสื่อความหมายบางอยางกับผูฟง เชน ผูพูดกลาววา “เสื้อเธอสวยจัง”
นั่นคือผูพูดตองการสื่อความหมายวา เสื้อของคูสนทนาสวยมาก โดยมิไดพิจารณาลงไปในระดับลึกกวา
นั้นวาผูพูดมีความตั้งใจเชนไรในการกลาวถอยคํานั้นออกไป
2.1.2.2 วัจนกรรมปฏิบัติ (illocutionary acts) คือ การที่ผูพูดแสดงประสงคของผูพูด
ขอความนั้น ๆ ใหผูฟงไดทราบ เชน ในกรณีที่คูสนทนาเปนเพื่อสนิทกัน เมื่อผูพูดกลาววา “เสื้อเธอ
สวยจัง” นั่นคือผูพูดมีเจตนากลาวชมผูฟงหรือในบางกรณี หากคูกรณีเปนคนแปลกหนามาติดตอกับ
ผูพูดเพศชายกลาวขอความนี้กับผูพูดที่เปนหญิงสาว วัจนกรรมปฏิบัตินี้อาจถือเปนการกลาวขมขูได
ทั้งนี้ วัจนกรรมปฏิ บั ติ ได แก การเสนอแนะ การให สัญ ญา การเตือน การขอรอง การขมขู การสั่ ง
เปนตน
Searle (1977: 34-37) ไดแบงวัจนกรรมปฏิบัติออกเปน 5 ประเภท ในที่นี้ขอคัดคําแปล
และคําจํากัดความของวัจนกรรมปฏิบัติ 5 ชนิดที่ อุดม โรตมสิกขดิตถ (2533: 245) ไดเขียนไว
(1) การบอกกล าว ประกอบด ว ยการบอกกล าวธรรมดา การใช คํายืน ยัน การอธิบ าย
การคาดการณ และการจําแนกประเภทดังตัวอยาง เชน
(1.1) I am sure that he is innocent.
(1.2) I predict that there will be more foreign investment this year.
(1.3) I can say that people like yourself are rare.
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(1.4) I call young people who enjoy working hard in order to earn a lot
of money “yuppies”
(2) การพูดสั่ง เปนความพยายามที่ผูตองการใหผูฟงทําอะไรบางอยาง ซึ่งผูพูดจะตองใช
การสั่ง การบังคับ การขอรอง และการกําหนด ดังตัวอยาง
(2.1) I order you to finish this task before noon.
(2.2) I forbid you to tell her.
(2.3) I beg you for justice.
(2.4) I absolve you of guilt. (ผูพิพากษาพูดในศาลโดยหมายความวาผูตองหาไม
มีความผิด)
(3) การพูดใหสัญญา เปนการทําใหผูพูดสัญญาวาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการสัญญา
การสาบาน การรับประกัน และการปวารณา ดังตัวอยางเชน
(3.1) I promise to give you a hand and I will.
(3.2) I bet you’ve never seen anything like this before
(4) การแสดงความรูสึก เปนสภาวะทางจิตใจทีผ่ ูพูดแสดงออกมาวาตนรูสึกอยางไร
ไดแก การขอบคุณ การแสดงความยินดี การรูสึกเสียใจและการขอโทษ ดังตัวอยางเชน
(4.1) I thank you for your kindness.
(4.2) I’m happy for you because you’ve been promoted.
(4.3) I appreciate your kind help.
(4.4) I congratulate on your success.
(5) การประกาศ เปนกิจกรรมที่ผูพดู หรือผูกระทําตองการใหผูอื่นไดรับรูขอความ
ตามประกาศ ได แก การประกาศสงคราม การประกาศเรื่องราวตาง ๆ การคัดคาน การเลิกคบหา
สมาคม การคว่ําบาตร การแตงตั้ง เปนตน ดังตัวอยางเชน
(5.1) I declare the meeting open.
(5.2) I appoint Mr. Johnson the Deputy Chairman.
(5.3) We object to the construction of a condominium at Kao Yai
and Huay Ka Kaeng.
2.1.2.3 วั จ นกรรมบั งเกิ ด ผล (perlocutionary acts) คื อ การพู ด ที่ ก อ ให เกิ ด ผลบาง
ประการ ถอยคําที่เราพูดกันไมไดประกอบดวยการแสดงเจตนาเทานั้น แตยังแฝงไปดวยความตองการ
ของผูพูดที่อยากจะใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งแกผูฟง เชน เมื่อผูพูดกลาววา “เสื้อเธอสวยจัง” นั่นคือ
ผูพูดตองการใหผูฟงดีใจและแสดงความเปนมิตรกลับมา เปนตน
Searle (ประไพพรรณ พึ่ ง ฉิ ม , 2542; อ า งอิ ง จาก Searle, 1969) ได เ สนอ
เงื่อนไขหรือกฎกําหนดวัจนกรรมไว 4 ขอ ไดแก กฎบอกเนื้อความ (Propositional content) เงื่อนไข
เบื้องตน (Perparatory) กฎบอกความจริงใจ (Sincerity) และกฎบอกสาระสําคัญ (Essential) และ
แบงวัจนกรรมออกเปน 5 ประเภทใหญ ไดแก
(1) Representatives เป น วั จ นกรรมที่ ผู พู ด ผู ก มั ด ตั ว เองกั บ ความจริ ง ของ
ถอยคําที่พูด เชน วัจนกรรมการบอกเลาเรื่องราว หรือวัจนกรรมการสรุป
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(2) Directives เปนวัจนกรรมที่ผูพูดทําใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน วัจนกรรม
การขอรอง วัจนกรรมการถาม
(3) Commissives เปนวัจนกรรมที่ ผูพูดผูกมัดตัวเองวาจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ งใน
อนาคต เชน วัจนกรรมการสัญญา วัจนกรรมการขู
(4) Expressives เป น วั จ นกรรมที่ ผู พู ด แสดงภาวะเกี่ ย วกั บ จิ ต ใจ อารมณ
ความรูสึก เชน วัจนกรรมการขอโทษ วัจนกรรมการขอบคุณ
(5) Declarations เปนวัจนกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทันที มักจะ
เกี่ยวกับสถาบัน เชน วัจนกรรมการประกาศ อาทิ ประกาศสงคราม ประกาศไลออกจากงาน
แนวคิดเรื่องวัจนกรรมของ Searle โดยอาศัยแนวคิดการจําแนกกลุมวัจนกรรม
และเงื่อนไขของวัจนกรรม เปนแนวทางในการวิเคราะห ซึ่งไดจําแนกกลุมวัจนกรรมตามเจตนาของผู
พูดออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมบอกกลาว (Representative/Assertive) กลุมชี้นํา (Directive) กลุม
ผู ก มั ด (Commissive) กลุ ม แสดงความรู สึ ก (Expressive) และกลุ ม แถลงการณ (Declaration)
ดังรายละเอียดตอไปนี้
(1) วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (assertive) เปนถอยคําที่เนนใหเห็นวา ผูพูดเชื่อ
ในความเป น จริงเกี่ ย วกั บ สิ่ งตา ง ๆ จึ งต องการบอกเลาขอมูล ซึ่งเห็น วาผูฟงยังไมท ราบหรือจะเป น
ประโยชนตอผูฟง เชน การรายงาน การบน
(2) วัจนกรรมกลุมชี้นํา (directive) เป นถอยคําที่แสดงถึงความพยายามของ
ผู พู ด ที่ ต อ งการให ผู ฟ งกระทํ า การบางอย าง เช น การเสนอแนะการแนะนํ า การให คํ า ปรึ ก ษา มี
คุณสมบัติพื้นฐานรวมกับวัจนกรรมกลุมผูกมัด ทั้งสองเกี่ยวของกับการพูดที่สงผลใหเกิดการกระทําสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
(3) วั จ นกรรมกลุ ม ผู ก มั ด (commissive) เป น การกํ า หนดให ตั ว ผู พู ด เป น
ผูกระทํา เชน การปลอบโยน การขมขู
(4) วัจนกรรมกลุมแสดงความรูสึก (expressive) มีหนาที่สําคัญคนละอยางกับ
วัจนกรรมกลุมอื่น ๆ คือ มุงเนนใหผูอื่นทราบวาชอบ ไมชอบ หรือชื่นชม มีถอยคําบงบอกถึงอารมณ
ความรูสึกและทัศนคติของผูพูดที่ มีตอผู ฟงหรือสิ่ งที่อยู ในบริบทรอบขาง เชน การแสดงความยิน ดี
การโตแยง
(5) วัจ นกรรมกลุ มแถลงการณ (declaration) สว นใหญ เกิ ดขึ้ น ในบริ บ ทที่ มี
ความเปนทางการสูงและมีความสัมพันธกับวัจนกรรมกลุมบอกกลาว กลาวคือ เปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเชนกัน แตการบอกกลาวไมจําเปนตองเกิดขึ้นในบริบทที่เปนทางการสูง เชน การตั้งชื่อ การไล
ออก การแตงตั้ง
Searle (1969: 24-53) ยังไดแบ งประเภทของวัจ นกรรมออกเปน 2 ประเภท
คือ
(1) วัจนกรรมตรง (direct speech acts) หมายถึ ง การใชถอยคํ าที่มีเจตนา
ตรงกับรูปภาษาหรือโครงสรางของประโยค โดยผูส งสารจะสื่อเจตนาของถอยคําโดยตรง เชน หากผูสง
สารกับ ผู รับ สารเป น นั กเรีย นห องเดี ยวกั น เมื่ อผู ส งสารถามผู รั บ สารวา “ทําไมไม ทํ าการบ าน” ใน
ประโยคนี้ ผูสงสารมีเจตนาถามเพื่อขอคําตอบจากผูรับสารถึงเหตุผลที่ผูรับสารไมยอมทําการบาน
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(2) วัจนกรรมอ อม (indirect speech acts) หมายถึง ถอยคํ าที่ กลาวไม ตรง
ตามเจตนาของผูสงสารซึ่งไมสอดคลองกับความหมายประจํา รูปภาษาในการที่เราจะเขาใจเจตนาออม
ของผูสงสารอาจตองพิจารณาจากบริบทแวดลอม เชน สถานการณขณะที่พูด ความสัมพันธระหวางผู
สงสารกับผูรับสารเพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดตอกัน เชน เมื่อนายแดงมาที่บานนายดา แลวพูดขึ้นวา
“รอนจัง” ซึ่งความหมายประจํา รูปคํา คือ นายแดงกําลังบอกถึงสภาพของสถานที่ที่อยูขณะนั้น แต
นายแดงอาจตองการสื่อไปถึงความหมายอื่นอีกก็เปนได เชน
“ถ าหน า ตางหรือประตูป ดอยู นายแดงอาจตองการให น ายดําเปด ประตู
หนาตางหรือในกรณีที่ยังไมเปดเครื่องปรับอากาศ นายแดงก็อาจสื่อเจตนาออมจากถอยคําที่พูดนั้นคือ
ตองการใหนายดํา เปดเครื่องปรับอากาศ”
จากตั ว อย า ง แสดงให เห็ น ว า คํ า พู ด เดี ย วกั น อาจตี ค วามหมายได ห ลาย
ความหมาย ดังนั้นการตีความของคําพูดจึงไมสามารถพิจารณาจากความหมายของรูปประโยคไดเพียง
อยางเดียว แตตองพิจารณาจากบริบทในขณะที่สนทนาดวยจึงเขาใจเจตนาที่แทจริงของผูสงสาร
เควอรก (สกาวเดือน ซาธรรม, 2549; อางอิงจาก Quirk, 1972) ไดเสนองานวิจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะของคําถามไววา บางครั้งถอยคําธรรมดาก็อาจกลายเปนคําถามได เนื่องจากรูปประโยคมีความ
เกี่ยวของกับสถานการณ เพราะบางสถานการณผูที่กลาวถอยคําบางคําขึ้นมานั้นจะมีความคาดคะเนที่
จะไดรับคําตอบจากผูรวมสนทนาดวย การถามจึงมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกัน โดยแบงประเภท
ของคําถามออกเปน 3 ประเภท คือ
(1) คําถามประเภทตอบรับ/ปฏิเสธ (Yes/No questions)
(2) คําถามประเภทใหตอบเนื้อความ (Wh - questions)
(3) คําถามประเภทใหเลือกตอบ (Alternative questions)
คํ าถามประเภทตอบรับ /ปฏิ เสธ (Yes/No questions) หมายถึง คําถามที่
ตองการคํายืนยันความถูกตองหรือไมถูกตองของขอมูลที่ไดรับรูมาแลว คําถามประเภทนี้จะแสดงให
เห็นวาผูตอบนั้นมีทัศนคติในแงบวกหรือแงลบกับคําถามที่ถูกถามออกไป ซึ่งการใชคําถามในลักษณะนี้
ผูถามจะมีความคาดคะเนบางประการในคําตอบ เชน
“Have you been to Paris?”
ในคําถามลักษณะนี้ ผูถามจะมีความคาดคะเนวาผูตอบจะตอบวา “Yes.” เมื่อ
ตองการยืนยันความคิดของผูถามวา สิ่งที่คาดคิดไววาผูตอบเคยไปที่เมืองปารีสมาแลวนั้น เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง แตผูตอบใหคําตอบวา “No.” คําตอบจะเปนสิ่งที่ผูถามไมไดคาดคะเนเอาไว โดยเควอรก
ได ให ค วามเห็ น ไว ว า ถ าผู ต อบได ต อบคํ าตอบที่ ผู ถ ามได ค าดคะเนเอาไว จ ะเป น คํ าถามในแง บ วก
(positive) ส ว นผู ต อบที่ ต อบผิ ด ไปจากความคาดคะเนของผู ถ ามนั้ น ถื อ เป น คํ า ถามในแง ล บ
(negative) นอกจากนี้ การใช น้ํ าเสี ย งในคําถามจะเปน สิ่งสําคัญ อีกประการหนึ่งที่ทําให ทราบไดวา
ผูถามมีทัศนคติอยางไรกับคําถามนั้น
คําถามประเภทใหตอบเนื้อความ (Wh - questions) หมายถึง คําถามแบบ
เปดที่ตองการคําตอบซึ่งเปนรายละเอียดของขอมูล คําถามประเภทนี้เปนคําถามที่ตองการคนหาขอมูล
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หรือขอเท็จจริงที่ ผูถามตองการทราบ โดยเปน การใหอิสระกับผูตอบมากกวาคําถามประเภทอื่น ๆ
เพราะคํ าตอบที่ ได รั บ นั้ น จะมี ความหลากหลายและอาจจะมี รายละเอีย ดมากกว าความคาดคะเน
คําตอบของผูที่ถามคําถามนั้น เชน
“What time shall we meet?”
คําถามลักษณะนี้ ผูถามตองการทราบเวลาที่ผูตอบสะดวกที่จะนัดพบกัน ซึ่งเปน
การใหอิสระกับผูตอบไดตรวจสอบวา สามารถนัดพบหรือมีเวลาวางที่จะพบกันในชวงเวลาใด เพื่อเปน
ขอมูลใหผูถามไดตรวจสอบเวลาของตนเองดวยเชนกัน
คําถามประเภทใหเลือกตอบ (Alternative questions) หมายถึง คําถามที่
ใหผูตอบมีตัวเลือกในการตอบระหวางสองคําตอบ หรือมากกวาสองคําตอบขึ้นไป คําถามประเภทนี้
ผูถามไดใหตัวเลือกกับผูตอบไวในคําถาม โดยผูถามจะมีความคาดคะเนคําตอบวา ผูตอบจะตองตอบใน
ทางเลือกที่ผูถามเสนอให เชน
“Would you like chocolate, vanilla or strawberry?”
คําถามลักษณะนี้ ผูถามไดใหทางเลือกกับผูตอบสามทาง โดยคาดคะเนคําตอบ
วา ผูตอบจะตองเลือกรสชาติของไอศกรีมระหวางรสช็อกโกแลต รสวานิลา หรือรสสตรอเบอรรี อยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งคําถามประเภทนี้ผูถามจะไมมีการคาดคะเนมากเทากับคําถามประเภทตอบรับ/ปฏิเสธ
แตก็จะไมเปดโอกาสใหผูตอบมากเทากับคําถามประเภทใหตอบเนื้อความ
การแบงประเภทคําถามของเควอรก แสดงใหเห็นถึงการคาดคะเนคําตอบของ
ผูถามวา ถาหากเปนคําถามประเภทตอบรับ/ปฏิเสธ หรือคําถามประเภทใหเลือกตอบนั้น ผูถามจะมี
ความคาดหวังกับคําตอบไวอยูแลว หรืออาจจะเปนการจํากัดคําตอบไวเพี ยงสิ่งที่ผูถามคาดคะเนไว
สวนคําถามประเภทใหตอบเนื้อความเปนคําถามเปดโอกาสใหผูตอบไดตอบอยางอิสระ โดยผูถามไม
จําเปนตองมีการคาดคะเนคําตอบ เพราะตองการทราบขอมูลจากผูตอบเทานั้น
ปราณี กุลละวณิชย (2533) อธิบายวา “ผูพูดกับประโยคคําถามแบบตอบรับ – ปฏิเสธ”
นอกเหนื อ จากการวิ เคราะห โ ครงสร า งของประโยคคํ า ถามแล ว ควรจะวิ เ คราะห ลั ก ษณะทาง
อรรถศาสตรรวมดวย เพราะเปนสิ่งที่สามารถอธิบายความแตกตางของคําถามตอบรับ – ปฏิเสธ ได
4 ชนิด คือ “หรือ” “หรือเปลา” “ใชไหม” “ไหม”
ประโยคคําถามแบบตอบรับ – ปฏิเสธ ชนิด “หรือ” เปนประโยคคําถามซึ่ง
แสดงขอสมมติวาผูพูดมีขอเท็จจริง (asserted fact) ที่ไดจากขอความที่ไดยินกอนหนา หรือสรุปจาก
การพบเห็น และเมื่อทราบขอเท็จจริงแลวผูพูดตองการย้ําขอเท็จจริงจึงถามเพื่อทดสอบวา ที่ไดยินมา
หรือสรุปมาถูกตองหรือไม อีกทั้งยังสามารถใชแสดงความประหลาดใจในกรณีที่ผูพูดมีความเชื่อดั้งเดิม
ไมตรงกับขอเท็จจริงใหมที่ไดรับอีกดวย รูปคําถามชนิด “หรือ” นี้มีลักษณะทางอรรถศาสตรโดยจะใช
เมื่อผูพูดมีขอมูลกอนที่จะตั้งคําถามอยูแลวจึงไมตองการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงและใช
เพียงเพื่อย้ําขอเท็จจริงที่ตนมีหรือไดรับเทานั้น
ประโยคคําถามแบบตอบรับ – ปฏิเสธ ชนิด “หรือเปลา” เปนประโยคคําถาม
ซึ่งแสดงขอสมมติวาผูพูดทราบข อเท็ จจริงมากอนแล ว แตขอเท็จจริงนั้น มิไดมาจากผูที่เขาพูดดวย
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นอกจากนี้ คําถามชนิ ดนี้ ยั งแสดงวา ผูพูด ตองการเปด โอกาสให ผูที่ เขาพู ดดว ยไดใหขอ เท็จ จริงเพื่ อ
ตรวจสอบวาตรงกับที่เขาไดรับจากที่อื่นหรือไม ผูพูดใชรูปคําถามนี้เพื่อแสดงตนเปนกลางและแสดงวา
ตนยังมิไดเชื่อขอเท็จจริงที่ไดรับมา รูปคําถามชนิด “หรือเปลา” นี้มีลักษณะทางอรรถศาสตรโดยจะใช
เมื่อผูพูดตองการแสดงความเปนกลางในความถูกตองของขอเท็จจริง คําถามชนิดนี้มักใชในการไตสวน
ผูตองสงสัย เพราะเปนคําถามที่ยังไมไดแสดงการกลาวหา
ประโยคคําถามแบบตอบรับ – ปฏิเสธ ชนิด “ใชไหม” เปนประโยคคําถามซึ่ง
แสดงขอ สมมติวาผูพูดมีขอเท็จจริงอยูเชนกันแตกตางจากคําถาม “หรือเปลา” เพราะผูพูดตองการ
แสดงใหผูที่พูดดวยทราบวาเขามีความแนใจในขอเท็จจริงวาถูกตองแลว เพราะฉะนั้นการใชประโยค
ดวยรูปคําถาม “ใชไหม” นี้ มีลักษณะทางอรรถศาสตรโดยจะใชเมื่อผูพูดตองการแสดงความเชื่อวา
ขอเท็จจริงที่ตนมีอยูถูกตอง
ประโยคคําถามแบบตอบรับ – ปฏิเสธ ชนิด “ไหม” เปนประโยคคําถามซึ่ง
แสดงขอสมมติวาผูพูดไมมีขอเท็จจริงคําถามชนิดนี้จึงอาจแฝงความไมแนใจของผูพูดและดวยเหตุท่ี
คําถามชนิดนี้แสดงความสงสัยหรือไมแนใจของผูพูดจึงเปนคําถามที่ไมคาดคั้นคําตอบและอาจถือไดวา
เปนคําถามที่แสดงความสุภาพมากกวาคําถามอื่น ๆ
จากการศึกษาประโยคคําถามลักษณะดังกลาวสามารถแบงออกเป น 2 กลุมใหญ ตาม
ลักษณะทางอรรถศาสตรดังนี้
(1) คําถามที่แสดงขอสมมติวาผูพูดมีความรูในขอเท็จจริง ไดแก คําถามแบบตอบรับ –
ปฏิเสธ ชนิด “หรือ” “หรือเปลา” และ “ใชไหม”
(2) คําถามที่แสดงขอสมมติวาผูพูดไมมีความรูในขอเท็จจริง ไดแก คําถามแบบตอบ
รับ – ปฏิเสธ ชนิด “ไหม”
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัจนกรรมการถามตามแนวคิดของ Searle (1969) มี
สว นสําคั ญ ในการวิเคราะห กลวิ ธีการถามในปริจ เฉทการสั มภาษณ รายการวิท ยุ “คลับ ฟรายเดย”
เนื่องจากการสัมภาษณไมมีรูปคําถามปรากฏชัดเจนเหมือนถอยคําถามอื่น ๆ การใชเงื่อนไขวัจนกรรม
ของ Searle จะทําใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหถอยคําที่ผูสัมภาษณใชถามผูใหสัมภาษณตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวได
2.1.3 งานวิจัยเกี่ยวกับวัจนปฏิบัติศาสตรและวัจนกรรม
ฮามั ม สุ ป รี ย าดี (2548) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาลั ก ษณะวั จ นกรรมที่ ป รากฏในเว็ บ
โฆษณา ไทย – อินโดนีเซีย ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร” ผูวิจัยไดศึกษาการใชวัจนกรรมที่ปรากฏใน
เว็บ โฆษณาภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย โดยศึกษาการใชวัจนกรรมตรงและวัจนกรรมออมรวมถึง
เปรีย บเที ย บการใช วั จ นกรรมตรงและวัจ นกรรมอ อมที่ ป รากฏในเว็ บ โฆษณาภาษาไทยและภาษา
อินโดนีเซีย ดวยขอมูลที่ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมจากโฆษณาแบบแถบประกาศจากเว็บไซตที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ระหว า งวั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2546 ถึ ง วั น ที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2547 ไดขอมูลทั้งสิ้น 611 บท ประกอบดวยบทโฆษณาภาษาไทย 283 บท และบทโฆษณาภาษา
อินโดนีเซีย 328 บท ผลการศึกษา พบวา วัจนกรรมที่ใชในโฆษณาแบบแถบประกาศทั้งในภาษาไทย
และภาษาอินโดนีเซีย มีการใชวัจนกรรมการกลาวความจริง โดยใชถอยคํายืนยันและการแนะนํามาก
ที่สุด รองลงมาคือการกลาวชี้นําโดยการใชถอยคําเชิญชวน การกลาวผูกพันโดยการใชถอยคําการเสนอ
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การกลาวประกาศ โดยการใชถอยคําแจงใหทราบและการกลาวแสดงออกโดยการใชถอยคําที่แสดง
ความประหลาดใจตามลํ า ดั บ และพบความแตกต างของการใชวั จนกรรมในโฆษณาแถบประกาศ
ภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย คือ โฆษณาแบบแถบประกาศภาษาอินโดนีเซียจะมีการใชวัจนกรรม
การกลาวชี้นํา ซึ่งใชถอยคําการสั่งวัจนกรรมการกลาวผูกพันโดยใชถอยคําการประกันและวัจนกรรม
การกลาวแสดงออกโดยใชถอยคําแสดงการตอนรับ ทั้งนี้ไมพบการใชวัจนกรรมทั้งสามประเภทนี้ใน
ภาษาไทย แต พบการใชวัจนกรรมการกลาวแสดงออกโดยใชถอยคําแสดงความเสีย ใจ ซึ่งไมพบใน
โฆษณาแถบประกาศในภาษาอินโดนีเซีย
สิ ท ธิ ธ รรม อ อ งวุ ฒิ วั ฒ น (2549) ได ศึ ก ษาวั จ นกรรมการตั ก เตื อ นในภาษาไทย :
กรณีศึกษาครูกับศิษย โดยศึกษากลวิธีทางภาษาที่ครูใชเพื่อตักเตือนศิษยในภาษาไทย ขอมูลที่ใชใน
การวิจัยไดจากคําตอบในแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยสถานการณ 9 สถานการณ กลุมตัวอยางเปน
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาจํานวน 150 คน จากหลากหลายสถาบัน ผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางใชกลวิธีทางภาษาในวัจนกรรมการตักเตือนทั้งหมด 29 กลวิธี โดยเรียงลําดับตาม
คาความถี่การปรากฏจากมากไปหานอยได ดังนี้ 1) การอางกฎหรือสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นเพื่อแสดงวา
การกระทํ า นั้ น ไม ถู ก ต อ งไม เหมาะสม 2) การใช ถ อ ยคํ า ลดน้ํ า หนั ก ความรุ น แรง 3) การบอกว า
การกระทํานั้นไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม 4) การแสดงการถาม 5) การบอกผลรายหรืออันตรายของ
การกระทํานั้น 6) การเสนอแนะ 7) การยกตัวอยางเหตุการณใหเปนอุทาหรณ 8) การแสดงความเปน
หวง 9) การกลาวลงโทษ 10) การสั่งใหเลิกหรือแกไขการกระทํานั้น 11) การเลาหรือถามถึงเรื่องอื่น
เพื่ อแสดงวาการกระทํ านั้ น ไม ถูกต อง ไม เหมาะสม 12) การขอรองให เลิ กหรือแกไขการกระทํ านั้ น
13) การแสดงความสงสัยหรือประหลาดใจ 14) การแสดงความผิดหวังตอการกระทํานั้น 15) การใช
ถอยคํานัยผกผัน 16) การโทษสิ่งอื่น หรือผูอื่น 17) การใชสํานวน 18) การใชอุป ลักษณ 19) การใช
ถอยคําแสดงความไมพอใจ 20) การแสดงความไมเห็นดวยกับการกระทํานั้น 21) การแสดงวาไมชอบ
การกระทํานั้น 22) การแสดงการชม 23) การใหโอกาสเลิกหรือแกไขการกระทําเดิม 24) การปลอบ
ผูฟง 25) การเสนอความชวยเหลือ 26) การแสดงความสงสารหรือเห็นใจ 27) การแสดงความตระหนัก
ในสิทธิของผูฟง 28) การแสดงความคาดหวังตอผูฟง และ 29) การพูดตลก
เมื่อวิเคราะหกลวิธีทางภาษาทั้ง 29 กลวิธีขางตนตามวัตถุประสงคในการสื่อสาร พบวา
นอกจากกลุ มตั วอย า งจะใช ก ลวิธี ท างภาษาเพื่ อวัตถุป ระสงค ในการตักเตือ นแลว กลุ มตัว อยางยั ง
เลือกใชกลวิธีทางภาษาเหลานั้นเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ โดยเรียงลําดับคาความถี่จากมากไปหานอยได
ดังนี้ 1) กลวิธีทางภาษาที่ใชเพื่ อรักษาหนาของผูฟง 2) กลวิธีทางภาษาที่ใชเพื่ อรักษาหนาของผูพูด
(เพื่อหลีกเลี่ยงความไมพอใจจากผูฟง) 3) กลวิธีทางภาษาที่ใชเพื่อโนมนาวใหผูฟงเชื่อถือหรือคลอยตาม
วัจนกรรมการตักเตือน 4) กลวิธีทางภาษาที่ใชเพื่อใหผูฟงเห็นภาพอยางเปนรูปธรรม 5) กลวิธีทาง
ภาษาที่ ใช เพื่ อ ประชดประชั น และ 6) กลวิธีท างภาษาที่ ใช เพื่ อ ลดความตึงเครีย ดในการสนทนา
นอกจากนี้ เมื่ อพิ จารณาความสั มพั น ธ ระหวางกลวิธีทางภาษาที่ ป รากฏวัจนกรรมการตักเตื อนกั บ
สถานการณการกระทําผิด พบวา สถานการณการกระทําผิดมีผลตอการเลือกใชกลวิธีตรงหรือกลวิธี
ความสุภาพของกลุมตัวอยาง และจากผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวาครูสวนใหญคํานึงถึงความสุภาพใน
การแสดงวัจนกรรมการตักเตือน โดยเลือกใชกลวิธีความสุภาพทั้งดานลบและบวก ตัวอยางกลวิธีความ
สุภาพดานลบที่พบมาก ไดแก การใชถอยคําลดน้ําหนักความรุนแรง และการแสดงการถาม สวนกลวิธี
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ความสุ ภ าพด า นบวกที่ พ บมาก ได แก การบอกผลรายหรือ อัน ตรายของการกระทํ านั้ น เพื่ อ แสดง
ความหวังดี และการแสดงความเปนหวง ผลการวิจัยนี้สะทอนใหเห็นวาการสื่อสารในภาษาไทยให
ความสําคัญกับความสุภาพทั้ง 2 ดาน
ดารณี ใจเย็น (2550) ไดศึกษา การวิเคราะหบทสนทนาของตัวละครในวรรณคดีเรื่อง
"สามกก" ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบท
สนทนาของตัวละครที่เปนที่ปรึกษาของผูนําทั้ง สามกก อันไดแก กุยแก จิวยี่ และขงเบง จํานวนบท
สนทนาที่ วิ เคราะห ทั้ งหมด 167 บทสนทนา เป น บทสนทนาของกุ ย แก จํ า นวน 18 บทสนทนา
บทสนทนาของจิวยี่ จํานวน 28 บทสนทนา บทสนทนาของขงเบง จํานวน 121 บทสนทนา ผูวิจัยมุง
ศึกษาวิเคราะหโดยใชกฎแหงความรวมมือในการสนทนาของไกรซ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ หลักการ
สนทนา และความหมายชี้ บ งเป น นัย ในการสนทนา ผลการศึกษาบทสนทนาของตัว ละคร พบว า
ตัวละครทั้งสามตัว ใชหลักความรวมมือในการสนทนาตามทฤษฎีของไกรซ คือ หลักการสนทนาไดแก
หลั กคุ ณ ภาพ หลั กปริม าณ หลั ก ตรงประเด็น และหลัก วิธีพู ด และความหมายบ งชี้ เป น นัย ไดแ ก
การละเมิดหลักการสนทนาแบบมีนัย และการละเมิดหลักนอกจากนี้พบวาในแตละบทสนทนาตัวละคร
ทั้งสามตัวอาจมีการใชหลักความรวมมือในการสนทนา มากกวา 2 หลักขึ้นไป
มนตณัฐ เฮงภูเจริญ (2558) ศึกษา รูปแบบวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาเพื่อการสั่งสอน
ในบทประพันธเพลงของวัดพระธรรมกาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบวัจนกรรมและกลวิธีทาง
ภาษาเพื่ อการสั่งสอนในบทประพั น ธเพลงของวัดพระธรรมกาย บทประพั น ธเพลงของตะวัน ธรรม
จํานวน 71 เพลง โดยเลือกเอาเฉพาะบทประพั นธที่มีวัต ถุประสงคเพื่ อการสั่งสอน ตามเกณฑของ
เงื่อนไขความเหมาะสมของวัจนกรรมการสั่งสอน ผลการศึกษาพบวา รูปแบบวัจนกรรมมี 4 รูปแบบ
ไดแก การปรากฏถอยคําแสดงเจตนาเพียงสวนเดียวการปรากฏรวมกันของสวนเสริมหนาและถอยคํา
แสดงเจตนาการปรากฏรวมกันของถอยคําแสดงเจตนาและสวนเสริมหลังและการปรากฏรวมกันของ
สวนเสริมหนาถอยคําแสดงเจตนาและสวนเสริมหลังและในสวนเสริมยังปรากฏวัจนกรรมยอยโดยใน
สวนเสริมหนามีวัจนกรรมยอย 4 วัจนกรรม ไดแก การบอกกลาวการแนะนําการอธิบายและการเลา
เรื่องและสวนเสริมหลังมีวัจนกรรมยอย 5 วัจนกรรม ไดแก การบอกกลาวการแนะนําการคาดการณ
การยื น ยั น และการสรุ ป และจากข อ มู ล ยั งพบกลวิ ธี ท างภาษาเพื่ อ การสั่ งสอน 11 กลวิ ธี ได แ ก
กลวิธีการใชคําถามเชิงวาทศิลป กลวิธีการเปรียบเทียบ กลวิธีการแสดงความคิดเห็น กลวิธีการขอรอง
กลวิธีการแนะนํา กลวิธีการบอกกลาว กลวิธีการแสดงผลลัพธ กลวิธีการอธิบาย กลวิธีการแสดงเหตุ
และผลกลวิธีการยกตัวอยางและกลวิธีการเลาเรื่อง
จุ ไรรั ต น รั ต ติ โ ชติ (2560) ได ศึ ก ษา กลวิ ธี ก ารกล าวขั ด แย งในวรรณกรรมภาคใต :
ตามแนววั จ นปฏิ บั ติศ าสตร โดยศึ กษาจากบทสนทนาที่มี การกลาวขั ดแยง ในวรรณกรรมภาคใต
จํานวน 8 เรื่อง สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ อัตราสวนรอยละ ผลการวิจัยดานการศึกษากลวิธีการ
กลาวขัดแยงในวรรณกรรมภาคใตตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร พบวา บทสนทนาในวรรณกรรมภาคใตมี
การกลาวขัดแย งตามแนววัจ นปฏิ บัติ ศาสตร 17 กลวิธี กลวิธีที่ป รากฏมากที่ สุด คื อ การใหเหตุผ ล
รองลงมา คือการปฏิเสธ การตั้งคําถาม การตอวาและการใหคําแนะนําตามลําดับ สวนกลวิธีที่ปรากฏ
นอยที่สุดคือ กลวิธีการยกตัวอยาง การใหคํามั่นสัญญาและการอธิบาย นอกจากนี้ประเภทของวัจนกรรมยังมีผลตอการเลือกใชกลวิธีการกลาวขัดแยง กลาวคือ กลวิธีการใหเหตุผลเปนกลวิธีที่ผูพูดใช
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กลาวขัดแยงคูสนทนามากที่สุด การใหเหตุผลจึงนับไดวาเปนกลวิธีที่เลือกใชบอยที่สุดในชีวิตประจําวัน
เปนกลวิธีที่ผูพูดอางเหตุผลและความจําเปนตาง ๆ เพื่อแสดงหรือพยายามอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ที่
เปนความจริงหรือใหเหตุผลที่ถูกตองใหผูที่ตนสนทนาดวยไดรับทราบ รองลงมาคือกลวิธีการปฏิเสธ
และการตั้งคําถามใชการปฏิเสธในกรณีที่ผูพูดตองการใหผูที่สนทนาดวยทราบวาตนไมเห็นดวยกับสิ่งที่
คูสนทนากลาวหรือเปนการปฏิเสธสิ่งที่ผูสนทนาขอรองหรือขอความชวยเหลือแลวผูพูดไมสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามคํ าขอได จึ งใช ถ อยคํ าปฏิ เสธออกไป การปฏิ เสธเป น กลวิ ธี ที่ สั งเกตได อ ย างชั ดเจนจาก
รูป ภาษา คื อ มั ก จะมี คํ าว า “ไม ” “ไม ใช ” “ไม รู” “ไม ท ราบ” “ไม ได ทํ า” “เปล า” ปรากฏอยู ใน
ขอความสําหรับการตั้งคําถามปรากฏในกรณีที่ตองการใหผูที่ตนสนทนาดวยไดอธิบายรายละเอียดถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นวามีความเปนมาเปนไปอยางไร เปนสิ่งที่ผูถามไมเขาใจหรือเขาใจไมชัดเจน กลวิธีนี้
ปรากฏรูปภาษาใหเห็นเชน คําวา “ทําไม” “อะไร” “ที่ไหน”“เมื่อไหร” เปนตน
2.2 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
2.2.1 ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ (2544 : 8) กลาวถึงคําวา “ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร”
(Ethnography of communication) มาจากคําวา “ชาติ พั น ธุ ว รรณนาแห งการพู ด ” ซึ่ งเป น คํ าที่
เดลล ไฮมส เปนผูคิดใชเปนคนแรก เมื่อเขาไดศึกษาภาษาแนวใหม คือ การพรรณนาภาษาที่ใชสื่อสาร
ในชุมชน ซึ่งการใชภาษามีบทบาทหนาที่แตกตางกันไปตามวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไว
ดังนี้
“ชาติ พั น ธุ ว รรณนาแห งการพู ด ” (Ethnography of speaking) หมายถึ ง การศึ ก ษา
บทบาทของภาษาในการสื่ อสารของคนในชุมชน หรือการศึกษาโดยละเอีย ดถึงวิธีการใชภ าษาใน
วัฒ นธรรมตาง ๆ เชน การศึกษาหนาที่และการใชวัจนลีลาตาง ๆ รวมทั้งภาษายอย ตลอดจนการ
วิเคราะหศิลปะการพูดและวัจนกรรมในแตละสังคม
“ชาติพัน ธุวรรณนาแหงการพูด” เป นวิชาที่ บูรณาการความรูจากหลายสาขาวิชา เช น
คติชนวิทยา ภาษาศาสตร สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เป นตน วิชานี้ ศึกษาไดหลายดานซึ่งการ
วิเคราะหสัมพันธสารก็อาจรวมอยูในวิชานี้ได
Hymes (1974) อธิบายถึง “ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร” วาเปนการศึกษาที่อยูใน
ภาษาศาสตร สั ง คมที่ เ กี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร โดยศึ ก ษาความหมายของวั จ นภาษาและตี ค วามของ
ความหมายเหลานั้นในการสื่อสาร เปาหมายของ “ชาติพันธุวรรณนาแหงการพูด” คือการหาขอบเขต
ของกฎและบงชี้ ความสามารถของคนในการใช ภ าษา การศึกษาชาติพัน ธุวรรณนาแห งการสื่ อสาร
จะวิเคราะหหนวยทางสังคมโดยเริ่มจากชุมชนภาษา (Speech community) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญพื้นฐาน
ในการอธิบายถึงสังคม
ทั้ งนี้ คําว า ภาษา เป น การกล าวถึ งลักษณะกิ จ กรรมทางการสื่ อสารทั้ งวั จ นภาษาและ
อวัจนภาษา ภาษาจึงเปนศูนยกลางในการวิเคราะหของชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร นอกจากนี้
Hymes ไดกลาวถึงหนวยอื่น ๆ ในการวิเคราะหภาษาที่ใชในสังคม โดยจะเรียงลําดับเริ่มจากหนวย
ใหญเปนหนวยเล็ก ดังนี้
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(1) สถานการณ ส่ื อ สาร (Speech situation) ในชุ ม ชนภาษาหนึ่ ง จะพบได ห ลาย
สถานการณ สื่ อ สาร โดยพิ จ ารณาจากปริบ ทสื่ อ สาร เช น พิ ธี ต าง ๆ การต อ สู การล า มื้ อ อาหาร
การแสดงความรัก เปนตน
(2) เหตุ ก ารณ สื่ อ สาร (Speech event) จะควบคุ ม กิ จ กรรมต า ง ๆ ซึ่ ง จะมี ก ฎหรื อ
บรรทัดฐานในการใชภาษา หนึ่งเหตุการณอาจมีวัจนกรรมเดียวหรือหลายวัจนกรรมก็ได แตสวนใหญ
มักมีหลายวัจนกรรม
(3) วัจนกรรม (Speech act) เปนหนวยเล็ก ๆ ที่อยูในเหตุการณสื่อสาร ถอยคํา ขึ้นอยู
กับการสนทนาและความสัมพันธทางสังคม วัจนกรรมเชื่อมระหวางไวยากรณ เหตุการณสื่อสารและ
สถานการณสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวของกับรูปภาษาและบรรทัดฐานทางสังคม การวิเคราะหตองพิจารณาจาก
โครงสรางประโยค และโครงสรางทางอรรถศาสตรหรือโครงสรางทางความหมาย
ชาย โพธิสิตา (2548: 34) ใหความหมายของชาติพันธุวรรณนาไววา ชาติพันธุวรรณนา
หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุมทางสังคม และวัฒนธรรมกลุมใดกลุมหนึ่ง
แลวรายงานโดยละเอียดถึงพฤติกรรมความเชื่อ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนคานิยม อันเปน
ผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุมนั้น ๆ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือชาติพันธุวรรณนาเปนการพรรณนาถึง
วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ อลิศรา ศิริศรี (2541: 20) ที่ได
ให ค วามหมายของการวิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ ว รรณนา (Ethnographic Research) ว า เป น การศึ ก ษา
วัฒ นธรรม โดยวัฒ นธรรม หมายถึง ลักษณะของการดําเนินชีวิตของบุคคล หรือของกลุมบุคคลใน
สังคมหนึ่ง ๆ หรือชุมชนหนึ่ง ๆ ตามความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และ
ภาษา
Hymes (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2541; อางอิงจาก Hymes, 1974) ไดเสนอกรอบที่ใช
ในการวิเคราะหปริบทแวดลอมภาษาตามแนวชาติพรรณวรรณนาแหงการสื่อสารไว โดยสรุปเปนคํายอ
วา SPEAKING ไวดังนี้คือ
S ยอมาจาก Setting หรือ Scene (ฉาก หรือ กาลเทศะ) หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิด
เหตุการณการสื่อสารนั้น ถือเปนปจจัยแวดลอมทางกายภาพ วาเหตุการณการสื่อสารนั้นเกิดขึ้นที่ไหน
เมื่อไร
P ยอมาจาก Participants (ผูรวมเหตุการณ) หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสื่อสาร
นั้น ซึ่งไดแก ผูพูด-ผูฟง ผูสื่อสาร-ผูรับสารในการสื่อสาร ในบางครั้งอาจนับรวมผูอื่นที่อยูในสถานที่
ที่เกิดเหตุการณการสื่อสารดวยในกรณีที่บุคคลนั้นมีอิทธิพลตอสถานการณการสื่อสารที่กําลังดําเนินอยู
ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
E ยอมาจาก Ends (จุดมุงหมาย) หมายถึง วัตถุประสงคที่ผูรวมเหตุการณที่ตั้งไวในการ
สื่อสารแตละครั้ง กลาวไดวาเปนเปาประสงคของผูรวมเหตุการณการสื่อสารในครั้งนั้น ๆ วาตองการให
เกิดสิ่งใดขึ้น
A ยอมาจาก Act sequence (การลําดับวัจนกรรม) หมายถึง การลําดับวัจนกรรมในการ
สื่อสารวาใชวัจนกรรมใดในการสื่อสารในการขึ้น ตน ดําเนิน การสื่อสารและการป ดทายการสื่ อสาร
นั้น ๆ
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K ยอมาจาก Key (กุญแจ) หมายถึง น้ําเสียงหรือทวงทํานองในการสื่อสาร ซึ่งเปนกุญแจ
ไขไปสูความเขาใจความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของสารที่ผูสงสารตองการสื่อ น้ําเสียง หรือทวงทํานอง
อาจเป น ไปในลั ก ษณะจริ งจั ง หรื อ เป น แบบเป น กั น เอง ถ อ ยที ถ อ ยอาศั ย มี ก ารหยอกล อ กั น อย า ง
สนิทสนม หรือเปนการเสียดสี เหน็บแนม เปนตน
I ยอมาจาก Instrumentalities (เครื่องมือ) หมายถึง วิธีการในการสื่อสาร เชน การพูด
ปากเปลา การใชเครื่องมือสื่อสารแบบตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรเลข นอกจากนี้ยังรวมไปถึงลักษณะ
ภาษาที่ใช การเลือกใชถอยคํา การใชความเปรียบ การใชภาษาถิ่น รวมถึงการสลับภาษาหรือการใช
วัจ นภาษาเพื่ อ สื่ อความหมายในลั กษณะต าง ๆ เชน อากัป กิริย าท าทาง การหั ว เราะ การขยิ บ ตา
การแสดงสีหนา การใชระดับเสียงที่ตางกัน เหลานี้เปนตน
N ยอมาจาก Norm of Interaction & Interpretation (บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ
และการตีความ) หมายถึง ขอตกลงอันเป นที่ทราบและยอมรับ กันเกี่ยวกับการปฏิบั ติตนของผูรวม
เหตุการณระหวางการสื่อสาร และขอตกลงเกี่ยวกับการตีความหมายของสารที่สื่อในเหตุการณแบบ
ตาง ๆ ซึ่งในแตละวัฒนธรรมหรือเหตุการณการสื่อสารอาจแตกตางกัน
G ย อ มาจาก Genre (ประเภทการสื่ อ สาร) หมายถึ งประเภทปริ จ เฉท เช น การสวด
การหาเสียง การปลุกระดม การบรรยาย การแสดงความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ
2.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
เกศสุดา นาสีเคน (2557) ไดศึกษาเรื่องเลาแนว“รักโศก” และกลวิธีการใหคําปรึกษาใน
พื้นที่สื่อสาธารณะ: กรณีศึกษารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เพื่อศึกษาเนื้อหาและประเภทของเรื่อง
เล าแนว“รักโศก”จากชีวิต รักของผู ฟงที่เขามาเลาเรื่องในรายการวิทยุ “คลับ ฟรายเดย” ตลอดจน
การศึกษากลวิธีการใหคําปรึกษาในรายการ ขอมูลที่ใชในการศึกษาสุมจากคลิปวิดีโอรายการยอนหลัง
ในเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 12 ตอน เรื่องเลา 66 เรื่อง การวิเคราะหใชระเบียบวิธี
วิจัยทั้งทางคติชน ระเบียบวิธีทางวรรณกรรม คือ ศาสตรแหงการเลาเรื่อง และระเบียบทางภาษา คือ
ชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
จากการวิเคราะหองคประกอบการสื่อสารตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารของ
เดลลไฮมส พบวา ผูเลาเรื่อง 66 คน มีผูเลาเพศหญิง 53 คนและ เพศชาย 13 คน แสดงใหเห็นวาพื้นที่
ของรายการมีเพศหญิงนิยมเขามาใชงานมากกวาเพศชาย เปนกลุมคนวัยทํางานและนักศึกษาซึ่งนับวา
เปนกลุมคนเมืองที่มีการศึกษา การสื่อสารในพื้นที่สาธารณะที่ไดทําใหเกิดการสนทนาปญหาความรัก
แบบไมเผชิญหนาโดยตรงเอื้อใหผูเลากลาเปดเผยเรื่องราวสวนตัวที่เปนความลับทั้งนี้ไดเกิดจากบรรทัด
ฐานในการปฏิสัมพันธที่ผูฟงมีการยอมรับขอตกลงรวมกันวาผูดําเนินรายการใชกลวิธีการใหคําปรึกษา
อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพกลวิ ธีที่ใช ได แก การขอใหผูรับ คําปรึกษาไดเลาเรื่องราวตั้งแตตน จนจบและ
กลวิธี การใช ภ าษาและถ อยคํ าที่ ห ลากหลายเพื่อใหผูเลาคลายทุกข การใหคํ าปรึกษาของผูดําเนิ น
รายการมีบทบาทสําคัญในการคลี่คลายความขัดแยงปญหาชีวิตรักโดยมักเนนย้ําเรื่องการตระหนักสิทธิ
ในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองการเตือนใหนึกถึงจิตใจของผูอื่นการปรับทัศนะใหเกิดความเขาใจ
การปรับวิธีคิดเรื่องการรักเพศเดียวกันและการแนะใหเริ่มตนชีวิตใหมการสื่อสารแบบไมเผชิญหนาเอื้อ
ให ผู ดําเนิน รายการมี บ ทบาทในการทํ าหน าที่ “พี่ ส าว” ที่คอยสอนความประพฤติโดยเนน แนวคิด
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สมัยใหม ไดแก การสอนใหรักการเรียนเพื่อวางรากฐานในการประกอบอาชีพ การสอนใหตระหนักถึง
สิทธิและความเสมอภาคของชายหญิงการเห็นคุณคาในตัวเองจากการทํางานและการตอตานความ
รุนแรงในครอบครัว แตในขณะเดียวกันก็มีการสืบทอดคําสอนที่มีมาแตโบราณ ไดแก การสอนใหรัก
นวลสงวนตั ว การสอนเรื่อ งความกตั ญ ู การสอนเรื่อ งเวรกรรม และการสอนเรื่อ งทํ าบุ ญ ให ท าน
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” จึงมีบทบาทเปนพื้นที่ในการระบายความคับของใจใหกับคนที่ประสบ
ปญหาชีวิตรักในสังคมไทย
ณิ ศณั ช ชา เหลาตระกูล (2549) ไดศึกษา การศึกษาสถานการณ สื่อสารการสื บ พยาน
คดี อ าญาในศาลไทย ตามแนวชาติ พั น ธุ ว รรณนาแห ง การสื่ อ สาร โดยวิ เคราะห โ ครงสร า งของ
สถานการณสื่อสาร "การสืบพยานคดีอาญา" วาประกอบดวยเหตุการณสื่อสารใดบาง และเรียงลําดับ
อยางไร และเพื่ อพรรณนาองคป ระกอบของแต ละเหตุการณ สื่อสารในสถานการณ ส่ือสารดังกล าว
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยบันทึกการสืบพยานคดีอาญาที่เกิดขึ้นจริงในศาลจังหวัดนครปฐมจํานวน 6 คดี
แบ งเป น การสื บ พยานโจทก 3 คดี และการสืบ พยานจําเลย 3 คดี แตล ะคดี มีขอหาที่แตกต างกั น
ผลการวิจัยสรุปไดวา สถานการณ สื่อสาร "การสื บพยานคดีอาญา" ประกอบดวยเหตุการณ สื่อสาร
ทั้งหมด 8 เหตุการณตามลําดับ ไดแก เหตุการณสื่อสารการเปดการสืบพยาน การสาบานตน การถาม
ข อ มู ล ส ว นตั ว พยาน การซั ก ถาม การถามค า น การถามติ ง การอ า นคํ า เบิ ก ความและการป ด
การสืบพยาน ทั้งนี้ผูวิจัยใชวัตถุประสงคเปนเกณฑในการแยกเหตุการณสื่อสารออกจากกัน จากการ
วิเคราะหองคประกอบของเหตุการณสื่อสารสรุปภาพรวมไดวา ผูรวมเหตุการณสื่อสารการสืบพยานมี
ผูพิพากษาเจาของคดี ทนายฝายที่นําพยานเขาเบิกความ ทนายฝายตรงขาม และพยานเปนฝายถาม
ตอบ สวนผูพิพากษาที่ปรึกษา เจาหนาที่ห นาบัลลังก เจาหนาที่ราชทัณฑ จําเลย และผูรวมฟงการ
สืบพยานคนอื่น ๆ เปนฝายผูฟงซึ่งไมมีบทบาทในการพูด สถานที่ของเหตุการณสื่อสารทั้งหมดคือหอง
พิจารณาคดีของศาลซึ่งจัดแบงเปนสวนตาง ๆ แกผูรวมเหตุการณอยางชัดเจนคือ บัลลังกศาลสําหรับ
ผู พิพ ากษา คอกพยานสํ าหรับ พยาน โต ะประจําตําแหน งของทนายทั้ง 2 ฝายและเจาหนาที่ห น า
บัลลังก และที่นั่งสําหรับเจาหนาที่ราชทัณฑ ผูตองขัง และผูรวมฟงการสืบพยานคนอื่น ๆ เวลาของ
การสืบพยานคือ 9.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. เหตุการณสื่อสารทั้งหมดมี 5 ชนิด ไดแก
การเปด การสาบาน การถามตอบ การสรุป และการปด หัวขอหลักของการสืบพยานคือ การหาความ
จริงจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนคดีความ และวัตถุประสงคหลักคือเพื่อใหไดรายละเอียดของขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นเปนคดีความจากฝายโจทกและจําเลยสําหรับการพิจารณาตัดสินคดีดังกลาวตอไป เนื้อหาหลัก
ของการสื่ อ สารคื อ การถามตอบเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น เป น คดี พิ พ าทของ
ผูพิพากษา ทนายทั้ง 2 ฝาย และพยาน ในทุ กเหตุการณ สื่อสารมี การใชภ าษาไทยมาตรฐาน ศั พท
กฎหมาย และอวัจนภาษาตาง ๆ ประกอบการสื่อสาร ในการสื่อสารปรากฏวัจนกรรมสื่อสารจํานวน
17 วัจนกรรมไดแก สั่ง เคารพ สาบาน อางอิง ถาม ตอบ เลาความ อธิบาย ตัดบท เตือน แยง เนนย้ํา
ขออนุญาต ขอรอง ตอบรับ ขอบคุณ และแจงใหทราบ
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2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปริจเฉทและกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณรายการ
ผานสื่อมวลชน
2.3.1 นิยามปริจเฉท
นักภาษาศาสตรหลายทาน ไดใหนิยามของปริจเฉทจากมุมมองดานโครงสรางและหนาที่
ดังตอไปนี้
Halliday and Hasan (1976: 10) อธิ บ ายว า ปริ จ เฉทเป น ระดั บ ภาษาในระดั บ เหนื อ
ประโยค เชน ยอหนาหรือหนวยใหญกวานั้น เชน บทในหนังสือหรือหนวยเลาเรื่อง
Van Dijk (1995) อธิบายวา ปริจเฉทเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงและมีความเกี่ยวของ
กับสังคม วัฒนธรรม และการสนทนานั้น ผูใชภาษาหรือผูรวมสนทนาตางมีสวนรวมในการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมภายใตปริบททางสังคมและวัฒ นธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ ปริเฉทไมไดมี
เพียงคํา อนุพากย ประโยค และประพจนเทานั้น แตยังมีชุดของวัจนกรรมซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและ
กันดวย
สวนเพียรศิริ วงศวิภานนท (2530: 29) กลาวถึงปริจเฉทไววา ปริจเฉทเปนรูปภาษาที่มี
โครงสราง และจัดเปนรูปโครงสรางในระดับสูงที่สุดในบรรดารูปภาษาทั้งปวงที่ประกอบขึ้นเปนกลไก
ของภาษา
ผูวิจัยไดนิยามปริเฉทในงานวิจัยนี้ โดยประมวลจากนิยามของนักภาษาศาสตรที่กลาวไว
ขางตน กลาวคือ ปริจเฉท หมายถึง รูปภาษาที่มีโครงสรางในระดับที่สูงกวาประโยค
2.3.2 ประเภทของปริจเฉท
ประเภทของปริ จ เฉท แบ งเป น ประเภทใหญ ๆ ได 2 แบบ คื อ ปริจ เฉทการพู ด และ
ปริจเฉทการเขียน ซึ่งมีนักภาษาศาสตรไดใหคําอธิบายเปนหลายทาง ดังตอไปนี้
Chafe (1982 อางอิงจาก สุนันทา คงประโคน, 2544: 7) ไดแบงปริจเฉจออกเปน 2 แบบ
คือ ปริจเฉทการพูด ซึ่งเขาเรียกวาเปนปฏิสัมพันธทางวัจนภาษา กับปริจเฉทการเขียน ซึ่งหมายถึงรูป
ภาษาในมิติที่เปนขอความ โดยอธิบายวาปริจเฉททั้งสองแบบมีความแตกตาง 2 ประการ คือ 1) การ
เขียนจะยาวกวาการพูด และ 2) ผูเขียนไมตองมีการปฏิสัมพันธหรือติดตอกับผูอาน
Renkema (1993) อธิ บ ายความแตกต า งของปริ จ เฉททั้ ง 2 แบบ ด ว ยเรื่ อ งของ
สถานการณของการสื่อสาร กลาวคือ ปริจเฉทการพูดนั้น ผูพูดผูฟงจะมีสวนรวมอยูในสถานการณซึ่ง
นอกเหนือจากการสื่อสารที่เปนวัจนภาษาจากผูฟง เชน สายตา ทาทาง ฯลฯ ไดอยางรวดเร็วอีกดวย
ในขณะที่ปริจเฉทการเขียนจะไมมีลักษณะดังกลาว เนื่องจากมีขอจํากัดที่ผูเขียนและผูอานไมไดรวม
เปนสวนหนึ่งในสถานการณสื่อสารเดียวกัน
2.3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปริจเฉท
พรรณธร ครุธเนตร (2547) ศึกษา กลวิธีทางภาษาที่ใชโจมตีรัฐบาลทางออมในปริเฉท
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชโจมตีรัฐบาล
ทางอ อ มในปริ จ เฉทการอภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไม ไว ว างใจ ข อ มู ล ที่ ใช ในการศึ ก ษาได จ ากแถบ
บันทึกเสียงการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจในระหวางวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2545 จํานวน
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71 มวน มีระยะเวลาในการอภิปรายประมาณ 71 ชั่วโมง จากการศึกษาปริบทการอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจตามกรอบ SPEAKING ของ Hymes พบวา การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
จะต อ งดํ า เนิ น ไปตามข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู แ ทนราษฎร ซึ่ ง กํ า หนดเวลาสถานที่ ผู เข า ร ว ม
เหตุการณ จุดมุงหมาย ลําดับขั้นตอน และลักษณะภาษาที่ใช ในความเปนจริงแลว จุดมุงหมายของ
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจไมไดเปนไปเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพียงอยาง
เดียว พรรคฝายคานยังตองการใหประชาชนไดรับทราบวารัฐบาลบริหารประเทศชาติบกพรองอยางไร
ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนเลือกฝายตนเขามาทําหนาที่บริหารประเทศชาติในการเลือกตั้งครั้งตอไป แตดวย
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรกําหนดหามผูอภิปรายแสดงกิริยาวาจาที่ไมสุภาพ ใสรายหรือ
เสียดสี พรรคฝายคานจึงตองเลือกใชกลวิธีทางภาษารูปแบบตาง ๆ เพื่อโจมตีรัฐบาลทางออม
ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาพบวา พรรคฝายคานใชกลวิธีทางภาษาเพื่อโจมตีรัฐบาล
ทางออม 8 กลวิธี ไดแก การใชถอยคํานัยผกผัน การถาม การใชรูปประโยคเงื่อนไข การใชคําอางถึง
โดยไมระบุชื่อ การใชความเปรียบหรืออุปลักษณ การใชสํานวน การยกตัวอยางเปรียบเทียบเพื่อให
ผูฟงตีความวาผิด และการเลนคํา เมื่อศึกษาหนาที่ในการสื่อสารของกลวิธีทางภาษาทั้ง 8 กลวิธี พบวา
นอกจากลวิธีทางภาษาที่พรรคฝายคานเลือกใชจะทําหนาที่โจมตีรัฐบาลแลว กลวิธีเหลานี้ยังทําหนาที่
ในการสื่อสารอื่นซึ่งชวยใหการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายที่พรรค
ฝายคานวางไว หนาที่ดังกลาวนั้นก็คือ ชวยเลี่ยงการละเมิดขอขอคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชวย
เลี่ยงความรับผิดชอบคําพูดของตน ชวยโนมนาวใจผูฟงใหเชื่อถือ ชวยเรียกรองความสนใจชวยสราง
ความขบขั น สนุ กสนาน ช ว ยสื่ อความให เห็ น ภาพได ชัด เจน ช ว ยเน น ความ และช วยให ผู ฟ งเข าใจ
ความหมายไดรวดเร็ว เมื่อพิจารณาการปรากฏของกลวิธีทางภาษาที่พรรคฝายคานเลือกใช พบวา
พรรคฝายคานเลือกใชถอยคํานัยผกผันและใชการถามเพื่อโจมตีรัฐบาลทางออมเปนจํานวนมาก ปจจัย
ที่มีผลตอการเลือกใชกลวิธีทางภาษาของพรรคฝายคาน คือ ปริบทของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไมไววางใจ หนาที่ในการสื่อสารของกลวิธี และวัจนลีลาเฉพาะตัว
ยาภา ลิ่วเจริญชัย (2548) ศึกษา การศึกษาเชิงปริจเฉทวิเคราะหแบบทดสอบในนิตยสาร
ไทย เพื่ อศึ กษาโครงสรางของปริจเฉทแบบทดสอบในนิ ตยสารไทยและกลวิธีทางภาษาในการชี้นํ า
ผูอานในปริจเฉทแบบทดสอบในนิตยสารไทย ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากแบบทดสอบในนิตยสาร
ไทย 6 ชื่อ ไดแก นิตยสารพลอยแกมเพชร เรื่องผูหญิง ไอซ เธอกับฉัน เดอะบอย ตั้งแตป 2544–2545
และแฮมเบอรเกอรตั้งแตป 2545–2546 โดยใชวิธีสุมตัวอยาง ไดแบบทดสอบในนิตยสารไทย ชื่อละ
12 ฉบั บ รวมข อ มู ล แบบทดสอบทั้ ง สิ้ น 82 ปริ จ เฉท จากการศึ ก ษาภาพรวมและปริ บ ทของ
แบบทดสอบในนิตยสารไทยตามกรอบ SPEAKING ของ HYMES พบวา แบบทดสอบในนิตยสารไทย
มิ ได เป น เพี ย งชุ ดคํ าถามคํ าตอบและไมไดมีลักษณะของเกมที่ส นุกสนานเทานั้ น แตแบบทดสอบมี
จุดมุงหมายใหผูอานรูห รือเขาใจในประเด็นที่แบบทดสอบนําเสนอพรอมทั้งนําเสนอคําแนะนําหรือ
วิธีแกไขปรับปรุงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับผูอานอีกดวย ผลการศึกษาเรื่องโครงสราง
ของแบบทดสอบพบวา แบบทดสอบมีโครงสรางกระสวนปญหาทางแกไข โดยโครงสรางนี้จะนําเสนอ
สถานการณ ที่เปนป ญหาใหกับ ผูอาน นําผูอานไปสูความสงสัยในพฤติกรรมของตน และกระตุนให
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ผูอานเกิดความปรารถนาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อใหมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาในการชี้นํ าผูอานในปริจเฉทแบบทดสอบ พบวา
ผู เขี ย นใช ก ลวิ ธีท างภาษาในการชี้ นํ าผู อานทั้งสิ้น 5 กลวิธี แบ งเป น กลวิธีก ารชี้นํา 3 กลวิธี ไดแ ก
กลวิธีการใชรูปประโยคคําสั่ง กลวิธีการใชคําแสดงเจตนาในการชี้นํา กลวิธีการใชคํากริยา "เตือน" และ
กลวิธีเสริมการชี้นํา 2 กลวิธี ไดแก กลวิธีโนมนาวใจ และ กลวิธีความสุภาพ นอกจากนี้แบบทดสอบได
นําเสนออุดมการณ/อุดมทรรศน 3 เรื่อง อุดมการณ/อุดมทรรศนวาดวยคุณสมบัติของผูหญิงที่ผูชาย
ปรารถนา อุดมการณ/อุดมทรรศนวาดวยความสมดุลระหวางการเปนผูใหและผูรับ และอุดมการณ/
อุดมทรรศนวาดวยความเปนคนโดยสมบูรณ
ปาริ ด า สุ ข ประเสริ ฐ (2552) กลวิ ธี แ ละโครงสร างปริ จ เฉทของการให คํ าแนะนํ าใน
ภาษาไทย เป น การศึ กษาภาษาในแนววั จ นปฏิ บั ติศ าสตรแ ละวาทกรรมวิเคราะห เกี่ ย วกั บ การให
คําแนะนําในภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค 2 ขอ 1) เพื่อศึกษากลวิธีและโครงสรางปริจเฉทของการให
คํ า แนะนํ า ใน 2 บริ บ ท ได แ ก บริ บ ทที่ มี ก ารขอคํ า แนะนํ า และบริ บ ทที่ ไม มี ก ารขอคํ า แนะนํ า
2) เปรียบเทียบกลวิธีและโครงสรางปริจเฉทของการใหคําแนะนําในทั้ง 2 บริบทขางตน ขอมูลที่ใช
ศึกษาสํ าหรั บ บริบ ทที่ มีการขอคํ า แนะนํ า รวบรวมมาจากการรายการวิทยุที่เปดโอกาสใหผูที่ กําลัง
ประสบป ญ หาโทรศั พ ท เข า มาขอคํ า แนะนํ า และรวบรวมจากการสนทนาระหว า งเพื่ อ นใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใชในสวนของบริบทที่ไมมีการขอคําแนะนํา ในสวนของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
วิเคราะหกลวิธีการใหคําแนะนําโดยใชกรอบทฤษฎีของเจียง (Jiang, 2006) และโครงสรางปริจเฉท
ของการให คําแนะนํ าวิ เคราะห ตามกรอบทฤษฎีของอาเบะ (Abe, 2001) ผลการวิ จั ย พบวา ผู ให
คําแนะนําในทั้ง 2 บริบท จะใชทั้งกลวิธีแบบตรงและกลวิธีแบบออม ในบางสถานการณผูใหคําแนะนํา
จะใช ก ลวิ ธี แ บบตรง ได แ ก การใช ป ระโยคที่ มี ก ริ ย าแสดงวั จ นกรรม และการใช ป ระโยคคํ า สั่ ง
ยกตัวอยางเชน “ฉันแนะนําวา...” “ไปนอนเดี๋ยวนี้” แตอยางไรก็ตามผลการวิจัย พบวา ผูใหคําแนะนํา
จะใชกลวิธีแบบออมมากกวาแบบตรง ดังนั้นผูที่ใหคําแนะนําจึงพยายามใชรูปภาษาแบบออมมากกวา
แบบตรง ดังนั้นผูที่ใหคําแนะนําจึงพยายามใชรูปภาษาแบบออมเพื่อที่จะลดอัตราการคุกคามหนาของ
ผูท่ีถูกใหคําแนะนํา กลวิธีแบบออมที่พบ เชน การใชรูปประโยคแสดงเงื่อนไข การใชประโยคที่มีกริยา
ชวย เปนตน ในสวนของโครงสรางปริจเฉทพบวา ในบริบทที่มีการขอคําแนะนําและบริบทที่ไมมีการ
ขอคําแนะนําประกอบไปดวยองคประกอบที่เหมือนกัน 7 สวน ไดแก การกลาวถึงปญหา การซักถาม
เกี่ยวกับปญหา การตอรองเพื่อใหคําแนะเปนที่ยอมรับ และการใหกําลังใจ โดยที่องคประกอบในสวน
ของการใหกําลังใจเปนลักษณะเฉพาะของการใชภาษาของชาวเอเชีย องคประกอบเดียวที่แตกตางกัน
ของ 2 บริบ ท ได แก องค ป ระกอบในสว นของการตอวา ซึ่ งจะพบแต เฉพาะในบริบ ทที่ ไม มีการขอ
คําแนะนํา ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากวาคูสนทนามีความรูจักและสนิทสนมกันมากอน แตในทางกลับกัน
จะไมพบองคประกอบในบริบทที่มีการขอคําแนะนําเนื่องมาจากคูสนทนาไมไดรูจักกันมากอน ดังนั้น
ผูใหคําแนะนําจึงไมมีการตอวาผูขอคําแนะนําเนื่องจากจะเปนการกระทําที่คุกคามหนา
นิตยาภรณ ธนสิทธิสุรโชติ (2545) ศึกษาเรื่อง “กลไกการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนา
ภาษาไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลไกการเปลี่ยนประเด็นในปริจเฉทการสนทนา
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ภาษาไทย 2 ประเภท ได แก การสัมภาษณและการสนทนาแบบเปน กันเองผลการวิจัยพบวา การ
เปลี่ยนประเด็นในการสนทนาภาษาไทยสามมารถจําแนกออกได 3 ประเภทตามเกณฑดานผลัด ไดแก
การเปลี่ยนประเด็นในผลัดเดิม การเปลี่ยนประเด็นในผลัดใหม การเปลี่ยนประเด็นในผลัดซอน และ
จําแนกตามเกณฑดานความสัมพันธกับประเด็นเดิมได 3 ประเภท ไดแก การเปลี่ยนจุดเนน การยอน
เรื่อง การเปลี่ยนเรื่องใหม และจําแนกตามเกณฑดานความหมายของประเด็นใหมได 5 ประเภท คือ
การเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวตนเอง คูสนทนา ตนเองและคูสนทนา สิ่งแวดลอม และเรื่องทั่วไป โดยการ
สั มภาษณ มี การเปลี่ ย นประเด็ น ในผลัด ใหมม ากที่ สุด ในด านความสั ม พั น ธกั บ ประเด็ น เดิ ม พบว า
การสั ม ภาษณ มี ก ารเปลี่ ย นจุ ด เน น มากที่ สุ ด ส ว นเกณฑ ด า นความหมายของประเด็ น ใหม พบว า
การสัมภาษณมีการเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับคูสนทนามากที่สุด การวิเคราะหกลไกการเปลี่ยนประเด็น
พบวา การสัมภาษณมีการใชกลไกระดับคํามากที่สุดและใชกลไกระดับประโยครองลงมา
งานวิ จัย ที่ กลาวมาขางต น เป น ประโยชนและเป น แนวทางให กับ ผูวิจัย ในการพิ จารณา
เกี่ยวกับความตอเนื่องของคําถาม และประเด็นที่ถาม รวมทั้งการศึกษากลวิธีทางภาษาในปริจเฉทการ
สัมภาษณในครั้งนี้ดวย
2.3.4 สื่อมวลชน
2.3.4.1 ความหมายการสื่อสารมวลชน
อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ (2550: 5) ไดอธิบายความเปนมาของความหมายคําวา
การสื่ อ สารมวลชน (mass communication) ไว ว า ในระยะเริ่ ม แรกของการบั ญ ญั ติ ศั พ ท
คณะกรรมการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถานไดรับเอาคําวา การสื่อสารมวลชน มาใชกับคําวา
mass communication ซึ่งกรมหมื่นนราธิป พงศป ระพั นธเปน ผูเสนอ โดยนําเอาคําวา การสื่อสาร
(communication) มารวมกับคําวา มวลชน (mass) หมายถึงคนจํานวนมาก ๆ การสื่อสารมวลชนจึง
หมายถึง สื่อสารไปสูมวลชน ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดบัญญัติศัพทคําวา สื่อมวลชน ขึ้น เปนคําที่
ตรงกั บ คํ าว า mass media ซึ่ งเป น การย อ จากคํ า ว า สื่ อ ในการสื่ อ สารมวลชน หรื อ medium /
media of communication จนป จ จุบัน มีการใชคําวา สื่อมวลชนกัน อยางแพรห ลายโดยหมายถึง
ชองทางการสื่อสารประเภทตาง ๆ เชน สื่อหนังสือพิมพ นิตยสาร ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน
กิติมา สุรสนธิ (2548: 98) ไดกลาวถึงความหมายของการสื่อสารมวลชนวา
เปนการสื่อสารกับคนจํานวนมาก มีความเปนสาธารณะ รวดเร็ว กวางขวาง และครอบคลุมผูรับสารใน
พื้ น ที่ ต าง ๆ ได ม ากกวา การสื่ อสารประเภทอื่น ๆ ผูรับ จํานวนมากมีความแตกตางกัน ในเรื่องของ
คุ ณ ลั ก ษณ ะทางด า นประชากรศาสตร (heterogeneous) และไม เ ป น ที่ รู จั ก ของผู รั บ สาร
(anonymous) มี ค วามเป น สาธารณะ (public) ข าวสารที่ ส งมี ค วามหลากหลาย (variety) จะถู ก
สงผานชองสารที่เรียกวา สื่อมวลชนไปยังสาธารณชนภายในระยะเวลาสั้นในเวลาเดียวกัน
กาญ จนา แก ว เทพ (2541: 43) ได ก ล า วถึ ง เกณ ฑ ที่ ป ระกอบขึ้ น เป น
สื่อสารมวลชน วา ประกอบดวยเกณฑ เชน ตองผานสื่อกลาง (หนังสือพิมพ ภาพยนตร ฯลฯ) ปริมาณ
ผูรับสารตองมีจํานวนมาก ตองใชเทคโนโลยีในการผลิต และไดอางอิงจากการวิเคราะหความเปนมา

24
ของสื่อมวลชนของ McQuall (1987) ที่ไดเสนอใหพิจารณาองคประกอบ 4 ประการที่เปนปจจัยที่
เกี่ยวของ กับพัฒนาการของสื่อมวลชน ไดแก 1) ตัวเทคโนโลยี 2) สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ที่เปนบริบทในขณะนั้น 3) ภารกิจที่สื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ เพื่อตอบสนองกับความจําเปนของ
สังคม 4) ประชาชนตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับสื่อ
อาจสรุปไดวา การสื่อสารมวลชน หมายถึง การสื่อสารกับคนจํานวนมากโดย
ผานชองทางหลาย ๆ ชองทางในระยะเวลาพรอม ๆ กัน
2.3.4.2 การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
กิติมา สุรสนธิ (2548: 99-100) ไดอธิบายลักษณะของสื่อสารมวลชนไว ดังนี้
(1) ผูสงสาร (source) ในกระบวนการสื่อสารมวลชน มักจะเปนผูที่อยูใน
องคกร หรือสถาบันสื่อสารมวลชน และไดรับการยอมรับ มีความนาเชื่อถือในการสงขาวสารมากกวา
คนธรรมดาทั่วไป และการสงสารจะตองใชกระบวนการที่สลับซับซอน มีคาใชจายสูงกวาในการดําเนิน
กิจกรรม
(2) สาร (message) มีความหลากหลาย มีลักษณะทั่วไปไมเปนสื่อเฉพาะแบบ
สวนตัวมีความเปนสาธารณะ มีความรวดเร็ว ไมคงทน โดยผานสื่อที่สามารถสงไดครอบคลุมผูรับสารที่
มีความแตกตางกันในเรื่องของ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหผูรับสาร
สามารถรับไดพรอมกันในเวลาเดียวกันทุกกลุม
(3) สื่อ (media) สื่อที่ใชในกระบวนการสื่อสารมวลชนเรียกวา “สื่อมวลชน”
ซึ่งหมายถึง สื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารที่ประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว
ภายในเวลาที่ใกลเคียงกันหรือในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
(3.1) สิ่งพิมพ (printed media) ไดแก สื่อมวลชนที่สงขาวสารตาง ๆ โดย
สื่อที่ใช เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และหนังสือ เปนตน
(3.2) สื่ออิเล็กทรอนิกส (electronic media) ไดแก สื่อมวลชนที่ใชอุปกรณ
ไฟฟา หรืออิเลคทรอนิกสในการสงและรับขาวสาร เชน วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร เปนตน
(4) ผูรับสาร (receiver) ผูรับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชนนั้นจะเปนผูรับ
สารมวลชน (mass audience) ซึ่งมีความแตกตางกันในดานคุณลักษณะของประชากรศาสตร ไดแก
อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ถิ่นอาศัย เปนตน รวมถึงยังไมรูจักผูรับสาร
2.3.4.3 ประเภทของการสื่อสารมวลชน
การสื่อสารมวลชนที่มีประสิทธิภาพจะคํานึงถึงการเลือกใชสื่อ หรือชองทางที่
เหมาะสมกับผูรับสาร เนื่องจากผูรับสารมีจํานวนมาก มีความแตกตางกัน Stanley J. Baran (2010:
16-17) ไดอางอิงการเลือกใชสื่อของผูใหญในอเมริกาวา คนอเมริกาใชเวลาในสื่อบันเทิงตาง ๆ รอยละ
60 ซึ่งมากกวาเวลาในการแตงตัวหรือดูแลสุขภาพรวมกัน และสื่อที่ไดรับเลือกใชแตกตางกันโดยสื่อ
ประเภทวิทยุโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือวิทยุ และอินเทอรเน็ต ดังแสดงในภาพ
Stanley J. Baran (2010) ยั งไดจํ าแนกสื่อตามอุตสาหกรรมการผลิ ตสื่ อและ
ผูรับสาร ไว 8 ประเภท ไดแก หนังสือ (books) หนังสือพิมพ (newspapers) เมกาซีน (magazines)
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ภาพยนตร (film) วิทยุ การบัน ทึกและเพลงฮิต สมัย ใหม (radio, recording and popular music)
โทรทั ศ น เคเบิ ล และวี ดี โ อเคลื่ อ นที่ (television, cable, and mobile video) วี ดี โ อเกม (video
games) และ อินเทอรเน็ตและเว็บไซต (the internet and the world wide web)
ชัยยงค พรหมวงศ (2556) ไดจําแนกสื่อมวลชนไวครอบคลุมสื่อ 6 ประเภท คือ
(1) สิ่ งพิ ม พ ได แ ก หนั งสื อ พิ ม พ วารสาร นิ ต ยสาร หนั งสื อ และสิ่ งตี พิ ม พ
ประเภทอื่น ๆ
(2) ภาพยนตร ทั้ ง ภาพยนตรเรื่ อ ง ภาพยนตรส ารคดี และภาพยนตร ท าง
การศึกษาบางประเภท
(3) วิทยุกระจายเสียง ไดแกวิทยุที่สงรายการออกอากาศ ทั้งระบบ AM และ
FM รวมไปถึงระบบเสียงตามสาย
(4) วิทยุโทรทัศน เปนสื่อทางภาพและทางเสียงที่เผยแพรออกไป ทั้งประเภท
ออกอากาศและสงตามสาย
(5) สื่ อสารโทรคมนาคม เปน ผลจากความก าวหนาด านเทคโนโลยี มี การส ง
ขอความ เสียง ภาพ ตัวพิพม สัญลักษณตาง ๆ ไดหลากหลาย ครอบคลุมกิจการสื่อสารผานดาวเทียม
โทรภาพ โทรพิมพ
(6) สื่อวัสดุบันทึก ไดแกเทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ แผนบันทึกเสียง แผน
บันทึกภาพ ซึ่งกลายเปนสื่อมวลชน เพราะเทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหสามารถผลิตเผยแพรไดมากและ
รวดเร็ว
อยางไรก็ตามในการเลือกใชสื่อแตละประเภทควรตองมีการศึกษาถึงเรื่องความเหมาะสม
ข อ ดี ข อ เสี ย ค าใช จ ายตามกํ าลั งของผู ส งสาร เพื่ อ ให ก ารสื่ อ สารมวลชนเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุด
2.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณรายการผานสื่อมวลชน
ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ ทาง
โทรทัศนสองประเภท” โดยมีวัตถุประสงค คือ ตองการศึกษาถึงกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ
ทางโทรทั ศน ที่มี วัต ถุ ป ระสงค แตกต างกัน ไดแก การสัมภาษณ เพื่ อสรางภาพลักษณ ที่ดีให แกผูให
สัมภาษณ และการสัมภาษณ เพื่ อหาข อเท็ จจริง โดยใชตัวอยางขอมูลจากรายการทไวไลทโชวเปน
ตัวแทนของการสัมภาษณเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผูสัมภาษณและใชตัวอยางขอมูลจากรายการ
ไอทีวีทอลคเปนตัวแทนของการสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริงอยางละ 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 –
40 นาที ผลการวิจัย พบวา ผูสัมภาษณใชกลวิธีหลายอยางเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการในปริจเฉทการ
สั ม ภาษณ ทางโทรทั ศ น กลวิ ธี การถามที่ ใชในปริจ เฉทการสัม ภาษณ มี 8 กลวิธี ได แก การถามใน
ลักษณะสรุปคําตอบ การชี้นําคําตอบ การรุกไลดวยคําถามตอเนื่อง การเปลี่ยนคําถาม การซ้ําคําถาม
การใชประโยคบอกเลาเพื่อยั่วยุ การตั้งคําถามจากเหตุการณสมมติและการตั้งคําถามแยง นอกจากนี้
ผูสัมภาษณ ยังใชกลวิธีเสริมการถามเพื่อใหการสัมภาษณ บรรลุวัตถุประสงคอีก 5 กลวิธี ไดแก การ
เสริมคําตอบ การทวนคําตอบ การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ การหยอกเยาและการตัดบท
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จากการศึกษาเปรีย บเที ย บพบวา ผูสั มภาษณ ในรายการโทรทั ศนที่เนน วัต ถุป ระสงค
ตางกันสองประเภทใชกลวิธีการถามและกลวิธีเสริมการถามแตกตางกันโดยกลวิธีการถามที่ถือเปน
ลักษณะเดนในรายการที่เนนวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผูสัมภาษณมี 2 กลวิธี ไดแก
การถามในลักษณะสรุปคําตอบ และการชี้นําคําตอบ ในขณะที่กลวิธีการถามที่ถือเปนลักษณะเดนใน
รายการที่เนนวัตถุประสงคเพื่อหาขอเท็จจริงจากผูใหสัมภาษณมี 6 กลวิธี ไดแก การรุกไลดวยคําถาม
ต อ เนื่ อ ง การเปลี่ ย นคํ า ถาม การซ้ํ าคํ าถาม การใช ป ระโยคบอกเล าเพื่ อ ยั่ ว ยุ การตั้ งคํ าถามจาก
เหตุการณสมมติ และการตั้งคําถามแยง สวนกลวิธีเสริมการถามที่ถือเปนลักษณะเดนในรายการที่เนน
วัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผูสัมภาษณ มี 4 กลวิธี ไดแก การเสริมคําตอบ การทวน
คําตอบ การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ และการหยอกเยา ในขณะที่กลวิธีเสริมการถามที่
ถือเปน ลักษณะเดน ในรายการที่เน นวัตถุ ประสงค เพื่อหาขอเท็จจริงจากผูใหสัมภาษณ มีกลวิธีเดีย ว
ไดแก การตัดบท ตอนทายผูวิจัยไดสรุป ความแตกตางของการเลือกใชกลวิธีอธิบายไดดวยเรื่องปริบท
ของการสัมภาษณ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูรวมเหตุการณการสื่อสาร ในรายการทไวไลทโชวผูใหสัมภาษณ
ใหความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดีตลอดการสัมภาษณ คูถอยคําถาม – คําตอบ ที่พบเปน
แบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคูมากกวาที่ปรากฏในรายการไอทีวีทอรค กลวิธีที่ปรากฏเปนไปในลักษณะของ
การชวยทําใหคําตอบของผูใหสัมภาษณฟงดูดียิ่งขึ้น ในขณะที่ผูใหสัมภาษณในรายการไอทีวีทอรคให
ความรวมมือในการตอบคําถามนอยกวาผูใหสัมภาษณในรายการทไวไลทโชว คูถอยคําถาม – ตอบ ที่
พบจึงเปนแบบยืดเยื้อ และกลวิธีที่ปรากฏใชจึงมักเปนไปในลักษณะของการคาดคั้นและรุกไลคําตอบ
อยูเสมอ
งานวิจัยของประไพพรรณ พึ่งฉิม ถือไดวา เปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหเรื่องกลวิธี
การถามในปริจ เฉทการสัมภาษณ ให กับ ผู วิจัย ไดเปน อยางดี โดยเฉพาะในสว นกลวิธีการถามที่ มี
ลักษณะแตกตางกันของทั้งสองรายการ เนื่องจากรายการ “คลับฟรายเดย” เปนรายการวิทยุ ที่ผูวิจัย
ใชศึกษาเปนรายการที่มีลักษณะเดนอยูที่ถาม นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณในรายการก็หลายหลากแตง
ต า งกั น ไปในแต ล ะครั้ ง ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า ผู สั ม ภาษณ มี ก ลวิ ธี ก ารถามอย า งไร และ
การสัมภาษณแตละครั้งผูสัมภาษณใชกลวิธีการถามเหมือนกันหรือไม
วิภาวรรณ วงษสุวรรณ (2542) ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางปริจเฉททอลคโชวของทินวัฒน
มฤคพิทักษ และกลวิธีการใชภาษาเพื่อความขบขันในองคประกอบปริจเฉท สรุปผลไดวา ปริจเฉท
ทอล คโชวของทิ น วัฒ น มฤคพิ ทั กษ มี องค ป ระกอบทั้งสิ้น 7 สวน คือการเป ดรายการ การทักทาย
การปู พื้ น เรื่ อ ง เนื้ อ เรื่ อ ง การสรุ ป การแนะนํ าที ม งาน และบทส งท า ยองค ป ระกอบดั งกล าวจะมี
การเรียงลําดับตายตัว แตละปริจเฉทจะมีองคประกอบตั้งแต 4 สวนขึ้นไป เนื้อเรื่องเปนองคประกอบ
สวนที่ยาวที่สุด เมื่อศึกษาองคประกอบเนื้อเรื่องจะพบวา องคประกอบเนื้อเรื่องประกอบดวยตอนยอย
หลายตอน และในแตละตอนยอยอาจแบงเปนเรื่องยอยไดอีก ทินวัฒนใชวิธีการ 3 อยาง คือ การแจง
หัวเรื่อง การเกริ่นเรื่อง และการรองเพลง เพื่อบอกการเริ่มตอนยอยใหมเมื่อพิจารณาแกนปริจเฉทที่
ปรากฏในทุกปริจเฉทจะพบวา แกนปริจเฉท ที่พบมากที่สุดและกระจายอยูตลอดทั้งปริจเฉท ไดแก
แกนปริจ เฉท ผม ส ว นแกนปริจ เฉทอื่ น ๆ ที่ พ บมากรองลงมา ไดแกแกนปริจ เฉท เคา ท าน/ทาน

27
ทั้ งหลาย/ท านผู มี เกี ย รติ และแกนปริ จ เฉทที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หั ว เรื่ อ ง ผู วิ จั ย พบว า แกนปริ จ เฉทที่ มี
การกระจายอยูตลอดเรื่องจะชวยเชื่อมโยงเรื่องราวในปริจเฉทใหมีความตอเนื่อง ชวยทําใหปริจเฉท
นั้น ๆ มีเอกภาพ และยังชวยขยายความใหกับหัวเรื่องหลักอีกดวย ผูวิจัยพบวากลวิธีการใชภาษาเพื่อ
ความขบขันของทินวัฒน มีทั้งสิ้น 10 วิธี คือ การใชคําสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ การใชคําผิด
ปริบ ท การใชคํายอและอักษรยอ การสรางคําใหมโดยอาศัยแนวเที ยบ การเลนคํา การเลนสํานวน
การเลนความหมาย การใชความเปรียบที่ใหภาพขบขัน และความเปรียบที่เกินจริง การใชถอยคําแฝง
นัย และการเลนสัมผัสอักษร กลวิธีที่ทินวัฒนใชมากไดแกการใชคําสื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องเพศ
การเลนความหมาย และการใชถอยคําแฝงนัย จากการศึกษาทั้งหมดทําใหเห็นวา จุดเดนของปริจเฉท
ทอลคโชวของทินวัฒน คือ การเรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนระบบ ทําใหผูฟงติดตามประเด็นที่พูดอยูนั้น
ไดงาย ไมสับสน กลวิธีการใชภาษาเพื่อความขบขันทั้ง 10 วิธี แสดงใหเห็นวา ทินวัฒนเปนผูที่สามารถ
ใชภาษาไดอยางมีศิลปะ ทําใหเรื่องยากหรือเรื่องที่มีสาระกลายเปนเรื่องสนุก วิธีการของทินวัฒนทําให
ถอยคําที่สื่อเรื่องเพศขบขันแตไมหยาบคาย นอกจากนี้ ทินวัฒนยังใชถอยคําแฝงนัยเพื่อเสียดสีประชด
ประชันที่ฟงดูไมรุนแรงเทาการวาตรง ๆ แตใหผลในการตําหนิบุคคลนั้น ๆ ได และยังสรางความขบขัน
ใหแกผูฟง
สรียา ทับทัน (2543) ศึกษาเรื่อง กลวิธีทางภาษาในการถามซัก ถามคาน ถามติง ในการ
พิ จ ารณาคดี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ท างภาษาในการถามทั้ ง 3 แบบ ดั งกล า ว และ
เปรี ย บเที ย บการถามของทนายความฝ ายที่ อ างพยานฝ ายตน (ถามซั ก ถามติ ง) กั บ การถามของ
ทนายความฝายตรงขาม (ถามคาน) ผลการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาพบวา ทนายความใชกลวิธีทาง
ภาษาหลายวิธีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการถามแตละชวง ในการถามซักนั้น ทนายความใชกลวิธี
ทางภาษา 7 กลวิธี ได แก การขอให แจ งขอมู ล การทวนคําตอบ การใช ป ระโยคสั้น ๆ การเปลี่ย น
คําถาม การตั้งคําถามตอเนื่อง การถามย้ํา และการสรุปประเด็น กลวิธีที่ใชในการถามคานพบทั้งสิ้น
11 กลวิธี ไดแก การเลือกใชคําเพื่อใหน้ําหนักคําพยานนอยลง การถามเกินกวาอํานาจหนาที่ การแยง
คําใหการ การสมมติ การถามตรงกันขาม การคาดคั้นเอาคําตอบ การตัดบท การเปลี่ยนคําถาม การตั้ง
คําถามต อเนื่อง การถามย้ํา และการสรุป ประเด็น สวนกลวิธีที่ใชในการถามติง พบทั้ งสิ้น 3 กลวิธี
ไดแก การชี้นําคําตอบ การขอใหแจงขอมูลและการทวนคําตอบ ทั้งนี้กลวิธีที่พบสวนใหญเปนกลวิธีทาง
ภาษาที่ ใช เพื่ อถามให ตอบ เมื่อศึกษาเรื่องถอยคําที่ใชเพื่อถามนั้น พบวา ทนายความใชรูป ประโยค
2 ชนิด คือรูป ประโยคคําถามและรูป ประโยคบอกเลา ที่พบสวนใหญ อยูในรูป ประโยคคํ าถาม เมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบพบวาการถามของทนายความฝายที่อางพยานฝายตน (ถามซัก ถามติง) กับการถาม
ของทนายความฝายตรงขาม (ถามคาน) มีความแตกตางใน 3 เรื่องคือ ความแตกตางเรื่องความรวมมือ
ในการสนทนา ความแตกตางเรื่องกลวิธีทางภาษา และความแตกตางเรื่องรูป ประโยคที่ใชเพื่อถาม
กลาวคือหากเปนการถามพยานฝายตน ทนายความและพยานใหความรวมมือในการสนทนาเปนอยาง
ดี เพราะจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทนายความจะใชกลวิธีทางภาษาเพื่อใหพยานสามารถตอบ
คําถามไดงายและตรงประเด็นที่สุด คําถามที่พบสวนใหญคือคําถามแบบใหตอบเนื้อความ ในขณะที่
การถามพยานฝายตรงขามนั้น พยานและทนายความใหความรวมมือนอย กลวิธีที่ใชสวนใหญจึงเปนไป
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เพื่อจับพิรุธพยาน ทําลายความนาเชื่อถือของพยานใหมากที่สุด และคําถามที่พบมากที่สุดคือคําถาม
แบบตอบรับ-ปฏิเสธ การศึกษาครั้งนี้ทําใหเห็นภาพรวมของการพิจารณาคดีในศาล คือ การสนทนาที่
เกิดขึ้นในศาลนั้นเปนการสนทนาที่เปนระบบ มีวัตถุประสงคชัดเจน มีผูถามและผูตอบชัดเจน และ
จั ด เตรี ย มประเด็ น ที่ ต อ งการถามไว ล ว งหน าแล ว ทนายความจึ งต อ งคํ านึ งถึ งป จ จั ย ต าง ๆ ได แ ก
คูสนทนา วัตถุประสงคของการถาม และบทบัญญัติของกฎหมาย ปจจัยเหลานี้มีผลตอการเลือกใช
กลวิธีทางภาษาและรูปประโยคที่ใชเพื่อถามโดยตรง
งานวิจัยของสรียา ทับทัน ไดศึกษากลวิธีทางภาษาในการถามไวอยางละเอียด ซึ่งผูวิจัย
ได ศึกษาเป น แนวทางในการวิ เคราะห กลวิธีการถาม พบวา มี การสั มภาษณ บ างครั้ งที่ ผูสั มภาษณ
ซักถามขอมู ลจากผู ให สั มภาษณ เหมื อนกั บ ที่ทนายความซักถามพยานในศาล ซึ่งผูวิจัยจะไดศึกษา
วิเคราะหตอไป
นิระดา รสิกวรรณ (2544) ศึกษาเรื่อง “การครอบครองการสนทนาในสถานการณการ
สื่อสารแบบเปนทางการและไมเปนทางการ” โดยศึกษาจากขอมูลการสนทนา 3 แบบ ซึ่งมีความเปน
ทางการตางกัน 3 ระดับจากมากไปนอย คือ การสัมภาษณ การอภิปรายกลุม และการคุยกันโดยใช
ขอมูลการสนทนาทางรายการโทรทัศน ยกเวนการคุยกันที่เปนการคุยกันระหวางเพื่อน โดยเก็บขอมูล
การสนทนาประเภทละ 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 นาที ในสวนของการสัมภาษณผูวิจัยเลือกขอมูล
การสั ม ภาษณ ดา นธุ ร กิ จ และการเมื อ งให เป น ขอ มู ล ของสถานการณ ก ารสื่ อ สารแบบเป น ทางการ
เนื่องจากมีระดับความเปนทางการสูงสุดในสถานการณการสื่อสารทั้ง 3 แบบ โดยมีลักษณะดังนี้ คือ
(1) มีการจัดลําดับผลัดในการสนทนาลวงหนา
(2) ใชภาษามาตรฐานและมีความสม่ําเสมอในรูปแบบ
(3) ใชคําเรียกขานที่แสดงสถานภาพตามตําแหนงของผูรวมสนทนา
(4) กําหนดประเด็นหลักในการสนทนาลวงหนา
ผูวิจัยไดนิยามการครอบครองการสนทนาไว 2 มิติ คือการครอบครองการสนทนาเชิง
ปริมาณ และการครอบครองการสนทนาเชิงปฏิสัมพันธซึ่งปรับมาจากทฤษฏีของไลนิล (Linell, 1990)
ผลการวิจัยพบการครอบครองการสนทนาทั้ง 2 มิติ ในการสนทนาทั้ง 3 แบบ โดยมิติแรก
เปนการศึกษาการครอบครองการสนทนาเชิงปริมาณซึ่งเปนการวิเคราะหโดยพิจารณาจากปริมาณใน
การพูดของผูรวมสนทนาแตละคน ผูครอบครองการสนทนาเชิงปริมาณ คือ ผูรวมสนทนาที่มีจํานวน
ผลัด จํานวนคํา และความยาวเฉลี่ยของผลัดสูงสุด และมิติที่สองเปนการศึกษาการครอบครองการ
สนทนาเชิ งปฏิ สั มพั น ธ ซึ่งเป น การวิเคราะหโดยพิ จ ารณาจากลักษณะในการปฏิสัม พัน ธของผู รว ม
สนทนาแตละคน ผูครอบครองการสนทนาเชิงปฏิสัมพันธ คือ ผูรวมสนทนาที่มีจํานวนการพูดแทรก
สําเร็จและวัจนกรรมชี้นําสูงที่สุด
เขมลักษณ อินลออ (2547) ศึกษาเรื่อง ปริจเฉทการรายงานขาวของรายการระเบียงขาว
ทางสถานี โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท. ไดอธิบายโครงสรางปริจเฉทการรายงานขาว รายการ
ระเบียงขาว ซึ่งมีลักษณะรูปแบบตายตัว ไดแก การกลาวเปดรายการ การสนทนาเรื่องทั่วไป การเปด
ชวงรายการ การเปดประเด็นขาว การรายงานเนื้อหาขาว การปดประเด็นขาว และการปดทายรายการ
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ซึ่งอาจเปนเพราะรายการระเบี ยงขาว ยังนับเปนรายการขาวที่ตองอยูใตขอจํากัดดานความถูกตอง
เปนกลาง และความนาเชื่อถืออยูมาก จึงไมสามารถเปลี่ยนรูปแบบรายการบันเทิงทั้งหมดได
ป ญ จพร ลี ล าชี ว สิ ท ธิ์ (2549) ศึ ก ษา การวิ เ คราะห ป ริ จ เฉทรายการโทรทั ศ น มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง ผลัด และกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทการสนทนารายการโทรทัศน
"หัวหมอจอขาว" ขอมูลที่ใชศึกษาไดจากสําเนาแถบวีดิทัศนการสนทนาระหวางผูดําเนินรายการใน
รายการโทรทั ศ น “หั ว หมอจ อข าว” ตั้ งแตเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2547 จํ านวน
26 ครั้ง รวมเปนระยะเวลาประมาณ 650 นาที ผลการศึกษาเรื่องโครงสรางและผลัด ของปริจเฉทการ
สนทนาในรายการโทรทัศน "หัวหมอจอขาว" พบวาสามารถแบงองคประกอบของโครงสรางออกไดเปน
3 ส ว น ได แก 1) ส ว นนํ า ประกอบดว ยองคป ระกอบที่ ป รากฏตายตัว และองคป ระกอบที่ ป รากฏ
ไม ตายตัว 2) สวนเนื้ อหา ประกอบดวยองค ประกอบที่ปรากฏตายตัว ไดแก การเลาประเด็นขาวที่
นํามาจากหนังสือพิมพไทยรายวัน การใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการเขาโฆษณา 3) สวนทาย
ประกอบดวยองคประกอบที่ปรากฏตายตัว และองคประกอบที่ปรากฏไมตายตัว สวนเรื่องผลัดการ
สนทนา พบวา สวนใหญ เป นผลัดการสนทนาที่มีการวางแผน ซึ่งไดกําหนดหนาที่หลักของผูดําเนิน
รายการแต ละคนใหดําเนิน ผลัดในองค ประกอบของโครงสรางแตละสวน การศึกษาเรื่องกลวิธีทาง
ภาษา พบวา มี การเลื อกใช กลวิธี ทางภาษา เพื่ อให บ รรลุจุดประสงคของปริจ เฉท ซึ่งแบ งออกเป น
2 ประการ ไดแก จุดประสงคในเชิงการสื่อสารและจุดประสงคในเชิงพาณิชย การเลือกใชกลวิธีทาง
ภาษาเรียงตามลําดับการปรากฏจากมากไปหานอยมี 11 กลวิธี ดังนี้ 1) การใชภาษาไมเปนทางการ
2) การขยายความ 3) การสมมติ 4) การอางอิง 5) การหักมุม 6) การใชถอยคําโนมนาวหรือเชิญชวน
อยางตรงไปตรงมา 7) การใชคําเลียนเสียง 8) การใชคําขยายกริยาเกินจริง 9) การเลนคํา 10) การ
บริภาษ 11) การหยอกเยา
งานวิจัยที่ไดศึกษาดังกลาวชวยสนับสนุนแนวคิดกลวิธีการถามในปริเฉทการสัมภาษณ
สัม ภาษณ ร ายการวิ ทยุ “คลั บ ฟรายเดย” ในการเป น ผูควบคุ ม และกํ าหนดทิศ ทางในการสนทนา
ใหเดนชัดยิ่งขึ้น
2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับวาทกรรมผานสื่อ (Mediated Discourse Analysis)
และปฏิพันธวิเคราะห (Nexus analysis)
2.4.1 วาทกรรมผานสื่อ (Mediated Discourse Analysis)
ในมุ ม มองของนั ก สั ง คมวิ ท ยา มองว า วาทกรรม คื อ ระบบและกระบวนการผลิ ต
เอกลักษณและความหมายใหกับสิ่งตาง ๆ ทั้งยังมีโครงสรางที่กําหนดคําพูดทั้งหลายเพื่อกําหนดใหเปน
จริง โดยมีระบบเกณฑที่กําหนดสรางความหมายเปนไปไดในการพูดถึงความจริง ความเปนจริงในที่นี้
ไมใชขอเท็จจริงเชิงประจักษ แตมีระบบกฎเกณฑที่กํากับวาอะไรเปนจริง อะไรไมเปนจริง วาทกรรมยัง
มีอํานาจและความรุนแรงเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผูมีอํานาจหรือสถาบันในสังคมเปนผูกําหนดวาทกรรม
หรือกรอบความรูนี้ใหกับสังคม วาทกรรม จึงมีหนาที่หนึ่งในการสราง “ระบอบวาดวยความจริง” นั้น
กับสังคมอีกดวย (สุภางค จันทวานิช, 2554: 19-21)
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นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดวา วาทกรรม คือ การผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงในเรื่อง
ตาง ๆ เปนการผลิตชุดของความรูกฎเกณฑและขอปฏิบัติทางสังคม นอกจากนั้นยังรวมถึงสถาบันทาง
สังคมและปฏิบัติการที่ตอเนื่องจากความรูนั้นดวย วาทกรรมจึงทําใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูก
ผลิตขึ้นและ วาทกรรม คือ ขอความที่ถูกพูดหรือเขียนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในยุคใดยุคหนึ่ง
โดยเนื้อหาของขอความดังกลาวถูกกํากับ ดวยกรอบความรู (Episteme) ของสังคมยุคนั้น ๆ อีกทั้ง
การไหลเวี ย นเผยแพร ข องข อ ความยั ง ส ง ผลให เกิ ด การปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม (social practice)
บางอยางที่สอดคลองกันอีกดวย (เสนาะ เจริญพร, 2548: 300)
สรุปได วาทกรรม หมายถึง กระบวนการคิด การพูดการเขียน สัมพันธกับภาษาความรู
ความเป น จริ งและอํ า นาจ ซึ่ งการจั ด ลํ าดั บ วาทกรรม ในแตล ะยุ คแต ล ะสมัย เพื่ อกําหนดกลไกเชิ ง
โครงสรางทางสังคมผานกระบวนการเรียนรูและวิธีปฏิบัติ
จันทิมา เอียมานนท (2549: 39-45) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมผานสื่อไว ดังนี้
(1) แนวคิดและหลักการพื้นฐานของวาทกรรมวิเคราะหผานสื่อ
ความคิดเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางสังคมในปจจุบันไมแยกออกจากตัวบทภาษาและ
ปญหาสังคมไดเขามามีผลกระทบตอบุคคลสาธารณะ กิจกรรมของคนเราในแตละวันตองอยูกับภาษา
ขณะเดียวกันภาษาเองก็อยูกับกิจกรรม แนวทางที่ศึกษาประเด็นทางสังคมผานการวิเคราะหวาทกรรม
เชน วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษไดทําใหการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปญหาทางสังคม
ในสาขาวิชาภาษาศาสตรไดรับการพูดถึงอยางชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น อยางไรก็ตาม แนวทางนั้น
ก็ ไม ส ามารถตอบสนองคํ าถามที่ เกิ ด ขึ้ น ในแงที่ จ ะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ข องวาทกรรมเหล านั้ น กั บ
เหตุการณทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง สวนมากจะศึกษาโดยการตีความการกระทําหรือกิจกรรมทางสังคมที่
เกิดขึ้นจากตัวบทเทานั้น ซึ่งหากพิจารณาตามเหตุการณจริงแลว อาจพบอะไรที่แฝงอยูมากกวาที่จะ
ตีความไดจากตัวบท
การวิเคราะห เพียงลักษณะภาษาที่ป รากฏอยางเดี ยวอาจไมเพีย งพอที่จะทําความ
เขาใจสถานภาพของบุคคล และลักษณะของวาทกรรมที่ถูกสรางขึ้น เพราะลักษณะตัวบทไมไดแสดง
ความสัมพันธระวางวาทกรรมกับบุคคลและเหตุการณทางสังคม ณ ขณะที่เกิดจริง จําเปนตองขยาย
ขอบเขตของหนวยการวิเคราะหออกไปสูองคประกอบของเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงจะทําใหเขาใจภาษา
และวาทกรรม รวมทั้งเขาใจประเด็นปญหาทางสังคมและอาจเปนหนทางนําไปสูการหาวิธีแกปญหา
ทางสังคมบางอยางได
สกอลลอนและกลุมศึกษาวาทกรรมกับวิธีปฏิบัติไดมองเห็นชองวางของจุดนี้จึงไดคิด
หาแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหอีกแนวทางหนึ่งขึ้นมา และพยายามที่จะผสานแนวทางหลาย
แนวทางเขาดวยกันเปนปฏิพันธของวิถีปฏิบัติ (nexus of practices) ทางภาษาศาสตร ไมวาจะเปน
ภาษาศาสตรมานุษยวิทยา ชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสาร วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษและทฤษฎี
วิถีป ฏิ บั ติ (Practice Theory) โดยเรีย กการศึกษาแนวนี้วาวาทกรรมวิเคราะหผานสื่อ (Mediated
Discourse Analysis) ที่ปจจุบันไดรับความสนใจในกลุมนักภาษาศาสตรเนนการกระทํา
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แนวคิดสําคัญของทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหผานสื่อ ก็คือ แนวคิดที่มองวาภาษาเปน
กิจกรรมทางสังคมและสัมพันธกับการกระทําของบุคคลในสังคม เนื่องจากเชื่อวามนุษยเรียนรูและรับรู
สิ่งตาง ๆ ไดก็เพราะปฏิบัติกิจกรรมในสังคม ภาษาเกิดขึ้นพรอมกับกิจกรรมทางสังคมเหลานั้น ตัว
ภาษาจึ งมิ ใช เป น เครื่อ งมื อในการเรี ย นรู แสดง หรื อ สะท อ นสิ่ งต าง ๆ ของมนุ ษ ย เท านั้ น แต เป น
กิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งดวย ภาษาจึงมิใชสิ่งที่อยูนิ่ง แตมีความเคลื่อนไหวและมีกระบวนการอยู
ภายในที่กอใหเกิดกิจกรรมรวมกันของมนุษยในสังคม วาทกรรมวิเคราะหผานสื่อจึงมุงเนนที่กิจกรรม
(action) และวิถีปฏิบัติ (practice) ที่บุคคลในสังคมไดเรียนรูและสั่งสมมาจากชุมชนที่ตนปฏิสัมพันธ
และเติบโตมา แนวความคิดจึงไมไดจํากัดอยูเพียงตัวภาษาหรือวาทกรรมเทานั้น แตไดขยายขอบเขตให
กว างออกไปครอบคลุ มถึ งเรื่ องวิ ถี ป ฏิบั ติ อัน เป น เหตุ ที่ม าแห งลัก ษณะทางวาทกรรมเหลานั้น ด ว ย
หาคําตอบวาเพราะเหตุใดวาทกรรมจึงถูกใชสื่อในลักษณะเชนนั้น มีอะไรเปนเบื้องหลังที่สงผลตอการ
ผลิตรูปภาษาหรือวาทกรรมดังกลาว คําถามสําคัญก็คือ กิจกรรมทางสังคมของบุคคลแตละกิจกรรมนั้น
มี ก ารกระทํ าอะไรเกิ ด ขึ้ น บ าง และในการกระทํ าเหลานั้ น มี ว าทกรรมอะไรเกี่ย วข อ ง วาทกรรมที่
เกี่ยวของยึดโยงสัมพันธไปกับบุคคลวิถีปฏิบัติของบุคคล และองคประกอบของเหตุการณการกระทําที่
เกิดขึ้นอยางไร

ภาพที่ 1 Social Action
ที่มา: Cycles of discourse based on Scollon &
Scollon (2004: 20)
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ตามแนวคิดนี้ การกระทําของบุคคลก็มิใชสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงในทันทีทันใด (direct
or immediate) แต เป น การกระทํ า ที่ ผ า นการเรีย นรูและการสื่ อสารมาอีก ทอดหนึ่ ง (indirect or
mediate) การกระทําที่ผานการสื่อมาแลวเหลานั้น จึงไมใชการกระทําที่ เกิดขึ้น ลอย ๆ แต เปน การ
กระทําผานสื่อ (mediated action) มาแลวอีกทอดหนึ่ง การใชภาษาของคนเราก็เปนการกระทําที่
ผานการสื่ อมาแล วเช น กั น เนื่ องจากเป น การเรียนรูจากสังคม เราใชภ าษาจากที่มีอยูแลว ในสังคม
ภาษาที่คนเราใชสื่อสารจึงไมใชภาษาบริสุทธิ์ แตเปนการใชทรัพยากรทางสังคมที่มีอยูแลวเพียงแตเรา
เลือกและนํามาปรับใชเพื่อสื่อตามวัตถุประสงคของเราเทานั้น เมื่อการสื่อสารเปนวาทกรรม วาทกรรม
นั้ น จึ ง ไม ใ ช ว าทกรรมบริ สุ ท ธิ์ แต เ ป น วาทกรรมผ า นสื่ อ (mediated discourse) การใช คํ า ว า
“วาทกรรมผานสื่อ” ก็เพื่อแสดงนัยที่แตกตางจากคําวา “วาทกรรม” ในวาทกรรมวิเคราะหทั่วไปที่
มองวาวาทกรรมเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งแตไมเนนวาไดผานกิจกรรมการสื่อสารที่ตองอาศัย
เครื่ องมื อในการสื่ อมาแล ว อย างไร แม วา ในวาทกรรมมี การสื่อมาก อนแลว แตว าทกรรมวิเคราะห
เชิงวิพากษก็มิไดเนนเรื่องเครื่องมือที่ใชสื่อสารและวิธีการสื่อเหลานั้น ในขณะที่กลุมผูศึกษาวาทกรรม
วิเคราะหผานสื่อมองวาไมมีวาทกรรมใดที่เกิดขึ้นโดยตรงอยางเปนธรรมชาติโดยไมผานกระบวนการ
สื่อสารมากอน
วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษเปนการวิเคราะหวาทกรรมรูปแบบหนึ่งเพื่อศึกษาการ
ใชอํานาจที่ไมเหมาะสม การครอบงําและความไมเทาเทียมกันในสังคมที่เกิดขึ้น มีการผลิตซ้ําและถูก
ต อ ต า นในตั ว บทและการสนทนาในบริ บ ททางสั ง คมและการเมื อ ง ซึ่ ง นั ก วาทกรรมวิ เคราะห
เชิงวิพากษตองการจะเขาใจ ตีแผและตอตานความไมเทาเทียมกันดังกลาว (van Dijk, 2003)
แมวาจะมีการวิเคราะห วาทกรรมเชิงวิพากษหลายประเภท เชน การวิเคราะหเชิง
วิพากษในบทสนทนาตาง ๆ การวิเคราะหการรายงานขาวในหนังสือพิมพ การวิเคราะหบทเรียนที่ใชใน
การเรียนการสอน แตคําถามสวนใหญในการศึกษาในหัวขอนี้จะเกี่ยวกับวิธีการที่โครงสรางวาทกรรม
ถูกใชในการผลิตซ้ํา เพื่อทําใหเกิดการครอบงําทางสังคม แนวคิดสําคัญในการวิพากษวาทกรรมคือเรื่อง
ของอํานาจ โดยเฉพาะอํานาจทางสังคมของกลุมหรือสถาบันตาง ๆ ซึ่งกลุมใดกลุมหนึ่งจะเปนกลุมที่มี
อํานาจ ถากลุมนั้นสามารถควบคุมการกระทําและความคิดของสมาชิกของอีกกลุมหรือกลุมอื่น ๆ ได
นอกจากนี้ กลุมที่มีอํานาจทางสังคมเหนือกวาจะมีอํานาจในการเขาถึงและควบคุมวาทกรรมอีกดวย
Van Dijk (2003) กล า วได ก ล า วถึ ง คํ า ถามพื้ น ฐานในการศึ ก ษาวาทกรรมวิ เคราะห
เชิงวิพากษเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางวาทกรรมและอํานาจ 2 ขอ ไดแก
(1) กลุ ม ที่ มีอํ านาจเหนื อกว า ควบคุ มวาทกรรมสาธารณะ (เชน วาทกรรม การเมือ ง
วาทกรรมสื่อ) อยางไร
(2) วาทกรรมดั งกล าวควบคุ ม ความคิ ด และการกระทํ าของกลุ ม ที่ มี อํ านาจน อ ยกว า
อยางไร รวมถึงอะไรเปนผลที่เกิดขึ้นจากการควบคุมนั้น เชน ความเทาเทียมกันในสังคม
นอกจากนี้ความเชื่อที่วาภาษามีบทบาทในการกําหนดความคิดและสรางความความหมาย
ทางสังคม กอเกิดเปนชุดความคิดบางอยางขึ้นมาที่สงผลตอการสรางทัศนคติ การกระทําและวิธีปฏิบัติ
ของบุคคล หรือที่เรียกโดยรวมวา วาทกรรม หากมองในแงนี้ วาทกรรม ก็คือ วงจรของการกระทําทาง
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สั งคม ที่ เป น จุ ด บรรจบกั น ระหว า งภาษาและการผลิ ต ตัว บทผ านวิ ถีป ฏิ บั ติ และเครื่องมื อรวมทั้ ง
สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เราทั้งหลายตางมีปฏิสัมพันธอยู ดังนั้นวาทกรรมไมวาจะผานชองทางการเขียน
หรือการพูด หรือเปนความคิดทางสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็ลวนแลวแตเกิดขึ้นมาจากการกระทําของ
บุคคลที่สัมพันธกับสรรพสิ่งตาง ๆ ที่อยูรายรอบทั้งหลายเหลานั้น วาทกรรมจึงเหมือนเปนตัวแทนของ
การกระทํ าของบุ คคล ขณะเดี ยวกั น ก็เปน แหลงบรรจบกัน ของปฏิสัมพัน ธระหวางบุคคลกับ สรรพ
สิ่งแวดลอมในสังคมอีกดวย
(2) หลักการของวาทกรรมวิเคราะหผานสื่อ (จันทิมา เอียมานนท, 2549: 48-57)
หลักการแรก ก็คือวาทกรรมเปนการกระทําทางสังคม มิใชเปนเพียงระบบของสิ่งที่
สื่อแทนความคิ ด ความเชื่ อ ค านิ ยมใด ๆ เท านั้น หลักการนี้สิ่งที่ ตองคํานึงควบคูไปดว ยก็คือเรื่อง
habitus (ตามความคิดของ Bourdieu) เรื่องนิเวศวิทยา (ecology) ที่ปรากฏการณตาง ๆ จะเกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือคงอยูผานหวงเวลาหนึ่ง ๆ (ตามความคิดของ Bateson, 1972)
หลักการที่สอง คื อ หลักการเรื่องการสื่อสาร ความหมายของคําวาสังคม ในคําวา
การกระทํ าของสังคมนั้น จะมีความหมายวามี ระบบทางความหมายที่ รวมกัน อยูเมื่อเป นสังคมการ
กระทําจะไดรับการสื่อความหมายในทันที ในการสื่อความหมายนี้สิ่งที่ตองพิจารณาควบคูกันไปก็คือ
เครื่องมือที่ใชสื่อ (meditational means) ซึ่งมีทั้งที่เปนวัจนภาษาและอวัจนภาษา รวมทั้งเครื่องมือ
อุ ป กรณ ต าง ๆ ด ว ย โดยพิ จ ารณาว าการจั ด การกั บ เครื่ อ งมื อ เหล านั้ น เป น อย างไร ซึ่ งเป น ไปตาม
หลักการของภาษาศาสตรสังคมปฏิสัมพันธและภาษาศาสตรมนุษยวิทยา โดยเฉพาะชาติพันธวรรณนา
แหงการสื่อสารกลาวถึงเรื่องอุปกรณที่ใชสื่อสาร
หลักการที่สาม คือ หลักการเชิงประวัติ ความหมายของคําวา สังคม บุคคล หรือสิ่ง
ตาง ๆ ลวนสื่อความในเชิงประวัติดวย เนื่องจากการมีระบบทางความหมายรวมกันนั้นจะตองผานหวง
เวลาหนึ่งมาแลว จะตองมีที่มาที่ไปสิ่งที่ตองพิจารณาควบคูกันไปก็คือ การพิจารณาในแงของสิ่งที่เกิด
มาก อ นหน า ได แ ก เรื่ อ งสหบท (intertextuality) สหวาทกรรม (interdiscursivity) และการมี
ลักษณะสนทนา (dialogicality) ซึ่งเปนไปตามหลักการของกลุมบาคติน (Bakhtinian)
2.4.2 ปฏิพันธวิเคราะห (Nexus analysis)
จั น ทิ ม า เอี ย มานนท (2549) สรุ ป ไว ว า ทฤษฎี ว าทกรรมวิ เคราะห ผ า นสื่ อ มิ ได มี วิ ธี
การศึกษาที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพราะตองการเอื้อประโยชนใหแกผูวิจัยที่ตองการศึกษาในประเด็นที่
ตนสนใจไดบูรณาการแนวคิดและวิธีการจากศาสตรสาขาตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อคนควาหาคําตอบ
ตามที่ตนตองการ ผูที่ตองการศึกษาตีความบทบาทของบุคคลผูรวมสนทนาก็ใชวิธีการวิเคราะหบท
สนทนา หรือแนวคิ ดทางวัจ นปฏิ บั ติศาสตรมาตีความบทสนทนาที่เกิดขึ้น ก็ได ดั งที่ พบในงานของ
นอรริสและโจทส (Norris and Jones, 2005) ที่รวบรวมผลงานของผูที่ศึกษาตามแนวคิดวาทกรรม
วิเคราะหผานสื่อไวหลายงานดวยกันโดยมีจุดเนนอยูที่การกระทําและวิเคราะหตีความองคประกอบ
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ ผู ที่ ส นใจวาทกรรมวิ เคราะห ผ า นสื่ อ ที่ ไ ม ต อ งการเน น
การวิเคราะหองคประกอบในองคประกอบหนึ่งที่ชัดเจนหากแตตองการเนนลักษณะวงจรของความ
เคลื่อนไหว การสรางอัตลักษณและวิถีปฏิบัติของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคมผานชวงเวลาหนึ่งเพื่อ
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ทํ า ความกระจ า งในประเด็ น ป ญ หาทางสั งคมที่ เ กิ ด ขึ้ น ยึ ด โยงอดี ต ป จ จุ บั น อนาคตของบุ ค คล
การกระทําและสิ่งรอบขางเขาดวยกันจําเปนที่จะตองมีแนวทางเพื่อศึกษาความสัมพันธและอธิบายการ
ยึดโยงสิ่งตาง ๆ เหลานั้น แนวทางที่วานี้ก็คือ ปฏิพันธวิเคราะห
ปฏิพันธวิเคราะหเปนแนวทางหนึ่งของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหผานสื่อที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อทําใหความสัมพันธที่ซับซอนของภาษา คน และสังคมเกิดความกระจางขึ้น ปฏิพันธวิเคราะหถึง
บู รณาการแนวคิ ดและวิ ธีการศึ กษาหลายแนวทางเขาดวยกัน และมีจุดประสงคเพื่อเชื่อมชองวาง
ระหวางชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสารกับวาทกรรมวิเคราะหเพื่อความสมบูรณแบบของการตอบ
คําถาม ทางภาษาที่เกี่ยวโยงสัมพันธกับประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม และชวยตอบประเด็นทาง
สังคมวัฒนธรรมโดยอาศัยความรูและหลักฐานทางภาษามาชวยอธิบายใหกระจางแจง ทั้งนี้ชาติพันธ
วรรณนาแหงการสื่อสารมุงเนนการวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสารในชุมชนภาษาหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ
และบริบ ททางการสื่ อสารที่ อยู ในชุ มชน แตไม ส นใจวาทกรรมที่ อยูภ ายนอกชุม ชนสว นวาทกรรม
วิเคราะหก็มุงเนนการศึกษาเชิงสังเกตและบันทึกขอมูลภาคสนามในชุมชนของผูผลิตตัวบทหรือผูใช
ภาษา ดั งนั้ น การตอบคํ าถามจึ ง ทํ าได จํ ากั ด โดยเฉพาะเมื่ อ ต อ งการที่ จ ะแสดงความสั ม พั น ธ แ ละ
ผลกระทบถึงกัน ระหวางภาษากับ สังคม รวมไปถึงการจะอธิบ ายวาทกรรมเชิงกระบวนการที่แสดง
สถานการณ ค วามเคลื่ อ นไหวทางสั งคมและวั ฒ นธรรมของผู ใช ภ าษา ปฏิ พั น ธ วิ เคราะห จ ะทํ าให
ความสัมพันธที่ซับซอนระหวางวาทกรรมกับเหตุการณทางสังคมเกิดความกระจางขึ้น
เนื่องจากในบรรดาการกระทําทางสังคมตาง ๆ และวาทกรรมเหลานั้นลวนผานการสื่อ
จากเครื่ อ งมื อ ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม (cultural tools or meditational means) แล ว ทั้ ง สิ้ น
เครื่องมื อที่ ว านี้ ห มายถึ งวัตถุ สิ่ งของ อุ ป กรณ เครื่องมือตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา คอมพิ วเตอร
เสื้อผา รวมไปถึงภาษา หรืออะไรก็ไดที่มนุษยผลิตขึ้นมาและใชประกอบการกระทําของตน ทั้งการ
กระทํา วาทกรรม และเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้ ตางก็เกิดขึ้นภายใตการยึดโยงสัมพันธกันเหมือนใยแมง
มุ ม จนยากที่ จ ะแยกแยะ ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งค อ ย ๆ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ แ ละการก อ เกิ ด
ความสัมพันธเหลานั้นออกมา เพื่อใหเห็นที่มาที่ไปของวาทกรรมบรรจบของแตละความสัมพันธอะไร
กระทบกับอะไร สัมพันธกับอะไร อยางไร ณ หวงเวลาแหงการกระทําอยางหนึ่งอะไรที่ทําใหแตละ
วาทกรรมมาเกิ ดรว มกัน ได และวาทกรรมมีการปรับ เปลี่ย นไปอยางไรในแตล ะกิจ กรรม ปฏิ พัน ธวิเคราะหจึงจําเปนตองอาศัยการสังเกตและเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อใหใกลชิดกับการกระทําและวิถี
ปฏิบัติทางสังคมของบุคคลผูใชภาษาใหมากที่สุด
(1) หลักการและกรอบการศึกษา
หลักการสําคัญที่ใชเปนกรอบในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหตามแนวทางปฏิพันธวิ เคราะห ท่ี สํ า คั ญ มี 3 ประการ ก็ คื อ การพิ จ ารณาในเรื่ อ งการเกี่ ย วพั น (engaging) การค น หา
(navigating) และปรับเปลี่ยน (changing)
(1.1) การเกี่ยวพัน (engaging) เน นที่ การพิจารณาการมีสวนรวมในกิจกรรมและ
การมีสวนเกี่ยวของในวาทกรรมที่ตองวิเคราะห โดยจะเกี่ยวพันใน 2 ขั้นตอนก็คือ ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล การพิจารณาการเกี่ยวพันนี้จะชวยทําใหวางกรอบของการพิจารณาแยกแยะและบงชี้

35
ลักษณะของบุคคลผูรวมสื่อสาร และองคประกอบอื่น ๆ ในการวิเคราะหวาทกรรมไดชัดเจนยิ่งขึ้นและ
เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาปฏิพันธวิเคราะหในแงที่เกี่ยวพันอยูในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งจะตองมีการสํารวจทางวาทกรรม (discourse survey) ที่จะทําใหทราบวามีประเด็นทางสังคมอะไร
ที่ ต อ งการศึ ก ษาหรื อ ที่ เกี่ ย วข อ ง สํ า รวจสภาพแวดล อ ม (scene survey) ทํ าให ท ราบว ามี บุ ค คล
เครื่อ งมื อ และสภาพชุ ม ชนโดยทั่ ว ไปเป น อย างไร สํ า รวจเหตุ ก ารณ ก ารกระทํ า (action-event
survey) ทําใหทราบวามีกิจกรรมหลักในชุมชนอะไรบางและการกําหนดเปาหมาย (focus group) ที่
จะทําใหทราบวาวิธีปฏิบัติของชุมชนเปนอยางไร และเกี่ยวของสัมพันธกันในวาทกรรมอยางไร ในแงนี้
ผูวิจัยจะตองพิจารณาวาตนจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมภายในชุมชนไดอยางไร ในสถานภาพเชนไร
จะตองบงชี้สถานภาพและบทบาทของตนให ชัดเจนดวยเพื่อจะไดแยกแยะความสัมพันธของตนกับ
บุคคลอื่นและในวาทกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนไดเดนชัด เพราะสถานภาพของผูวิจัยตามแนวปฏิพันธวิเคราะหนั้น นอกจากจะเปนผูศึกษาวิเคราะหวาทกรรมแลวยังตองเปนผูถูกศึกษาดวยเนื่องจากจะตอง
เขาไปเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชุมชนและเปนสวนหนึ่งของวาทกรรมในชุมชน สวนการเกี่ยวพันที่
ปรากฏในอีกขั้น ตอนหนึ่งก็คือ การวิเคราะหขอมูล โดยจะตองพิ จารณาวาบุ คคลผูรวมสื่ อสารหรือ
ประเด็นที่ตองการศึกษาเกี่ยวของอยูในวาทกรรมอยางไร
(1.2) การคนหา (navigating) เปนการแจกแจงรายละเอียดและความเกี่ยวของกัน
ขององคประกอบตาง ๆ ที่อยูในวาทกรรมและกิจกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการ
ศึกษา
(1.3) การปรั บ เปลี่ย น (changing) เป น การพิ จ ารณาวาวิธี การนํ าเสนอความคิ ด
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ต อ งศึ ก ษาในวาทกรรมปรั บ เปลี่ ย นไปอย า งไรเมื่ อ ปรากฏในการสื่ อ สารที่ มี
องคประกอบแตกตางกัน เชน ผูรวมสื่อสารตางกลุมกัน วิถีปฏิบัติและชุมชนวิถีปฏิบัติตางกัน รวมไปถึง
กิจกรรมในชุมชนที่ตางกันดวย การปรับเปลี่ยนนี้พิจารณาทั้งจากวาทกรรมสาธารณะสูวาทกรรมใน
ชุมชนและจากวาทกรรมภายในชุมชนเอง การวิเคราะหเชนนี้ทําใหเห็นวาความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งในสั งคมที่ ป รากฏในวาทกรรมนั้ น มิ ได เป น สิ่ งที่ ค งที่ ห รื อ หยุ ด นิ่ ง แต มี ค วามเคลื่ อ นไหวและ
ปรับเปลี่ยนไปทามกลางความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล วาทกรรม และวิถีปฏิบัติสังคม โดยมี
ภาษาเปนเครื่องมือในการนําเสนอความคิดเหลานั้น
(2) วัตถุประสงคและประเด็นที่ศึกษา
วัตถุประสงคของการศึกษาวาทกรรมวิเคราะหกรรมตามแนวทางปฏิพันธวิเคราะห
มุงเนนไปที่การอธิบายตีความเชิงวิพากษ (critical) ซึ่งจะตองพิจารณาที่มิติทางสังคมโดยนําความรู
และวิธีการทางภาษาศาสตรมาชวยในการวิเคราะหภาษาและนําความรูทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม
ศึ ก ษาช ว ยในการทํ า ความเข า ใจประเด็ น และปรากฏการณ ท างสั งคมที่ เกิ ด ขึ้น มุ งตอบคํ าถามว า
ความคิดหรือแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรม (ในความหมายก็คือ ชุมชนวิถีปฏิบัติ) ที่มีอยูในภาษาชนิด
ของภาษา และทําเนียบภาษาตาง ๆ ถูกใชและกอใหเกิดการประกอบกิจกรรมของตนในสังคมอยางไร
ในลักษณะใด และมีผลกระทบหรือเกี่ยวของสัมพันธอยางไรกับการปฏิบัติทางสังคมหรือปรากฏการณ
ทางสั งคมที่ เกิ ด ขึ้ น ในทางกลั บ กั น การปฏิ บั ติ แ ละกิ จ กรรมในสั งคมหรื อ ปรากฏการณ ท างสั งคม
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กอใหเกิดภาษา ชนิดและรูปแบบของภาษาหรือไมอยางไร การศึกษาจึงเหมือนเปนการศึกษาวงจรของ
ภาษาที่เปนกิจกรรมทางสังคมของมนุษยที่มีคน (ซึ่งเปนสมาชิกในชุมชน) และสังคม (ซึ่งหมายถึงวิถี
ปฏิบัติและปรากฏการณที่เกิดขึ้น) เกี่ยวของยึดโยงกันอยางซับซอนเปาหมายของการศึกษาก็เพื่อตีแผ
ความสัมพันธที่ซับซอนเหลานี้เพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น (จันทิมา เอียมานนท, 2549: 58-65)
มีงานวิจัยที่ศึกษาวาทกรรมวิเคราะหตามแนวทางปฏิพันธวิเคราะห เชน งานวิจัยของ
ป น และสกอลลอน (Pan and Scollon, 2004) ศึ ก ษาเรื่ องแบบสํารวจโดยพิ จ ารณาที่ ป ฏิ สัม พั น ธ
ระหว างการกระทํ าในการกรอกแบบสํ ารวจการเขาเมื องของคนจีน ในสหรั ฐอเมริ กากั บ วาทกรรม
การเมื องอเมริกัน ที่ แฝงอยู ในแบบสํ ารวจนั้ น งานวิจัย ของป น และสกอลลอน (Pan and Scollon,
2004) ศึ ก ษาวิ เ คราะห ว าทกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ เ ทคโนโลยี ที่ แ สดงถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล การศึกษาเชิงปฏิพันธวิเคราะหทําให
เห็นวาวิถีปฏิบัติในกิจกรรมการสื่อสารผานคอมพิวเตอรมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุปกรณการสื่อสาร วาทกรรมในสังคมที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมและทัศนคติในการใชเทคโนโลยี
ของบุ ค คล เช น วาทกรรมการเมื อ งที่ เกี่ ย วข อ งกั บ นโยบายของรั ฐ ในเรื่ อ งการติ ด ต อ สื่ อ สารผ า น
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต วาทกรรมการตลาด วาทกรรมเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอการเลือกใช
อุปกรณ และประเภทของเทคโนโลยี เปนตน งานวิจัยของจันทิมา เอียมานนท (2007) ศึกษาความ
เกี่ยวพันกันระหวางผูมีเชื้อเอดส กิจกรรมและวิถีปฏิบัติและวาทกรรมตาง ๆ ที่สื่อสารอยูภายในชุมชน
ที่ทําใหเกิดการสรางวาทกรรมของผูมีเชื้อเอดสและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณจากบุคคลที่หมดหวังและ
ถูกกระทําจากสังคมมาเปนนักกิจกรรมทางสังคมดานเอดส เปนตน
งานวิจัยตามแนวทางนี้ยังมีประเด็นในศึกษาอีกมาก เนื่องจากเปนเรื่องใหมการที่ยก
มากลาวในที่นี้ก็เพื่ อใหเห็นวาแนวทางนี้จะมีประโยชนหากผูที่สนใจศึกษาภาษาที่สัมพั นธกับสังคม
ตองการเนนประเด็นที่เปนปญหาทางสังคม ไมวาจะเปนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความไมเทาเทียมกันที่
มองเห็นไดจากการปฏิบัติหรือการกระทําทางสังคมบางอยาง เชน การรักษาพยาบาล การเขาแถวซื้อ
ของ ประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงและความขัดแยงในสังคม เปนตน รวมทั้งตองการที่จะหาทางแกไข
ปญหาเหลานั้น การศึกษาแนวนี้จะชวยทําความความกระจางกับปญหา ๆ ไดดี เนื่องจากการศึกษา
ครอบคลุมทั้งมิติภาษาและมิติทางสังคม รวมทั้งการวิจัยภาคสนามที่จะทําใหเห็นทั้งในมิติเชิงกวางและ
มิติเชิงลึกของปญหา
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การสํารวจทางวาทกรรม
การสํารวจสภาพแวดลอม
การสํารวจประเด็น
การสํารวจเหตุการณและ
การกระทํา

การกําหนดกลุมเปาหมาย
การเกี่ยวพัน (Engaging)
สถานภาพของบุคคลบงชี้ลักษณะ

กิจกรรมและวาทกรรมใน
ชุมชน

การคนหา (Navigating)
วิเคราะหตัวบท

การปรับเปลีย่ น (Changing)
วิเคราะหสหบท วิถีปฏิบัติ
และอุดมการณ

ภาพที่ 2 กรอบการทํางานและวิธีการศึกษาตามแนวทางปฏิพันธวิเคราะห
ที่มา: ดัดแปลงจาก สกอลลอน Scollon (2004)
2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับวาทกรรมผานสื่อ (Mediated Discourse Analysis)
และปฏิพันธวิเคราะห (Nexus analysis)
จันทิมา เอียมานนท (2549) ไดศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับผูติดเชื้อเอดสในสังคมไทยตาม
แนวทางปฏิพันธวิเคราะห ซึ่งเปนการศึกษาวาทกรรมที่เชื่อมระหวางมิติทางภาษาและมิติทางสังคม
ดวยวิธีการทางชาติพัน ธวรรณนาและการวิเคราะหตัวบทเพื่อแสดงความสัมพันธที่ซับซอนระหวาง
ภาษา บุคคล และวิถีปฏิบัติทางสังคมในการสื่อความหมายเกี่ยวกับผูติดเชื้อเอดสหรือผูมีเชื้อเอดสใน

38
วาทกรรม วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อทําความเขาใจวาผูมีเชื้อเอดสถูกนําเสนออยางไรในวาทกรรม
สาธารณะและนําเสนอตนเองอยางไรในวาทกรรมภายในชุมชน และเพื่อเขาใจความสัมพันธระหวาง
วาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมภายในชุมชน รวมทั้งภาษากับอุดมการณในการนําเสนอผูมีเชื้อเอดส
จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใชนําเสนอผูมีเชื้อเอดสในวาทกรรมสาธารณะและวาทกรรมภายใน
ชุมชนทั้งสองชุมชน พบวากลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสาธารณะ มี 3 กลวิธี ไดแก กลวิธีทางศัพท
กลวิธีทางวัจ นปฏิบั ติศาสตรและวาทกรรม และกลวิธีทางวาทศิลป ที่ใชสื่อความหมายดานลบและ
ความหมายด านบวกของผูมีเชื้อเอดส สวนกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมภายในชุมชนพบ 2 กลวิธี
ไดแก กลวิธีทางศัพท และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรมการศึกษาทางชาติพันธวรรณนา
ทําใหเห็นวาผูมีเชื้อเอดสสองชุมชนนําเสนอตนเองตางกันตามวาทกรรมกลวิธีปฏิบัติภายในชุมชนที่
แตกตางกัน ผูมีเชื้อเอดสในโครงการธรรมรักษนิเวศสื่อความหมายผูมีเชื้อเอดสดานลบ ในขณะที่ผูมี
เชื้อเอดสในศูนยสุขภาพชุมชนดอนแกวสื่อความหมายผูมีเชื้อเอดสดานบวก
Photijak (2017) ได ศึกษาเกี่ยวกั บการสรางอัต ลักษณ และอุ ดมการณ ภ ายในพื้ นที่ราน
คาราโอเกะเลียบแมน้ําโขงและโครงสรางทางสังคมโขงเจียม การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูล 3 สวน
โดยการวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษและการปฏิพันธวิเคราะห สวนที่หนึ่งใชวิธีการวิเคราะหความ
เชื่อมตอเชิงวิพากษคือการศึกษาประสบการณสวนบุคคลตามแนวคิดตนทุนทางรางกาย สวนที่สอง
ลําดับปฏิสัมพันธทางสังคมตามแนวคิดของกอฟฟแมน ที่วาดวยการเขารวมกิจกรรมตามสถานการณ
ของบุคคล สวนที่สามเปนการวิเคราะหโดยใชวิธีปฏิบัติการทางสังคม ที่เนนการปฏิบัติเชิงวาทกรรม
แบบอื่น ๆ และการปฏิบัติเชิงวาทกรรมจากการใชคําสรรพนาม เก็บขอมูลตามรูปแบบการปฏิพันธวิเคราะห การสังเกตแบบมีสวนรวม ใชระยะเวลา 6 เดือน โดยการสัมภาษณสาวคาราโอเกะแมโขง
22 คน นายตํารวจ 1 คน เจาของรานคาราโอเกะ 6 คน และ เจาหนาที่โรงพยาบาล 4 คน ประกอบ
กับ 3 บทสนทนากับกลุมเปาหมาย ไดแก สาวคาราโอเกะแมโขง พนักงานโรงพยาบาล และลูกคาชาย
ผลการวิ เ คราะห จ ากงานดั ง กล า วพบว า จากประสบการณ ส ว นบุ ค คลพบว า มี
3 อั ต ลั ก ษณ สํ า คั ญ ของคาราโอเกะในอดี ต คื อ เด็ ก สาว ผู ห ญิ ง และ ชาวลาว ในขณะที่ ป จ จุ บั น
อัตลักษณของคาราโอเกะแสดงใหเห็นวาทุนทางรางกาย (bodily capital) สรางอัตลักษณหลักที่ถูก
ขั บ เน น (foregrounded identities) เด็ ก สาว ผู ห ญิ ง วั ย กลางคน ชาวลาว และ สาวคาราโอเกะ
และอัตลักษณที่เปนรอง (baacgrounded identies) อื่น ๆ เชน ผูนําครอบครัว ลูกคาใหม แม ลูกสาว
และ คูรัก กระบวนการสรางอัตลักษณเหลานั้นผานการลงทุนตอตนทุนทางรางกายภายใตอุดมการณ
ความเป น ชายและอุ ด มการณ ทุ น นิ ย ม ทั้ งนี้ ลํ า ดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมตามลํ า ดั บ แสดงให เห็ น
กระบวนการสร า งและจั ด การอั ต ลั ก ษณ ที่ ค ลุ ม เครื อ ผ า นบทบาททางสั ง คม และ กิ จ กรรมตาม
สถานการณ ในชวงการกลาวทั กทายและการรองเพลง ซึ่งอุดมการณ ความเป นชายและอุ ดมการณ
ทุนนิยม สัมพันธกับโครงสรางระบบของกิจกรรมคาราโอเกะในชีวิตประจําวัน ดังนั้น อุดมการณเหลานี้
จึงธํารงไวซึ่งสัมพันธภาพทางสังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจในพื้นที่ของรานคาราโอเกะ นอกจากนี้
ระบบการตกลงภายในสังคมของกลุมรานราคาโอเกะ คือเปนรูปแบบการการตอรองอัตลักษณและ
ตานทานอํานาจรวมกัน วาทกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นอธิบายใหเห็นวากลวิธีวาทกรรมรูปแบบอื่น ๆ
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ใน ร า นคาราโอเกะแม โ ขงมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ การสร า งอั ต ลั ก ษณ ที่ ค ลุ ม เครื อ วาทกรรมแบบใช
คําสรรพนามเผยวิธีการที่สาวคาราโอเกะแมโขงใชการพูดเชิงบวกและเชิงลบ เชนเดียวกันกับวิธีที่พวก
เธอรับมือกับอัตลักษณดานลบที่ผูคนมีตอสาวสาวคาราโอเกะแมโขง ทั้งนี้ อุดมการณความเปนชาย
และอุ ด มการณ ทุ น นิ ย มมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น วาทกรรมของการสร างอั ต ลั ก ษณ การ
ตอรองอัตลักษณ แมกระทั่งการตอตานภายในเขตพื้นที่นี้และสังคมในภาพรวม การศึกษานี้กอใหเกิด
ความเข าใจในการสร างอั ต ลั กษณ ข องกลุ ม คนกลุ ม น อย ได ความรู เกี่ ย วกับ กระทํ าทางสั งคมและ
การศึกษาวาทกรรม และการทําความเขาใจวาความอยุติธรรมทางสังคมนี้ควรนํามาพิจารณาตอผูที่
ทํางาน มีความพยายามและสนใจทํางานบนความไมเทาเทียมทางสังคม
อวยชั ย สั ง สนา (2544) ศึ ก ษาวาทกรรมการสื่ อ ความหมายของนิ วั ติ กองเพี ย ร
นูดคอลัมน ในหนังสือพิ มพรายวัน และนิตยสารรายสัปดาห "มติชน" มีวัตถุประสงค 4 ประการ คื อ
1) สิ่งประกอบสรางวาทกรรมของนิวัต กองเพียร ที่สะทอนผานงานเขียนในคอลัมนทั้งสองคอลัมน
ไดแกอะไรบาง 2) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร ที่ปรากฏในพื้นที่สื่อมวลชนที่แตกตางกัน นําเสนอและ
สื่ อความหมายแตกต า งกั น อย า งไร 3) วาทกรรมของนิ วัติ กองเพี ย ร สรางคุณ คาให กับ ภาพนู ดใน
ทิศทางใด 4) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร ถูกตีความหมายจากกลุมตางๆ ในสังคมอยางไร ทั้งนี้ ดวย
การเก็บขอมูลวาทกรรมที่ปรากฏในคอลัมน "ผูหญิงของยุคสมัน" ในหนังสือพิมพ มติชนรายวันจํานวน
45 ฉบั บ และคอลั ม น "นิ วั ติ กองเพี ย ร" ในนิตยสารมติช นสุดสัป ดาหจํานวน 55 ฉบั บ รวมทั้ งสิ้ น
จํ า นวน 100 ฉบั บ โดยมี แ นวคิ ด วาทกรรม (Discourse) การวิ เ คราะห ว าทกรรม (Discourse
Analysis) ภาพเปลือย (Pornography) ปตาธิปไตยในมุมมองสตรีนิยม (Feminism/Patriarchy) และ
ระบบการเขา-ถอดรหัส (Coding System/Encoding and decoding model) มาเปนแนวทางการ
วิเคราะห ผลการวิจั ย สรุ ป ได 5 ประเด็ น ดั งนี้ 1) วาทกรรมการสื่ อความหมายของนิ วัติ กองเพี ย ร
ประกอบสร า งด ว ยกรอบคิ ด เพศภาพ มุ ม มองทางศิ ล ป สถานภาพทางสั ง คม ช อ งทางนํ า เสนอ
วัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคม 2) วาทกรรมที่นําเสนอในพื้นที่ตางกันนําเสนอในประเด็นตางกันใน
ดานความถี่ แตไมมีความแตกตางกันในดานภาษาและการสื่อความหมาย 3) วาทกรรมสามารถสราง
คุณคาใหกับภาพนูดดังนี้ สรางคุณคาในเชิงศิลปะ สรางชื่อเสียงใหกับตัวนางแบบ สรางคุณคาใหกับ
นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ สรางชื่อเสียงใหกับผูเขียนคอลัมนและสรางคุณคา ในประเด็นสิทธิเสรีภาพ
ทางเพศ 4) การตี ค วามหมายวาทกรรมของนิ วั ติ กองเพี ย ร จากกลุ ม ต าง ๆ ในสั งคม มี ทิ ศ ทางที่
สอดคลองกับการสื่อความหมายวาทกรรมของนิวัติ กองเพียร 5) วาทกรรมของนิวัติ กองเพียร สะทอน
อุดมการณ แบบปตาธิปไตย ซึ่งมีสวนกําหนดการตีความหมายวาทกรรมของผูถอดรหัสดวย รวมทั้ง
แสดงการโตตอบทางวาทกรรมระหวางผูนําเสนอกับผูตีความดวย
รั ฐ กาญจน จั่ ว แจ ม ใส (2560) ได ศึ ก ษา เรื่ อ งการวิ เ คราะห ว าทกรรมผู ห ญิ ง ไทย
ในหนังสือพิมพ: กรณีศึกษา นักเตะสโมสรเลสเตอรซิตี้ซื้อบริการผูหญิงไทยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบวาทกรรมของผูหญิงไทยในหนังสือพิมพไทยและตางประเทศ และ เพื่อศึกษา
วาทกรรมของผู ห ญิ งไทยจากอดี ตจนถึงปจ จุบัน งานวิจัย นี้ เปน งานวิจัย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative
Research) เปนการวิเคราะหตัวบท (Content Analysis) และใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
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Research) มาเป น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ซึ่ ง ใช เนื้ อ หาข า วในหนั งสื อ พิ ม พ ทั้ งไทยและ
ตางประเทศมาเปรียบเทียบกันโดยแบงเป นหนังสือพิ มพ ไทย 3 ฉบั บ ไดแก 1) หนังสือพิ มพ ไทยรัฐ
2) หนังสือพิมพเดลินิวส 3) หนังสือพิมพมติชน และ หนังสือพิมพออนไลนตางประเทศ ไดแก 1) The
Daily Mirror 2) Leicester Mercury ผลการวิ จั ย พบว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บวาทกรรมผู ห ญิ งไทยใน
หนังสือพิมพไทยและตางประเทศนั้น หนังสือพิมพตางประเทศมีการใชวาทกรรมที่เรียกผูหญิงไทยแบง
ออกเปน 5 มิติ และยังมีวาทกรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ําระหวางเพศมากกวาหนังสือพิมพของไทย
และ ผูห ญิงไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวา ระหวางผูชายกับผูหญิงนั้นมีความเหลื่อมล้ําทางเพศมา
ตั้ งแต อ ดี ต และมี ก ารพั ฒ นาให เป น ไปในทางที่ ดีขึ้ น ความเหลื่ อ มล้ํ าลดน อยลง มี ความเสมอภาค
เท า เที ย มกั น มากขึ้ น แต ก็ ยั ง ไม ห มดไปจากสั ง คม ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น ว า งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะทํ า ให
นักหนังสือพิมพตระหนักถึงหนาที่และจรรยาบรรณของการเปนนักสื่อสารมวลชน สามารถนําไปเปน
แนวทางในการทําแคมเปญเพื่อสรางภาพลักษณผูหญิงไทยในสายตาตางชาติ รวมถึงการเปลี่ยนและ
พั ฒ นาภาพลั ก ษณ ข องประเทศไทยด ว ย และ ยั งสามารถน าไปใช เป น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
กฎหมายในดานพลังประชาชนเรื่องสิทธิสตรีที่ยังไมเสมอภาคกันอีกดวย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ไดศึกษาเรื่อง กลวิธีการถาม
ในปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุคลับฟรายเดย ผูวิจัยไดทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับวัจนกรรมและ
วัจนปฏิบัติศาสตร ปริจเฉทและกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ วาทกรรมผานสื่อและปฏิพันธวิเคราะห ซึ่งจะนําความรูที่ไดจาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไปวิเคราะหปริจเฉทเห็นได
จากผลการศึกษาที่จะกลาวในบทตอไป
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บทที่ 3
โครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ในบทนี้ ผู วิ จั ย จะวิ เ คราะห ป ริ จ เฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับ ฟรายเดย” โดยแบง
การวิ เ คราะห ออกเป น 3 ส ว น คื อ โครงสรางของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลั บ ฟรายเดย”
ลักษณะและประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการ “คลับฟรายเดย” และปริบทของปริจเฉท
การสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
3.1 โครงสรางของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ดังที่กลาวไวในตอนตนวาวัตถุประสงคของรายการวิทยุคลับฟรายเดยนั้นคือ การแลกเปลี่ยน
มุมมองประสบการณเรื่องความรักในรายการ “คลับฟรายเดย” กลาวคือ คนที่ทุกขใจและมีป ญหา
ในเรื่องความรัก ไดโทรศัพทเขามาปรึกษาพูดคุยกันเพื่อนําเสนอมุมมองที่เปนประโยชนใหกับคนฟงที่
อยูทางบานคนอื่น ๆ โดยมีสถานีวิทยุเปนตัวกลาง สําหรับการดําเนินรายการเพื่อคอยรับฟงสารพัน
ปญหาจากผูฟงปลายสายที่โทรศัพทเขามาปรึกษา พรอมชวยมองหาทางออกและบอกขอแนะนําที่ดี
ผานคลื่นวิทยุนั้นมี 2 แบบ คือ
ผูดําเนินรายการอานคําถามที่มีคนฝากขอความเอาไวแลวตอบคําถาม และคนที่โทรศัพทเขามา
ในรายการใหสัมภาษณออกอากาศสด เพื่อเพิ่มสีสัน ใหผูฟงมีสวนรวม ใหรายการมีความใกลชิดกับคน
ฟงมากขึ้น และไมทําใหรายการถูกจํากัดใหเปนการสื่อสารจากผูผลิตรายการเพียงทางเดียวจนเกินไป
จากการศึกษา ผูวิจัยไดพบวา รูปแบบของการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดยมีลักษณะ
ที่ตายตัวและเปนแบบแผนที่แนชัดผูฟงสามารถปฏิบัติกิจกรรมอื่นรวมไปไดขณะรับสารไมจําเปนตอง
สนใจจดจออยูกับสารตลอดเวลา การที่มีรูปแบบแนนอน จะทําใหผูฟงสามารถทํานายลําดับเหตุการณ
ของรายการได หรือเลือกฟงชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ตนชื่นชอบโดยเฉพาะได
โครงสรางของการสัมภาษณในรายการนี้ สามารถสรุปไดดังในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสรางของการสัมภาษณในรายการ
ชวงนําเขาสูรายการ
ชวงสัมภาษณ
ชวงจบการสัมภาษณ
1) ผู สั ม ภาษณ นํ า เข า สู 1) ผู สั ม ภ า ษ ณ เ อ ย ทั ก ท า ย ผู ใ ห 1) แนะนํ า วิ ธี แ ก ป ญ หา
รายการแนะนํ า ช อ งทาง สั ม ภาษณ และกล า วเป ด ประเด็ น ใน ใหแกผูใหสัมภาษณ
การติ ด ต อ และรายการที่ หัวขอในการสัมภาษณ
2) ผู สั ม ภาษณ ก ล า วให
เกี่ยวกับ “คลับฟรายเดย” 2) ถามป ญ หาตามประเด็ น 5W 1H กําลังใจผูใ หสัมภาษณ
ไ ด แ ก Who, What, Where, When, 3) กลาวขอบคุณ อําลา
Why, และ How โดยไมเรียงลําดับและ
บางหัวขออาจถามไมครบทั้ง 5 ประเด็น
ดวยกลวิธีตาง ๆ
ในการสัมภาษณจากทั้ง 3 ชวงนี้ เห็นไดจาก
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
ชวงนําเขาสูรายการ ผูสัมภาษณกลาวนําเขาสูรายการแนะนําชองทางการติดตอและแนะนํา
รายการที่เกี่ยวกับ “คลับฟรายเดย”
เปดดวยเพลง โปรดอยามาสงสาร ของ ตู ภพธร
พี่ออย
: ความสงสารใครบางจะอยากไดเนอะ วันนี้ คะ คลับฟรายเดย เราใชชื่อตอนนี้
รักแทหรือแคสงสาร สวัสดีคะพี่ฉอด
พี่ฉอด :
สวัสดีคะ
พี่ออย
: สวัสดีทางไลฟดวยนะคะ ใครก็ตามที่ตองการเห็นภาพสด ๆ ของหองจัดคลับฟราย
เดยรวมไปถึง การสงขอความสงคําถามเขามาสด ๆ เลย เขาไปในคลับฟรายเดย
แฟนเพจก็ไดหรือวาจะเขาไปในกรีนเวฟแฟนเพจก็ได ตอนนี้ ขึ้นหนาจอมาแลวนะ
คะ อยางที่บอกแมวาจะใชความถนัดพวกเราแตก็โอเคคะ แตก็มีหลาย ๆ คนซึ่งอยู
ในตางประเทศในอเมริกา เมื่อกี้บอกวารอฟงรอดูจากจากแอฟฟริกาใต ยินดีคะ
ทํ า ให เ ราได ใกล กัน มากขึ้น นะคะ รักแทห รือแคส งสารจะเปน ชื่อตอนลาสุ ดของ
คลับฟรายเดยเดอะซีรีสดวย ซึ่งจะออนแอรในเดือนกุมภาพันธ ซึ่งจะเปนพรุงนี้
วันแรกเลย
พี่ฉอด : แตกอนที่จะถึงตอนนั้นเราตองเจอกันหกโมงครึ่งกอนเนอะ
พี่ออย
:
ตองเห็นหนา
พวกเรากอน
พี่ฉอด : คลับฟรายเดยโชวคะ
พี่ออย
: ซึ่งพรุงนี้แขกรับเชิญจะเปนนองโฟกัส คือเห็นเขาตั้งแตตอนที่เปนแฟนฉัน ตั้งแต
ตอนที่เปนผูกหางเปย โตเปนสาว แลวก็เห็นตอนที่ทําคลิป คลิปนั้นเปนคลิปปญหา
ความรัก นองรองไหเปนคลิปที่แชรออกไปเยอะมาก จนพึ่งมารูวาจริง ๆ แลวนอง
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คบกับคนในวงการคนหนึ่ง เหตุการณอะไรเกิดขึ้นบางในวันนั้น เชื่อวาหลาย ๆ คน
ก็พอจะรูอยูบาง แตยังไมเคยฟงจะ ๆ จากปากของโฟกัส ตอนรักกันเงียบมาก แต
พอเลิกกันดังมาก ก็เลยกลายเปนสิ่งที่ทําใหคนหลายคนเริ่มหวาดกลัวกับโซเซียลทุก
วันนี้ เพราะมีสิ่งที่ทําใหเราฟองสังคมไดหมด โฟกัสจะมาคุยใหฟงถึงความรักในตอน
นั้นและความรักครั้งปจจุบันดวย
: พอดีวันที่ 14 กุมภา เปนวันเกิดนอง ก็จะมีเซอไพรส ดวย ถึงขั้นนองรองกรี๊ดแลว
อยาลืมดู เปนอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่นาสนใจ พอสองทุมเราก็เจอกันในคลับ
ฟรายเดยเดอะซีรีส รักแทหรือแคสงสาร ตู ภพธรและนองใบเฟรน
: ชีวิตของผูชายคนหนึ่งมองไมเห็น ถาใครไดฟงคืนหนึ่งของคลับฟรายเดยเจาของ
เรื่องเปนคนที่โทรเขามา แลวโอว... เสียงหลอมากจริง ๆ เขาบอกวาเขามีความรัก
แตเปนความรักที่เขาตองชั่งน้ําหนักอยูเสมอวาความรักที่เขามีอยูเนี่ย เปนความรัก
ที่มาจากใจหรือสงสารจังเลยก็เลยไมกลาทิ้งเขาไปไหน
: ก็ตองดูกัน ความรักมันก็ตองเริ่มจากความสงสารเปนสวนหนึ่งแลวมันจะไปถึงวา
เปนรักแทหรือเปลาตองดูกัน
: เจาของเรื่องมีตัวตนอยูจริง แลวตูภพธร ตองบอกวาถอดหัวใจเลนเปนบทบาทนี้เลย
: คือตู ภพธร ขอที่จะไปเจอเจาของเรื่องตัวจริง ไปคุย ไปศึกษา อยากรูถึงความรูสึก
นึกคิดของเขาหรือการใชชีวิตของเขาเพื่อที่จะนํามาแสดงใหเหมือนที่สุด และก็มี
โอกาสไดไปทําเวิรคชอป ตาง ๆ นานา ตูเขาเลาใหฟงวา เขาจะใหเราหลับตาและ
ใหคิดเสมอวาเราเปนผูพิการทางสายตา แลวมันจะตองฟงอะไรยังไง ใชชีวิตยังไง
หรือเรียนรูยังไง ตูบอกวาตอนแสดงยากกวาเพราะตอนแสดงเปนผูพิการหลับตา
เลยมองไมเปน แตเวลาเลนเขาไมไดหลับตา เขาลืมตาอยู เห็นทุกอยางหมดเลยแต
ตองทําเสมือนคนที่มองไมเห็น ซึ่งก็เปนวิทยายุทธอีกแบบหนึ่งที่บอกวายากจริง ๆ
แตเขาก็ทําไดดีจริง ๆ
: อยากใหดูกันทั้งตูภพธร และใบเฟรนดวย
: ชอบคะเจาของเรื่องที่เขาบอกวา เขาไมไดอยากไดความสงสารนะ เขาอยากไดแค
โอกาส มันทําใหเรารูสึกวาเออ จริง ๆ นะ โอกาสมันเปนเรื่องยิ่งใหญจริง ๆ สําหรับ
ใครสักคนหนึ่งจะทําอะไรไดนะคะ เราทุกคนก็คงอยากไดโอกาสดวยกันทั้งนั้นแตวา
โอกาสของคนที่เปนแบบนี้มันก็ยากจริง ๆ
: จริงคะ นอกเหนือจากคนสองคนตองยอมรับกันแลว ครอบครัวเปนปญหาหลักถา
หลาย ๆ คนจําไดตอนไดคุยกับเจาของเรื่อง โอโห ! เขาจีบกันนารักมากนะคะคือ
เคาตองเช็คกันไปมา คือถาจะบอกวาฉันมองไมเห็นนะ อีกฝายหนึ่งถาฟงจากเสียง
เฮย มองไมเห็นจริงเหรอ ตั้งเวลาพี่คะตอนนี้กี่โมงแลว ตอบไดหมดเลยและแถมเลน
ไลนไดดวย เขาก็เลยงงวาเฮย! หลอกกันรึเปลา ทุกอยางจะอยูในซีรีสตอนนี้ที่ตอง
บอกวาบทดีเหลือเกิน และมันไมจําเปนหรอกคะวาคนที่ดูซีรีสเรื่องนี้จะมองไมเห็น
แบบเขา แตบางที ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะถามตัวเองก็ไดที่เรามีความรักอยูนี้ เขา
รักเราจริง ๆ หรืออาจจะแคสงสารเทานั้น
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: และก็เปนโอกาสดี ชวงนี้เราก็มีโปรเจคที่ชื่อวา เห็นดวยหูรับรูดวยน้ําใจก็ตอเนื่อง
กันไปเลย ใครที่อยากจะมาชวยอานหนังสือใหกับผูพิการทางสายตาก็มาชวยกัน
งาย ๆ นิดเดียวเองเนอะ สบายมาก
: โหลดแอพคะ Read for the by วาง ๆ โหลดแอพไวไดเลยคือ จะดูไลฟไปดวยหรือ
จะโหลดแอพไปดวยได เสร็จปุป วางเมื่อไหรเลือกหนังสือสักเลม อานเสียงดัง ๆ
อานแลวไมใชแคเราเขาใจ แตเราจะทําใหหลาย ๆ คนที่มองเห็นเขาใจไปกับสิ่งที่เรา
อานในหนังสือดวย
: เลือกหนังสือที่เราชอบแลวอยากอาน แลวอานไปดวยกันนะคะ
: เอาละ หลาย ๆ ผลิตภัณฑของเราพรุงนี้ทั้งคลับฟรายเดยโชวและคลับฟรายเดย
เดอะซีรียและ Gmm 25 คะ มีอันนี้คะสงมาทางอีเมลรักแทหรือแคสงสาร นะคะ
สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด รุงคบกับแฟนมาปนี้ ปที่ 8 จริง ๆ เปนเพื่อนกันมากอนตั้งแต
สมัยเรียนมาเจอกันอีกที ตอนที่ทํางานแลวก็ตกลงคบกัน ชวงแรกรุงก็เปนตัวเอง
สุด ๆ เลยคะ เอาแตใจ เรื่องเยอะ ขี้งอน ทุกอยางที่เปนขอเสียของผูหญิงหนูมีหมด
เขาก็รับไดนะคะ ตองบอกวารับไดมานานมาก รุงก็เลยไมคิดจะเปลี่ยนอะไร แตพอ
นานเขาก็คงเริ่มเบื่อถามวาเรื่องของรุงมันเขากับหัวขอวันนี้รึเปลารุงวามันตรงเลย
ละคะ เพราะวาในวันที่เราทะเลาะกันหลาย ๆ ครั้งเขากลับพูดวาอยากเลิกตั้งนาน
แลว แตสงสารเรานั่นแหละ ตอนที่รุงเขียนมาหาพี่เราก็ยังมีปญหากันอยูนะคะ ไลน
ไปหาก็อานแตไมตอบ โทรไปก็รับบางไมรับบาง พอจะเดาออกวาเขาอยากเลิกแตก็
มีบางอยางที่เขากลัวและยังไมกลาถามออกไป เชนที่อยากจะเลิกจริง ๆ เพราะเบื่อ
เราหรือมีคนใหม รุงฟงรายการพี่ ๆ มานานแลว เปนที่ปรึกษาใหเพื่อนก็เยอะ ฟง
เรื่องคนอื่นมาก็เยอะ พอเรื่องตัวเองไปไมเปนคะ อยูตอหนาคนอื่นไมไดเลาเรื่องนี้
ใหใครฟง ไมแสดงอาการใหใครรู กลับมาบานนั่งคิดรองไหกับตัวเอง เราคบกันมา
นานแตยังไมแตงงานสักที เขาเคยบอกวาเราโมโหรายเอาแตใจไมกลาอยูดวยพูดมา
มีขอเสียเยอะขนาดนี้ก็สมควรใชมั้ยคะที่มันคงนานมากมันมากไป บทสรุปเรื่องนี้รุง
ยังไมรู เพราะยังไมมีคําตอบใด ๆ เอาจริง ๆ ก็แคอยากระบายบางมันอึดอัดรุงคงมี
คําตอบเร็ว ๆ นี้ ขอบคุณพี่ออยพี่ฉอดนะคะ จากแฟนคลับ คะ บางทีอาจจะตอง
เตือนกัน ไมใชนองรุงคนเดียวที่เปนเมื่อไหรก็ตามที่รูวามีขอเสีย และรูไปกวานั้นคือ
คนขาง ๆ เขารับมือกับขอเสียของเราได อยาชะลาใจตองบอกแบบนี้คะ เราไมรูวา
ความอดทนของคนจะใชมันหมดเมื่อไหร
: เราพูดกันเสมอ รักแลวรักเลยไมมี ความรักมันเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราไมรูหรอกวา
ความอดทนจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร
:
ใจเขาใจเราคะ เราอยากอยูกับคนที่เหวี่ยง ๆ
ตลอดเวลาไหม พี่วาไม และนองอยามามั่นใจนะคะวา เขารักเรา หูย! พี่เขารักหนู
จะตายเขาไมยอมหนีจากหนูไปไหนหรอก ไมมีใครยอมเปนของตายของใครทั้งชีวิต
เจอคนดี ตอ งดู แลเขาดี ๆ รักษาเขาไวดี ๆ วัน นี้พี่ไมแนใ จเหมื อ นกั น วา น อ งยั ง
สามารถรักษาเขาเอาไวไดจริงหรือเปลา
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พี่ฉอด
พี่ออย

: แตอยางนอยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองไมใชเพื่อใครนะคะ เพื่อตัวเราเอง
นั่นแหละไมรูวาคําตอบจะเปนอยางไรแตเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแตวันนี้แหละ
และก็หวังวาถาเกิดโชคดีไดเขากลับคืนมาก็จะไดดูแลกันดีดี แตถาหากวาพลาดไป
แลว เขาไปแลว เขาไมกลับมาแลว หวังวาความรักครั้งตอไปเราจะไมพลาดแบบนี้
อีก
: เราไมใชคนรอพิพากษาประหารชีวิตคะ ถารูตัวทําดีตอกัน ขอโทษเขาวาที่ผานมา
เราเคยละเลยหัวใจเคาตั้งแตวินาทีนี้เราจะดูแลหัวใจกันอยางเต็มที่ เนี่ยแหละคะคง
ทํ า ได แค นี้ กอนแลว ในที่สุดก็ตองใหโ อกาสอีกฝายวา ตกเขาจะใหอภัย ยอมอยู
ดวยกันและเดินหนาไปดวยกันไดไหม เพราะมันมีนะคะ ไอรักมากแตยากจะอยูดวย
เนี่ย คือรักนะ แตบางเรื่องอยูดวยแลวอึดอัดหัวใจเหลือเกิน อันนี้มันก็เปนทางเลือก
อีกแบบหนึ่งเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นดูแลกันดีดี ทําตัวดีดี ใหสมกับหัวใจดีดีที่เขา
ใหเรา
: เพราะฉะนั้นอาการเราตองหนักมากนะถึงขนาดเขารักแตไมกลาแตงงานดวย
: อาการขี้โมโห ลดลงเถอะ จริง ๆ อาการขี้โมโหเปนอันตรายตอคนอยูดวยไมวาเปน
ในฐานะไหนก็ตามที จะแฟนหรือเพื่อนก็นากลัวหมดนะ เอา...วันนี้รักแทหรือแค
สงสาร ใครยังแคสงสัยเอะ มันเปนขางไหนกันแน โทรศัพทมาเดี๋ยวเช็คกันนะคะ
026658377-80 รวมไปถึงคลับฟรายเดยแฟนเพจก็ฝากคําถามไดนะคะ ทางไลฟ
หรือวาจะเปนทางเอไทมนี้ ติดตอสื่อสารไดหลายชองทางเหลือเกิน เราเปดหนาจอ
รอบตัวไปหมดเลยคะตอนนี้ มีทุกจอจริง ๆ สายนี้สายแรกเลยนะคะ ไหนดูซิใครเอย

ชวงสัมภาษณ ขอ 1 ผูสัมภาษณเอยทักทายผูใหสัมภาษณ และกลาวเปดประเด็นในหัวขอใน
การสัมภาษณ
พี่ออย
จอย
พี่ฉอด
จอย

: คุณจอย สวัสดีคะ
: สวัสดีคะพี่ออย พี่ฉอด
: เรื่องของจอยคะ
: คะ ก็เริ่มเลยนะคะ ประมาณวาจอยกับแฟนคบกันมาได 3 ปคะ แลวทีนี้เรามีแพลน
ที่จะแตงงานกันเดือนมีนานี้ แตนี้ระหวางที่เราเริ่มโฟกัสกันที่งานแตง ตางคนตางยุง
แลว จอยรูสึกวาระหวางเรามีอะไรเปลี่ยนไป มีความเปลี่ยนแปลง มันเกิดคําถามขึ้น
ในใจของจอยวาทําไมอยูดี ๆ จอย ไมอยากแตงงาน ทําไมมันมีเรื่องราวอะไรก็ไมรู
มันทําใหเรารูสึกได วามันไมเหมือนเดิมอะไรอยางนี้คะ แลวทีนี้เรื่องราวมันก็ดําเนิน
มาถึ ง วั น หนึ่ ง ที่ เ ขามาบอกว า เขาไม โ อเค เขาอึ ด อั ด แล ว พอจอยกลั บ มาคุ ย กั บ
ครอบครัว ครอบครัวก็บอกวาไมเปนไร ยุติทุกอยางลง

ชวงสัมภาษณ ขอ 2 ถามปญหาตามประเด็น 5 W 1H คือ Who What Where When Why
How โดยไมเรียงลําดับและบางหัวขออาจถามไมครบทั้ง 5 ประเด็น ดวยกลวิธีตาง ๆ
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จอย
พี่ออย
จอย
พี่ออย
จอย

พี่ออย
จอย
พี่ฉอด
จอย

: คําวาไมเหมือนเดิมที่จอยบอก และความผิดปกติที่เกิดขึ้นมองอยางชัด ๆ มันเปน
เรื่องอะไรบางคะ
: เปนเรื่องของความหางเหินคะ
: ไมคอยติดตอไมคอยคุย
:
ก็คุยกันทุกวันแตนอยลง ไปมาก
: คือมันรูสึกไดใชมั้ยคะ วาทําไมความใสใจมันหายไป
: คือกอนปใหมก็จะคุยกันวาเอะ เราไมคอยไปเดทกันเลยเนอะ เราไมคอยไปไหนมา
ไหนดวยกันสองคนเลยนะ เขาก็แบบ อืม ๆ เอาไวหลังปใหมคอยไปกัน ประมาณนี้
แตเรื่องนี้จอยรูสึกเองมาสักพักใหญ ๆ ไมต่ํากวาสามเดือนแน เพราะการเทคแคร
การดูแลเอาใจใสมาหาที่บานก็นอยลงไปเรื่อย ๆ
: เคยเปดใจกันกอนหนานี้มั้ยคะวา มันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธของเรา
: ไมเคยคะ คือกอนหนานี้ ระหวางทางที่เราคบกัน ปแรก จะมีการพูดคุยกันวา เออ
เธอเราไมดียังไง เราไมเขากันตรงไหน แตพอหลังๆมาทุกอยางมันคอย ๆ หายไป
: ทะเลาะกันปาว
: ก็มีคะ เคยทะเลาะกันปที่สอง คือตอนนั้นเริ่มจะจริงจังแลวคือตองบอกกอนกับแฟน
เปนคนตางศาสนากันคะก็เลยมีเรื่องนี้ไมคอยเขาใจกันอยูแลวและแฟนเกาเขาจะเปน
หั ว สมั ย ใหม จ ะไมค อ ยเคร ง ครั ด อะไรกั บ เรื่ อ งศาสนามาก ในส ว นของจอยเองก็
เครงครัดอยูบางแตก็ไม 100 เปอรเซ็นตเทาไหร แตก็คือมันคนละขั้วกันมากคะพี่

ชวงจบการสัมภาษณ ขอ 1 แนะนําวิธีแกปญหาใหแกผูใหสัมภาษณ
พี่ฉอด
พี่ออย

จอย

: รักไดเปนหวงได แตวันหนึ่งชีวิตเปนของเขาเราไมมีสิทธิ์จะไปกาวกายอะไรไดคน
เปนแฟนกัน รักกัน พอถึงวันหนึ่งเลิกกันมันก็เปนคนอื่น วันนี้เราคงไดแตหวงหาง ๆ
แลวกันอยูหาง ๆ อยางหวง ๆ
:
หรือถาจะเตือนตามประสาเพื่อนมนุษยก็คงเตือน
ไดแตอยาคาดหวังวา เปนความหวังดีที่เขาอยากได เดี๋ยวเขามองวาออแหงละ เธอก็
แคแฟนเกาที่ไมอยากใหเรามีคนใหม แตเชื่อคะเพราะบางคนก็ทําเพราะถือวาฉันทํา
ในสิ่งที่อยากทําแลวนะ ฉันเตือนแลวแตก็ไมเปนไรสิทธิ์ของเธอนะคะ แลวที่สําคัญ
คือหวงตัวเองกอน เพราะในที่สุดดูขาดเราเขาอยูสบายใชปะ เพราะงั้นขาดเขานอง
ไมตายอยูแลว
: ตอนนี้หนูโอเค เขมแข็งมากไดกําลังใจจากครอบครัวเปนหลัก เพื่อนทุกคนให
กําลังใจมาก ครอบครัวดูเลอยางใกลชิดจนทําใหหนูแบบลุกขึ้นมาได ทุกคนงงมาก
10 วัน เธอไดขนาดนี้เลยหรอ

ชวงจบการสัมภาษณ ขอ 2 ผูสัมภาษณกลาวใหกําลังใจผูใหสัมภาษณ
พี่ฉอด

: พี่รูสึกฟงจากที่หนูเลา พี่รูสึกวาจอยเปนคนจิตใจดีนะคะ หมายถึงฟงเขาเลาเรื่อง
แลวสงสารเปนหวงเขาหรือ ณ วันนี้มันก็มีคนรอบ ๆ ตัวเราเขามาทําใหเราเขมแข็ง
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ขึ้น โดยพื้นฐานหนูอยูไดสูไหวอยูแลว เพียงแตวาระวังความใจดีของเราไปใชกับคน
อยางที่พี่ออยวา เดี๋ยวเรามันจะกลับมาทํารายตัวเรา เพราะงั้นตองเตือนตัวเองคน
เคยรักเคยชอบกันแตทายที่สุดเขาก็ตองเรียนรูดวยตัวของเขาเอง
:
และก็มัวแต
คิดวาโชครายจังเลยคะจะถึงงานแตอีกแคสามเดือนเอง นี่คือความโชคดีคะ หนูมี
แฟนที่นอกใจไมเจ็บปวดเทาภรรยาที่มีสามีนอกใจ เพราะฉะนั้นบางคนเห็นเหวอยู
ตรงหนาเขาก็จะไมกลาโดด แตบางคน อุย! จัดงานไปแลวเสียหนาไมไดแตง ๆ ไป
กอนเถอะไมมีใครอยากแต งวันนี้เพื่ อไปหยาวันหนา เพราะฉะนั้นเห็นไปแลว ลื ม
ตาโต ๆ สัญญาณอันตรายดังลั่นตองฟงมันบาง แลวจะไดอันตรายแคนี้พอละอยา
เสี่ยงอันตรายมากกวานี้อีกเลย เปนกําลังใจใหนองนะ

ชวงจบการสัมภาษณ ขอ 3 กลาวขอบคุณ อําลา
จอย
พี่ออย
จอย

: ขอบคุณมากคะพี่ออยพี่ฉอด
: คะจอย สวัสดีคะ
: สวัสดีคะ

จากตัวอยางที่กลาวมาขางตน เห็นไดวาโครงสรางของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มีการจัด
ชวงของรายการ ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ ชวงนําเขาสูรายการ ชวงสัมภาษณ ชวงปดการสัมภาษณ
กลาวคือ ชวงนําเขาสูรายการผูสั มภาษณจ ะกล าวนําเขาสูรายการแนะนําชองทางการติ ดตอ และ
รายการที่เกี่ยวกับ “คลับฟรายเดย” ผูสัมภาษณเอยทักทายผูใหสัมภาษณ และกลาวเปดประเด็นใน
หัวขอในการสัมภาษณ ในชวงสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะไลถามปญหาตามประเด็น 5W 1H คือ what,
who, where, when, where, และ how โดยไม เ รี ย งลํ า ดั บ และบางหั ว ข อ อาจถามไม ค รบทั้ ง
5 ประเด็น ดวยกลวิธีตาง ๆ และชวงเปดการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใหคําแนะนําวิธีแกปญหาใหแก
ผูใหสัมภาษณ กลาวใหกําลังใจผูใหสัมภาษณ กลาวขอบคุณ และอําลา
3.2 ลักษณะและประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
3.2.1 ลักษณะการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ลักษณะของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ในงานวิจัยนี้ปริจเฉท
หมายถึง รูปภาษาที่ใชในการสื่อสารที่มีโครงสรางในระดับที่สูงกวาประโยค เปนการศึกษาภาษาที่
เกิดขึ้นในสถานการณการสื่อสารจริง (Language in Use) โดยสัมพันธกับวัตถุประสงคของรูป แบบ
ภาษานั้น ๆ
จากการศึกษาลักษณะของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ผูวิจัย
สรุปไดวา
(1) เปนปริจเฉทการสนทนาที่ประกอบดวยผูสนทนาตั้งแตสองคนขึ้นไป
(2) เปนปริจเฉทของคูสนทนาทั้งสองฝายมีสถานะไมเทาเทียมกัน กลาวคือ ผูสัมภาษณมี
ลักษณะเหนือกวาผูใหสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณจะเปนผูกําหนดประเด็นในการสนทนา และควบคุม
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ทิศทางการสนทนา ผูสัมภาษณมีสิทธิ์ถามคําถามที่ตนตองการ ในขณะที่ผูสัมภาษณมีหนาที่ตองตอบ
คําถามหรือใหขอมูลแกผูสัมภาษณเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสนทนา
(3) เปนปริจเฉทการสนทนาที่มีการกําหนดประเด็นไวลวงหนา และคูสนทนาตางฝายตาง
มีจุดมุงหมายในการสนทนารวมกันอยางชัดเจน
(4) เปนปริจเฉทการสนทนาที่ดําเนิน ไปตามกติกาของการ ถาม-ตอบ เมื่อมีการถาม
เกิดขึ้นตองมีการตอบตามมา โดยผูสัมภาษณเปนผูดําเนินการและควบคุมการสนทนานั้น
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรู ยิ่งเห็น ยิ่งเปนทุกข
พี่ฉอด
กอย

(กําหนดประเด็นในการสนทนา)

: สวัสดีคะกอยวันนี้เรื่องของเราคือยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข กอยเปนยังไงคะ
: ประเดิมมานะคะก็คือคบกันมา 2 ปกวาคะพี่ออยพี่ฉอด แลวก็ทํางานที่เดียวกันดวย
แล ว ก็ ตอนนี้ พึ่งเลิ กกั น ไปประมาณ 3 เดือนสาเหตุก็เพราะวามี คนใหมเ ข า มาที่
ทํางานนี่ละคะแลวก็ตอนชวงที่เราเลิกกันเนี่ยเราก็ตองบอกกอนวากอยเปนหญิงรัก
หญิ ง นะคะช ว งที่ ร ะหองระแหงกั น เนี่ ย เพราะเรารู สึ ก ว า แฟนเราเปลี่ ย นไปมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเริ่มสนิทกับนองที่เขามามากขึ้นไปไหนมาไหนดวยกันตลอด
อะไรอยางนี้คะ
(ผูสัมภาษณตั้งคําถาม)

พี่ฉอด

: แลวนองคนนั้นเขารูไหมคะวาเราเปนแฟนกัน ?

กอย

: รูคะ แปลวาเขาก็บอกวาก็เปนพี่นองที่สนิทกันเฉยๆเพราะนั้นเขาอยูสายงาน
เดียวกันเราก็เริ่มระหองระแหงจนทะเลาะกันจนที่สุดเขาก็ใหเราหางกันเดือนนึง
โดยที่หามใหเราติดตอหามใหเราไปไหนใหคุยเฉพาะที่ทํางานอยางนี้คะ
: แลวกอยก็ยอมหรอคะ
: ตอนแรกก็ไมยอมคะ ก็บอกวาอาคนเราทานการมันควรจะเปนการปรับความเขาใจ
กันมากกวาไมใชมาตั้งเงื่อนไขแบบนี้แตสุดทายก็ตองยอมเพราะเรารักเขานะคะ
: ดูเปนการหารที่เคลียรพื้นที่ไปเลยอะ
: เหมือนตั้งใจเปดพื้นที่ใหคนอื่นยังไงก็ไมรูนะ
: ใชคะ ถาโทรไปปุบ เขาก็จะแบบวาวันนี้เราคุยกันแลวก็จะเพิ่มเวลาหางกันไปอีกนะ
: ถาเราทําผิดกติกาปรับกติกานี้ก็จะยาวออกไปเรื่อย ๆ
: ใชคะ ก็จะตอเวลาออกไปเลย

พี่ฉอด
กอย
พี่ออย
พี่ฉอด
กอย
พี่ออย
กอย

(ผูใหสัมภาษณตอบคําถาม)

จากตัวอยาง ลักษณะปริจเฉทเปนปริจเฉทการสนทนาที่ประกอบดวยผูสนทนาตั้งแตสอง
คนขึ้นไป คือ มีผูสัมภาษณ จํานวน 2 คน และผูใหสัมภาษณจํานวน 1 คน ทั้งสองฝายมีสถานะไมเทา
เทียมกัน คือ ผูสัมภาษณมีสิทธิในการถามคําถามที่ตองการและผูใหสัมภาษณตอบคําถามนั้น โดยการ
สนทนาของทั้งสองฝายมีจุดมุงหมายรวมกัน คือ เลาเรื่องปญหาความรัก ในหัวขอที่ผูสัมภาษณได
กําหนดไว คือ ตอน ยิ่งรู ยิ่งเห็น ยิ่งเปนทุกข ผูสัมภาษณดําเนินไปตามกติกาของการ ถาม - ตอบ โดย
มีผูสัมภาษณเปนผูดําเนินและควบคุมการสนทนาใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรายการ
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3.2.2 ประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
เมื่อพิจารณาประเภทของการสัมภาษณในรายการจะพบวา การสัมภาษณทางรายการ
วิทยุ “คลับฟรายเดย” ซึ่งเปนขอบเขตที่ผูวิจัยใชศึกษาในครั้งนี้ จัดเปนการสัมภาษณในฐานะเปน
เครื่องมือทางสื่อสารมวลชนผานทางวิทยุกระจายเสียง
เพื่อใหเห็นความแตกตางของการสัมภาษณดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น กมลวรรณ ปกรณ
ขจรนาวิน (2549: 31) ไดสรุปความแตกตางของการสัมภาษณทั้ง 3 ประเภทที่ มาลี บุญศิริพันธ
กลาวถึงไว ดังนี้
ตารางที่ 2 ความแตกตางของการสัมภาษณในวงวิชาชีพหนังสือพิมพ 3 ประเภท
ประเภทการ
สัมภาษณ
การสัมภาษณเพื่อ
ขอเท็จจริง
การสัมภาษณเพื่อ
ความคิดเห็น
การสัมภาษณเพื่อ
บุคลิกภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อใหไดขอเท็จจริง
เพื่อขอความคิดเห็น

เนื้อหา
เรื่องราวที่เกิดขึ้น และ
เปนขาวที่กําลังเปนที่
สนใจ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น เปน
ขาวเดน รวมทั้งเปน
เรื่องที่ตองการ

ผูใหสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนั้น ๆ

บุคคลจากหลายสาขา
อาชีพที่สามารถให
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น ๆ
เพื่อสะทอนบุคลิกภาพ เรื่องราวที่เกี่ยวของกับ บุคคลเดนดังที่มี
ผูใหสัมภาษณ
กิจกรรม หรือ
ความชอบ ความสนใจ พฤติกรรมที่นาสนใจ
พิเศษ งานอดิเรก ฯลฯ

ที่มา: กมลวรรณ ปกรณขจรนาวิน (2549: 31)
ซึ่งรายการวิทยุนี้ถือเปนการสัมภาษณในฐานะเปนเครื่องมือทางสื่อสารมวลชน ประเภท
การสัมภาษณเพื่อบุคลิกภาพ (Personality Interview) เปนการสัมภาษณในภาพรวมเกี่ยวกับชีวิต
ของผูใหสัมภาษณโดยดึงเพียงประเด็น เรื่องที่สัมภาษณมักเกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามา
เล าในรายการตามประเด็ น ที่ ได กํา หนดไวในแตล ะครั้ ง สว นมากผูใหสัมภาษณไมจําเปน ตองเป น
ผูชํานาญเฉพาะกรณี อาจเปนใครก็ไดที่มีความตองการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อาจมาจาก
บุคคลหลายอาชีพ หลายสาขา เชน การเลาเรื่องเกี่ยวกับปญหาการใชชีวิตคู ปญหาเรื่องครอบครัว
ปญหาในที่ทํางาน ฯลฯ
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ตัวอยาง ตอน มีใจหรือแคไมมีใคร
พี่ออย
: นองเมยคะเปนยังไงบาง สิ่งที่นองเจอ.
นองเมย : คือหนูอะคุยกับผูชายคนนึงมาไดสักประมาณ 5 เดือนไดแลวคะ แลวแตวาคือผูชาย
คนเนี้ยคืออายุนอยกวาหนูอะ 6 ปคะ ชวงแรก ๆ ก็เหมือนกับคุยกับเพื่อนปกติก็คือ
แบบเหมือนพี่เหมือนนองเหมือนพี่ที่คอยใหกําลังใจกันเพราะวาเลิกกับแฟนเกาใน
เวลาใกลเคียงกัน เสร็จปบก็คุยจนถึงสักพักนึง ชวงประมาณ เออ:: สองสามเดือนที่
ผานมานะคะ หนูก็มีโอกาสไดไปเที่ยวดวยกัน ทีนี้ชวงที่ไปเที่ยวดวยกันนี่มันก็:: มัน
ก็มีความรูสึกที่เกิดขึ้นจริง ๆ กับตัวหนูเองอะ แลวก็พอหลังจากไปเที่ยวดวยกั น
เสร็จแลวก็คือก็ยังคุยกันปกติไมมีอะไรคะ จนถึงจุดหนึ่งหนูเริ่มรูสึกวาหนูอยากได
ความชัดเจน หนูอยากรูวาตกลงเราเปนอะไรกัน หนูก็เลยถามไปนะคะ หนูถามไป
เสร็จแลวก็เหมือนประมาณวานองเคาก็ตอบกับมาวานองเคาไมอินกับสถานะ
จากตั ว อย า งเป น การเล า เรื่ องปญ หาเรื่ องความรั กที่ผูใหสัมภาษณ ตอ งการปรึ ก ษาใน
ประเด็นที่ผูสัมภาษณไดกําหนดไวจากคําถามวา “เปนยังไงบาง สิ่งที่นองเจอ” เปนคําถามปลายเปด
เพื่อใหผูใหสัมภาษณเลาเรื่องชีวิตของตนที่ตองการปรึกษา
จากขอมูลที่กลาวถึงประเภทของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” จึงเปน
การสัมภาษณเพื่อบุคลิกภาพ (Personality Interview) เปนการสัมภาษณในภาพรวมเกี่ยวกับชีวิต
ของผูใหสัมภาษณโดยดึงเพียงประเด็น เรื่องที่สัมภาษณมักเกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามา
เลาในรายการตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในแตละครั้ง ซึ่งผูใหสัมภาษณอาจมาจากหลายสาขาอาชีพที่
ไมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได
3.3 ปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ผูวิจัยไดใชกรอบทฤษฎีชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสาร เปนแนวทางในการวิเคราะหปริบทการ
สัมภาษณของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ไดผลสรุปดังนี้
3.3.1 ฉาก หรือ กาลเทศะ (Setting หรือ Scene)
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ออกอากาศ ทุกวันศุกร เวลา 21.00–23.00 น. ฉากหรือ
สถานที่ที่เกิดเหตุการณสัมภาษณคือหองสงรายการวิทยุ ซึ่งมีการจัดเตรียมไวอยางตายตัว ผูสัมภาษณ
จะนั่ ง ประจํ า ที่ โ ต ะ สํ า หรั บ จั ด รายการ (Console desk) เป น โต ะ โค ง สี ไ ม สํ า หรั บ วางอุ ป กรณ และ
เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ จั ด รายการวิ ท ยุ เช น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เครื่ อ งรั บ
สายโทรศัพทเปนตน สัมภาษณแตละคนตองใสหูฟงชนิดครอบใชสําหรับฟงเสียง และจะใชไมโครโฟน
สําหรับพูด แตละคนจะมีหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อแสดงขอความผานทาง Facebook live หรืออีเมลที่
ผูฟงทางบานไดสงเขามาในรายการ ภายในหองจะมีโทรทัศนตั้งอยูดานหลังเพื่อฉายภาพชื่อรายการ
และผูสนับสนุนรายการผูสัมภาษณใชเกาอี้แบบมีพนักพิงสามารถหมุนไดรอบตัว ไมมีแจกันดอกไม
ประดับโตะ เนนบรรยากาศแบบเปนทางการ
ผูสัมภาษณสองคน ผูสัมภาษณนั่งขางกัน และมีผูใหสัมภาษณทางโทรศัพทเพียงคนเดียว
ผูฟงเปดรับฟงไดดวยเครื่องรับสัญญาณวิทยุผานคลื่นความถี่ 106.5 Mhz. ทางชองทางวิทยุออนไลน
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ทางเพจเฟสบุ ค (www.facebook.com/ClubFridayOfficial) และวิทยุดาวเทีย มออกอากาศทาง
โทรทั ศน ช องกรี น แชลแนล เป น ระบบกระจายเสีย งแบบดิ จิ ทัล ที่ใชสัญ ญาณอิน เทอรเน็ตในการ
กระจายเสียง ผูฟงสามารถเปดรับฟงผานโทรศัพทมือถือ โนตบุก แท็ปเล็ต ฯลฯ ซึ่งเปนอุปกรณที่พกพา
ไดสะดวก และสามารถรับฟงไดจากที่บาน ที่ทํางาน หรือรับฟงขณะขับรถยนตได
เวลาที่รายการออกอากาศจะเปนเวลาที่แนนอนชัดเจน เนื่องจากเปนรายการสัมภาษณ
สด คือทุกวันศุกร เวลา 21.00–23.00 น. ทางรายการเลือกใชเวลานี้ เนื่องจากเปนเวลาหลังเลิกงานที่
ผูคนมักจะมีเวลาวาง หรือใชเวลาในการพักผอน
ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ภาพที่ 3 ฉากรายการวิทยุคลับฟรายเดย
ที่มา: www.youtube.com (2561: เว็บไซต)
3.3.2 ผูรวมเหตุการณ (Participants)
ผูรวมเหตุการณสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ประกอบดวย ผูสัมภาษณ
ผู ใ ห สั ม ภาษณ ผ า นโทรศั พ ท และผู ฟ ง ทางบ า นผ า นทางวิ ท ยุค ลื่ น ความถี่ “106.5 FM” และการ
ถายทอดสดผาน Facebook มีดังนี้
3.3.2.1 ผูสัมภาษณ ทําหนาที่สัมภาษณ คือ คุณสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา หรือดีเจ
พี่ ฉ อด และ คุ ณ นภาพร ไตรวิ ท ย ว ารี กุ ล หรื อ ดี เ จพี่ อ อ ย ผู ฟ ง จะรู จั ก ในนาม “พี่ อ อ ย พี่ ฉ อด”
ผูสัมภาษณมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษาเรื่องความรัก และไดรับขนานนามจากสื่อมวลชนใหเปน
“กู รู ดา นความรั ก” และ “ศิ ร าณี ออนไลน” ทําใหห ลายคนรูสึกไวว างใจที่จ ะเลาเรื่องสวนตัวและ
โทรศัพทเขามาเพื่อขอรับคําปรึกษา
1) คุ ณ สายทิ พ ย มนตรี กุ ล ณ อยุ ธ ยา หรื อ ดี เ จพี่ ฉ อด จบการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาคณะนิเทศศาสตร เอกวิทยุโทรทัศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาไดไปทํา
โพรดักชั่นเฮาส (Production House) เปนงานเบื้องหลังโทรทัศน จากนั้นมาเปนผูจัดรายการวิทยุ
ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด ในเครือ บริษัท จีเอ็ม
เอ็มแกรมมี่จํากัด (มหาชน) ดูแลสื่อบันเทิงของแกรมมี่ และเปนผูดําเนินรายการวิทยุ คืนพิเศษคน
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พิเศษ เดือนละ 1 ครั้ง เปนระยะเวลา 15 ป (พ.ศ.2541-2556) ดีเจพี่ฉอดยังเปนนักเขียนนวนิยายใน
นิตยสารแพรว ในนามปากกา “สายทิพย” และเขียนหนังสือเรื่อง รมไมรายทาง, สายน้ําที่ไมไหลกลับ,
สีนวล สีนวล นอกจากนี้ยังรวมทําหนังสือหนังสือ Pocket Book กับดีเจพี่ออย เกี่ยวกับความรักหลาย
เรื่อง เชน มีคนเศรากวาเราตั้งเยอะ, เรื่องเลาจากคลับฟรายเดย, รักที่ไมไดออกอากาศ เปนตน และได
จัดทํารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มาถึงปจจุบันดีเจพี่ฉอดยังไดรับรางวัลจากสื่อมวลชน ดังนี้
1.1) รางวัล บอสออฟเดอะเยียร สาขาธุรกิจบันเทิง นิตยสารบอส ประจําป
พ.ศ.2546
1.2) รางวั ล นั กธุ ร กิจ สตรีแหงป ประเภทนักบริห าร สาขาสื่อสารมวลชน
(วิทยุ) ประจําป พ.ศ.2546
2) คุณนภาพร ไตรวิทยวารีกุล หรือดีเจพี่ออยจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
คณะนิเทศศาสตร เอกวิทยุโทรทัศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบไดไปทํางานดานวิทยุที่คลื่น
แซด F.M.88.5 MHz. ทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ ตอมาไดมีโอกาสไปทํางานกับดีเจพี่ฉอด ไดรับ
มอบหมายใหทําเดโมเทป 30 นาที ทุกวัน จากนั้นไดเขาไปทํางานที่สถานีวิทยุทํางาน Co-program
และงานทุกอยางที่เกี่ยวกับรายการวิทยุประมาณหนึ่งเดือน ดีเจพี่ออยไดทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ
ในผังแรก คือชวงเวลา 1.00–3.00 น. ที่คลื่นฮอตเวฟ (Hotwave) จนปจจุบันไดรับหนาที่จัดรายการ
วิทยุ “คลับฟรายเดย” ขณะเดียวกันดีเจพี่ออยก็ไดเขียนหนังสือ Pocket Book เผยแนวคิดเกี่ยวกับ
ความรัก เชน รักแลว รักรอด, ชิงสุข...กอนหาง, ทํา-มะ?, ปญหาใจ ใหใชหัว, รักที่ไมไดออกอากาศ,
เรื่องไหนก็ไมใหญเทาหัวใจ, รักได...รองไหเปน อานแลวขอกอด ฯลฯ ในหนังสือมีเนื้อหาคําพูดให
กําลังใจ คําคม และขอคิดที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใช
ภาษาในการใหกําลังใจผูอื่น จึงทําใหดีเจพี่ออยไดรับรางวัลจากสื่อมวลชนหลายแขนง ดังนี้
2.1) รางวัลบุคคลหญิงที่ถูกกลาวถึงมากที่สุดในโลกออนไลน Mthai Top
Talk-About 2012 ประจําป พ.ศ.2555
2.2) รางวัลดาวเมขลา สาขาวิทยุดีเดนยอดนิยม นักจัดรายการวิทยุดีเดน
ยอดนิยมฝายหญิง ประจําป พ.ศ.2555
2.3) รางวัลนักจัดรายการวิทยุหญิงปลอดบุหรี่ดีเดน จากเครือขายวิชาชีพ
สุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.) ประจําป พ.ศ.2556
2.4) รางวั ล สื่ อ มวลชนสตรดี เ ด น ประเภทสื่ อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประจําป พ.ศ.2556
เมื่อไดศึกษาภูมิหลังชีวิตของผูสัมภาษณทั้งสองทาน พบวากอนที่ “ดีเจพี่ออย
พี่ฉอด” จะกาวมาสูนักจัดวิทยุที่มีชื่อเสียงนั้น ทั้งสองมีแรงบันดาลใจและความใฝฝนในอาชีพนี้มาโดย
ตลอด เริ่มจากเขาเรียนในคณะนิเทศศาสตร เอกวิทยุโทรทัศน ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อจบ
การศึกษาไดมาจัดรายการวิทยุ และทั้งสองทานไดทุมเทใหกับการทํางาน เรียนรูงานวิทยุในดานตาง ๆ
จนเกิดความรูและประสบการณทางดานวิชาชีพไดเปนอยางดี
3.3.2.2 ผูใหสัมภาษณ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สนใจโทรศัพทเขามาพูดคุยในรายการใน
ประเด็นที่รายการกํ าหนดไวสวนใหญ พบวา เพศหญิงจะใหความสนใจและโทรศั พทเ ขามาพู ด คุ ย
มากกวาเพศชาย ทั้งนี้เกิดจากรายการไดสรางภาพลักษณใหผูสัมภาษณเปนพี่สาวที่มีความเชี่ยวชาญใน
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การใหคําปรึกษาปญหาดานความรัก ผูใหสัมภาษณที่เปนเพศหญิงจึงกลาที่จะเลาปญหาสวนตัวออกมา
อยางเปดเผย สวนผูใหสัมภาษณที่เปนเพศชายจะพบนอยกวาเพศหญิงเนื่องจากธรรมชาติของเพศชาย
เมื่อประสบปญหาดานความรักจะไมคอยอยากเลาใหผูอื่นฟง ผูชายมักจะเก็บอารมณไดดีวาเพศหญิง
และจะพยายามหาทางแกปญหาดวยตัวเองมากกวาจะมาขอคําปรึกษาหรือเลาใหผูอื่นฟง
การเก็บขอมูลการสัมภาษณในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ผูฟงที่โทรศัพทเขามาพูดคุยใน
รายการ “คลับฟรายเดย” สวนใหญเปน “คนชั้นกลาง” ในสังคมเมือง เปนกลุมคนวัยทํางาน และเมื่อ
สังเกตจากวิธีการเลาเรื่องและภาษาที่ใชในการเลาเรื่อง ผูเลาเปนผูมีการศึกษา มีความสามารถรับและ
สงสารผานเครื่องมือสื่อสารไดอยางคลองแคลว มีสถานภาพทางสังคมที่ชัดเจน จากการเก็บขอมูลพบ
ทั้งเปนนักศึกษา และคนวัยทํางาน เชน นักศึกษา งานออฟฟศ ธุรกิจสวนตัว แอรโฮสเตส ซึ่งเปนกลุม
บุคคลที่อาศัยอยูในสังคมเมือง
3.3.2.3 ผูฟงทางบาน จะประกอบดวยผูฟงผานทางวิทยุคลื่นความถี่ "106.5 FM" และ
การถายทอดสดผาน Facebook ผูวิจัยจัดใหบุคคลเหลานี้เปนผูรวมเหตุการณของการสัมภาษณดวย
แม จ ะไม ได มีส ว นร ว มในการโต ตอบบทสนทนาโดยตรง แตเปน กลุ มบุ คคลและผูใหสัมภาษณตอง
คํานึงถึง และในฐานะผูรับสารของรายการนี้ พวกเขายังเปนเปาหมายในการสื่อสารของทั้งผูสัมภาษณ
และผูใหสัมภาษณ นอกจากนี้ ผูฟงทางบานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการสัมภาษณในแต
ละครั้งดวย กลาวคือ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนที่มีตอเรื่องหรือบุคคลที่กําลังใหสัมภาษณอยู
โดยสงขอความผานทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซตของรายการ หรือผานทางขอความ Live Facebook
ซึ่ งความคิ ดเห็ น ดั งกล า วจะปรากฏทางชอ งข อ ความในขณะไลฟส ดผ านทาง Facebook บางครั้ ง
ผูสัมภาษณจะนําความคิดเห็นผานทาง Live Facebook พูดเสริมในขณะพูดคุยกับผูใหสัมภาษณ หรือ
ขณะออกอากาศ ดังตัวอยางที่วา
ตัวอยาง ผูสัมภาษณอานขอความของผูฟงทางบานนอกชวงสัมภาษณ ตอน รักนอกใจ
พี่ออย
: [คะ อันนี้สงมาเลยคะทางไลฟถึงจะนอกใจแตไมนอกกายนะครับ เจ็บปวดทุก
คนอะคะไมวาจะนอกใจหรือนอกกายก็ตามที คิดถึง:: งาย ๆ เลยคะกอดคนหนึ่ง
คิดถึงอีกคนหนึ่ง เฮย! ถาเราเปนคนในออมกอดนั้นเราจะรูสึกยังไง เออเอาตกลง
กอนที่กอดชั้นอยูเนี้ยคิดถึงคนอื่นอยูนะ เพราะฉะนั้นถึงไดบอกไงคะวาไมวาอะไรก็
ตามทีเวลาที่รูสึกไปใสความซับซอนลงไป
จากตั ว อย า ง จะเห็น วาผูสัมภาษณไดอานขอความของผูฟงทางบานที่แสดง
ความคิดเห็นผานทางไลฟ ขณะที่ไมไดสัมภาษณ เปนการพูดคุยของผูสัมภาษณสองคน
ตัวอยาง ตอน โสดไมไดแย แค...
พี่ออย
: แตละไลฟพุงทะยานมากคะ คนโสดเยอะมาก ๆ คะ มีอันนึงบอกวาโสดก็ไมไดแย
แคดูซีรี่ยดึก ๆ แลวไมมีคนไลใหไปนอน
พี่ฉอด : อันนี้บอกวาแคซื้อของกินหลาย ๆ อยางไมไดเพราะกินไมหมด
พี่ออย
: เยอะมากคะ อันนี้ดีคะบอกวาโสดไมไดแยแคตองรักตัวเอง เดี๋ยวเบรกแปบนึง
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เดี๋ยวกลับมารับสายกันตอดูสิเวลาผานไปเร็วมากเลย เดี๋ยวนี้รายนะคะจะคอย ๆ
ทยอยอานนะคะ ใครอยากจะแชรไลทกันไดนะคะแชรความสุขของคนโสด หรือ
ทุกขของความโสดไดหมดนะคะ 026658377-80
ตัวอยาง ผูสัมภาษณอานขอความของผูฟงทางบานขณะสัมภาษณ ตอน ตัวจริงหรือตัว
ประกอบ
พี่ฉอด : อันหนึ่งพี่รูสึกเหมือนกับเราเอาลูกเปนตัวประกันนะ คือถาเกิดเขาเห็นหนาลูกเขา
อาจจะดีขึ้น แลวถาเกิดเขาดีขึ้นแตเขาไมไดเกิดจากการรักเรานะ เออ... หรือเปลา
คะ คือพี่กําลังรูสึกวานองอาจจะตองอยูอยางนี้ไปกอนก็ไดแลวแต เพราะในที่สุด
แลวสิทธิ์ในการตัดสินใจคือชีวิตนองอยูแลวละ เพียงแตพี่เปนคนนั่งฟงแลวพี่รูสึกวา
เอะ! อยูตรงนั้นทําไมเอย ในขอความทางไลฟก็เยอะมากที่บอกวา อยูตรงนั้ น
ทําไมนะ คือยังไงก็ไมใชบานเรา นั่นก็พอแมเขายังไงก็ลูกเขาถูกไหมคะ
ฝน
: คะ
จากตัวอยาง จะเห็นวาผูสัมภาษณไดอานขอความแสดงความคิดเห็นของผูฟง
ทางบานขณะสัมภาษณ แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวม และผูสัมภาษณใหความสําคัญกับผูฟงทางบาน
ดวย
ตัวอยาง ตอน โสดไมไดแย แค...
พี่ฉอด : คือหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นแลวเรามีคิดบางไหมวาเราจะสูหรือคิดบางไหมวาเราจะ
กลับไปเอาเขากลับคืนมาใหได
มิกกี้
: ไมเลยคะ เราคิดวาเขาก็คงที่สุดแลวเพราะวาเขาก็พูดออกมาเหมือนกันวาเราคง
ไมไดรักเขาแลว แลวเขาก็ไมรูจะทํายังไงเขาก็ถามมาวาเราจะใหเขาทํายังไง เราก็
บอกเขาวาเราก็ไมรูเหมือนกันเพราะวาเราก็ไมรูวาผูหญิงคนนั้นนะผิดหรือไมผิด เรา
ก็คงไปพูดถึงผูหญิงคนนั้นไมได มันอยูที่เราสองคน
พี่ออย
: มีขอความทางไลฟบอกวาอยาเขาขางเพศผูคะ ออ...ไมไดเขาขางคะ หลายครั้งที่
ชีวิตคูเราโทษที่ฝายใดฝายหนึ่งไมได คือความหางไกลมันก็ยากอยูแลวนะคะแลวทีนี้
ถาตางฝายตางไมใสใจกันความหางไกลมันก็จะยิ่งมากขึ้น แตในเมื่อเขาตัดสินใจ
แบบนี้เรานอมรับในการตัดสินใจ แลวเราคุยกับลูกยังไงคะ
นอกจากนี้การเป นผูรว มเหตุ การณป รากฏชั ดเจนขึ้น เมื่อพบวา ผูสัมภาษณ
มักจะกลาวเชิญชวนผูฟงทางบานใหสงความคิดเห็นหรือโทรศัพทเขามาในรายการเปนระยะ ๆ ดวย
กล า วได ว า ผู ฟ ง ทางบ า น คื อ ผู ร ว มเหตุ ก ารณ ก ลุ ม ใหญ ซึ่ ง ถื อ เป น กลุ ม เป า หมายหลัก ที่ ร ายการ
สัมภาษณตองการจะสื่อสาร และผูฟงทางบานมีความสําคัญในฐานะเปนผูมีสวนแสดงความคิดเห็นใน
เรื่องดังกลาว และเปนเสียงสะทอนในแงของการสนับสนุนหรือโตแยงใหกับผูใหสัมภาษณในครั้งนั้น ๆ
ไดเปนอยางดีดวย
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ดังนั้น รายการวิทยุนี้จึงเป นการสื่ อสารสองทาง ที่ดึงการมีสวนรว มจากผู ฟงทั้ง ที่ เ ป น
ผูโทรศัพทเขามาในรายการ และผูที่รับชมรับฟงเรื่องราวในรายการดวย ผูรวมเหตุการณในรายการนี้
จึงประกอบไปดวย ผูสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ และผูฟงทางบาน ซึ่งมีการสื่อสารกันตามแผนผังตอไปนี้
ผูสงสาร

สาร

สื่อ

ผูรับสาร

ภาพที่ 4 การสื่อสารของผูรวมเหตุการณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
จากภาพที่ 4 การสื่อสารของผูรวมเหตุการณในรายการวิทยุ ประกอบดวยผูสงสาร สาร
สื่อ และผูรับสาร
3.3.3 จุดมุงหมาย (Ends)
การสั ม ภาษณ ร ายการวิ ท ยุ “คลั บ ฟรายเดย ” ผู สั ม ภาษณ ไ ด บ อกจุ ด มุ ง หมายของ
การสัมภาษณแตละครั้งไวชัดเจน กลาวคือไดกําหนดประเด็นการพูดคุยใหผูฟงทราบลวงหนา ทําให
ผูฟงที่มีปญหาตรงประเด็นไดเตรียมพรอมที่จะโทรศัพทเขามาเลาในรายการวิทยุคลับฟรายเดยในครั้ง
ตอไป เชน
ตัวอยาง การกําหนดจุดมุงหมายการสัมภาษณในแตละครั้ง ตอน ความไวใจ..ใชผิดคน
พี่ออย
: วันนี้นาจะเปนการรวมพลคนถูกหักหลังคนที่เราไวใจรายที่สุดนะคะ Club
Friday วันนี้สวัสดีคะพี่ฉอดคะ เจอกันผานไลฟ ดวยนะคะไหนดูซิ ถาพรอมแลว
คลิกเขาไปกดไลคผานแฟนเพจ Club Friday Fanpage ซึ่งตอนนี้ลานกวาแลวนะ
คะขอบคุณมากที่ไปดูความเคลื่อนไหวไปแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามกันใน
นั้นนะคะ และในออนไลฟไดเห็นภาพการจัดสวนในหองจัดตอนนี้กันดวยนะคะ
แลวก็ฝากคําถามกันไวไดดวยวันนี้เริ่มตนกันที่เพลงนี้คนที่ไวใจรายที่สุด พี่ฉอด
คะ ไมวาเราเจอใครที่รูสึกวาเราใชความไวใจผิดคนจริง ๆ แลวความไวใจนั้นมัน
ยอนกลับเขามาทําอะไรกับเราไดบาง คือไมใชวาเราฟงกันไปแลว เราจะไมสามารถ
ไวใจใครไดเลย แครูสึกวาบางทีมันจะตองเผื่อใจไวในหลาย ๆ เรื่อง และสังเกตสิคน
ที่ทํารายหัวใจเราไดมักจะเปนคนที่เราใหความพิเศษมากที่สุด
พี่ฉอด : อยางที่พี่ออยวานะจะไมไวใจใครซะเลยมันก็คงไมได ชีวิตคนเราถาอยูดวยความ
หวาดระแวงหรือไมไวใจใครเลยมันคงอยูยาก เอาใหมีสติก็แลวกัน
พี่ออย
: คะ บอกเบอรไวกอนนะคะ เผื่อใครอยากแชรประสบการณกันนะคะ 02 665
8377–80 นะคะ ที่ Club Friday นะคะรับสายกันอยูรวมไปถึง ทางไลฟแลวก็ทิ้ง
เบอรโทรกลับไวดวยนะคะเยอะมากเราไปถึงทาง Club Friday Fan page ที่ทยอย
สงมา
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ตัวอยาง ตอน มีใจหรือแคไมมีใคร
พี่ออย
: วันนี้ชื่อตอน มีใจหรือแคไมมีใคร คะมันเปนความสัมพันธคลุมเครือ ๆ เปน
สัมพันธแบบไมชัด ตกลงรักหรือไมรัก ซึ่งเราก็พูดกันบอย ๆ วาถาถามตัวเองวา
เอะ ตกลงเรารักหรือไมรั กเนี๊ย สิ่งที่เธอทําอยูกับ ฉันเรีย กวารั กหรื อเปลา สงสัย
แปลวาใชแลว ก็ได
พี่ฉอด : [คะ เปนความรูสึกเบลอ ๆ ยังไมไดโฟกัส (หัวเราะ)
พี่ออย
: แตก็อีกนะ บางคนรูสึกวาความคลุมเครือก็ดีเหมือนกัน ก็ยังไมผิดหวังไง ก็ยังสนุก
กับการใหความหวังตัวเอง หรือสนุกกับการหลอกตัวเองก็ไมรู นะคะ วันนี้สําหรับ
ใครก็ตามทีที่ยังไมไดคําตอบหรือใครก็ตามทีที่รูสึกวา เออ...อยากถามเหมื อนกัน
อยากคุยเหมือนกันวายังไงดีนะ มีใจหรือแคไมมีใคร โทรเขามานะคะ พรอมกัน
ตรงนี้เลยคะ
ตัวอยางขางตนแสดงวา ผูสัมภาษณไดกําหนดประเด็นการสัมภาษณไวตั้งแตชวงแรกของ
รายการ เพื่อใหคนที่สนใจในประเด็นโทรศัพทเขามาในรายการ หรือฝากขอความ เรื่องราวที่เกี่ยวกับ
ประเด็นนั้น พรอมกับเบอรโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ ทางรายการจัดคัดเลือกเรื่องราวที่ตรงกับประเด็น
มาสัมภาษณในรายการ และผูสัมภาษณไดกําหนดประเด็นไวลวงหนา เชน
ตัวอยาง การกําหนดจุดมุงหมายการสัมภาษณไวลวงหนา ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : ศุกรหนา เรื่องวาเลนไทนเราคาดหวังวาจะมีเรื่องรักหวานๆมาพูดคุยกัน แตเราก็
เลิกหวังแลวเพราะวาทุกปเราจะเจอแตเรื่องเศราในวันวาเลนไทน ปนี้วันศุกร
หนาเปนวันที่ 10 กุมภา งั้นคุยกันเรื่องนี้แลวกันคะ สุข เศรา เหงา หรือโสด
พี่ออย
: ทุกอารมณเลยคะ เราสามารถมาแชรได สงเรื่องราวเขามาไดกอนในแฟนเพจและก็
ขอบคุณมากคะวันนี้ไลฟถลมทลายเลยคะ คนคงชอบมั้งที่ไดเห็นหนาและไดคุยกัน
ไปยินดีมากคะ ที่วันนี้คลับฟรายเดยจากพื้นที่เล็ก ๆ วันนี้กลายเปนพื้นที่ใหญขึ้น
เรื่อย ๆ
ตัวอยาง ตอน มีใจหรือแคไมมีใคร
พี่ออย
: และบอกไปยังหลาย ๆ คนคะ สําหรับบางสายนะคะที่ก็กั๊ก ๆ เขาเอาไว กั๊กไวเผื่อไม
เลื อ กด ว ย บางที มั น ก็ ใ จร า ยเกิ น ไป ใจเขาใจเราค ะ เวลาโดนเราบ างเราก็ เ จ็ บ
เพราะฉะนั้นอยาไปทําแบบนี้กับใครแลวกันนะคะ เดี๋ยวศุกรหนาคุยกัน โอย! เยอะ
มากนะคะชื่อตอนดูสิ รักราวเพราะโซเซียลคะ โซเซียลทําใหรักราวไหมบางคนเจอ
แตอยาไปมองวามันรายอยางเดียวนะคะ โซเซียลเปนเหมือนอีกพื้นที่ ๆ หนึ่ง ที่ทํา
ใหเราสามารถเจอใครก็ตามทีที่เราไมไดเจอกันไดนาน ๆ และอาจจะเปนบอเกิด
ความรักที่ดีก็เปนไปได
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จากตัวอยาง จะเห็นวาผูสัมภาษณไดกําหนดประเด็นการสัมภาษณในครั้งถัดไปไวในชวง
ทายของรายการ เพื่อใหคนที่สนใจในประเด็นเตรียมความพร อมโทรศั พทเ ขามาในรายการ ทําให
การสัมภาษณในครั้งนั้นเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
3.3.4 การลําดับวัจนกรรม (Act Sequence)
การลําดับวัจนกรรมของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” จะประกอบไป
ดวยองคประกอบ 3 สวน กลาวคือ เริ่มดวยการเปดรายการ การดําเนินการสัมภาษณ และการปด
รายการ ซึ่งในแตละองคประกอบจะประกอบดวย วัจนกรรมตาง ๆ เพื่อใหเห็นปริบทของการสัมภาษณ
ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงแยกวิเคราะหองคประกอบทั้ง 3 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.3.4.1 การเปดรายการ
การเปดการสัมภาษณเริ่มจากการเปดชวงของรายการดวยเพลงที่มีเนื้อหาเพื่อ
เชื่อมโยงกับประเด็นการสัมภาษณในรายการ กลาวทักทายผูรวมสัมภาษณและผูฟง บอกเรื่องหรือ
ประเด็นที่จะสัมภาษณ แนะนํารายการที่เกี่ยวกับคลับฟรายเดย ตามดวยชองทางติดตอ จากนั้นเริ่ม
เปดประเด็นการสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน ความไวใจ..ใชผิดคน
เปดดวยเพลง คนที่ไวใจรายที่สุด –น้ําชา ชีรณัฐ
พี่ออย
: วันนี้นาจะเปนการรวมพลคนถูกหักหลังคนที่เราไวใจรายที่สุดนะคะ Club Friday
(ทักทาย)

พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย

(การขอบคุณ)

วันนี้สวัสดีคะพี่ฉอดคะ เจอกันผานไลฟ ดวยนะคะไหนดูซิ ถาพรอมแลวคลิกเขา
ไปกดไลคผานแฟนเพจ Club Friday Fanpage ซึ่งตอนนี้ลานกวาแลวนะคะ
ขอบคุณมากที่ไปดูความเคลื่อนไหวไปแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามกันใน
นั้นนะคะ และในออนไลฟไดเห็นภาพการจัดสวนในหองจัดตอนนี้ กันดวยนะคะ
แลวก็ฝากคําถามกันไวไดดวยวันนี้เริ่มตนกันที่เพลงนี้คนที่ไวใจรายที่สุด พี่ฉอดคะ
ไม ว า เราเจอใครที่ รู สึ ก ว า เราใช ค วามไว ใ จผิ ด คนจริ ง ๆ แล ว ความไว ใ จนั้ น มั น
ยอนกลับเขามาทําอะไรกับเราไดบาง คือไมใชวาเราฟงกันไปแลว เราจะไมสามารถ
ไวใจใครไดเลย แครูสึกวาบางทีมันจะตองเผื่อใจไวในหลาย ๆ เรื่อง และสังเกตสิคน
ที่ทํารายหัวใจเราไดมักจะเปนคนที่เราใหความพิเศษมากที่สุด
: อยางที่พี่ออยวานะจะไมไวใจใครซะเลยมันก็คงไมได ชีวิตคนเราถาอยูดวยความ
หวาดระแวงหรือไมไวใจใครเลยมันคงอยูยาก เอาใหมีสติก็แลวกัน
: หรือแมกระทั่งเปนคนที่เราทํารายความไววางใจของคนใกล ๆ ตัว
: คุยไดทั้งสองฝงคะ
(บอกชองทางการติดตอ)

: คะ บอกเบอรไวกอนนะคะ เผื่อใครอยากแชรประสบการณกันนะคะ 02 665
8377 - 80 นะคะ ที่ Club Friday นะคะรับสายกันอยูรวมไปถึง ทางไลฟแลวก็
ทิ้ งเบอร โ ทรกลั บไวดวยนะคะเยอะมากเราไปถึงทาง Club Friday Fan page ที่
ทยอยสงมากอนลวงหนาและแนนอนคะวันนี้วันศุกร พรุงนี้วันเสารนะคะตองบอกวา
GMM 25 มีหลายความเคลื่อนไหว ที่อยากชวนใหดูเยอะมากจริง ๆ
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พี่ฉอด

: เดือนกรกฎาคมนี้แบบเดือดมาก ๆ

พี่ออย

: เดี๋ยวคอย ๆ เลาใหฟงแตแนนอนพรุงนี้เดี๋ยว Club Friday Show กอน 6 โมง
ครึ่งคะ
: ดวงตาตุงคะมณีนะคะมาเปนแขกรับเชิญของเรา ก็แซบไมแพกับหลายคนที่ผาน
มานะคะพี่ออย
:
มาก มาก มาก...คือถาเราเห็นบุคลิกที่สุดเราจะเห็นวาพี่เขาเปน
คนคอนขางเสียงดัง หลายมุมที่เรายังไมเคยรู โดยเฉพาะเรื่องของความรัก ซึ่งพี่ตุก
เปดใจมาก ๆ อยูมาแลวหลายภาวะมากมายเหลือเกิน ภาวะที่เปนเมียนอยพี่ตุกพูด
คํานี้เลย...ก็มี ถอยออกมายังไงแลวความรักในครั้งนี้ใหบทเรียนอะไรบาง ถึงขั้นวาที่
เปนผูหญิงที่เสียงดัง ๆ นักเลงนักเลงเวลารองไห ก็หนักมากเชนกัน
: พอหลังจากนั้นเราจะไดพบกับผลิตภัณฑอีกอยางหนึ่งก็คือ Club Friday The
Series คะ

พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด

พี่ออย
พี่ฉอด

(แนะนํารายการ)

(แนะนํารายการ)

: ตอนที่มีคนพูดถึงเยอะมากรักแทหรือแคสับสน ตอนจบ เจอนองเบเบลาสุดใน
งานแถลงขาวเบเบเปนผูหญิงที่นาสงสารมาก เบเบพูดวาทุกคนตองสงสารหนูสิ
คะทําไมทุกคนมาเกลียดหนู ตัวเปนมารผจญให 2 คนนั้นไมรักกัน แตมันเปน
เรื่องจริงนะคะที่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดเพราะวา เจาของเรือก็ยังเปนคนที่โทรเขา
มาเลาใหฟง แลวมีคนมาถามดวยวาคนไหนเปนคนที่โทรเขามา ทุกคนที่รับบทโทนี่
รากแกนอันนั้นคือเจาของเรื่อง อันนั้นแหละคือคนที่โทรเขามามีความสับสนในใจ
ไมใชแคนี้นะไมงั้นเราคงไมแตงงานมั้ง แลวก็ไมรูอีกวาความรูสึกมันเปลี่ยนไดหรือ
เราก็ยังไมรูตัว อืม…
: ตองดูวาตอนจบจะเปนยังไง ในที่สุดแลวเชื่อวาหลายคนก็คงจะลุนวาอยากใหเปน
อยางนี้อยางนั้น ก็ตองดูกันพรุงนี้จบแลวนะคะ ก็จะมีเรื่องสุดทายของ Season
8 เดือนหนาก็จะเริ่มตนเปนแบบ Season 9 แลว
: ซึ่งชื่อตอนก็จะบาดเจ็บเขาไปอีกหนอยนึง บางคนไดเห็นบางคนไดดูจากไลทจัดงาน
แถลงขาวเพราะวามีคนเขามาคลิกดูเยอะมากนะคะ เปนตอนที่ชื่อวารักครั้งหนึ่งไม
ถึงตายซึ่งจะเปน Season 9
:
และก็เลือกแรกจะมีชื่อตอนวารักตองแลก แลวก็
เดือนกรกฎาคมนี้คงไดทราบขาวกันและไปบางแลวแหละวานอกเหนือจาก Club
Friday Club Friday The Series 9 เ ร า ก็ ยั ง มี ค ลั บ ฟ ร า ย เ ด ย Caleb’s Story
เรื่องราวความจริงในวงการบันเทิงในวงการมายา กับตอนแรกที่มีชื่อวาความสุข คน
ในวงการบันเทิงมีทุกอยางเลย...ขาดอยางเดียว คือ ความสุข
: ซึ่งบางทีเราไมรู เรานึกวา หูย...ทําไมชีวิตพี่ดีจังเลยอะ มีชื่อเสียง
: ซึ่งคนที่มีหนาที่สรางความสุขใหคนอื่นแตตัวเองกลับไมมีความสุขก็ไมรูพี่ออยเมื่อ
เชานี้ก็สงขาวหนึ่งไปใหพี่ฉอดดูมันไมใชแคบานเราหลัง ๆ เหลาบรรดาคนที่เราไป
กินพีทจะเปนเกาหลี หลายคนปวยเปนโรคซึมเศรา นอนไมหลับจริง ๆ เขานาจะมี
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พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ออย

พี่ออย

ความสุขนะ
: ตองขอลาออกไปจากวงการขนาดนั้นเลย
: เราไดถายทอดเรื่องราวนั้นไดมาอยูใน Club Friday Celeb’s Storyซึ่งจะออนแอร
วันอังคาร 4 กรกฎาคมเริ่มตน พี่ฉอดสามทุม 35 วันจันทรตอนนี้เดี๋ยวจับตาดู ให
ดี ๆ นะคะนอกจากเสน 2 ทุม ที่มีละครกันแลว เสน 21.35 ก็จะเปนชวงเวลาที่
ทุกคนตองติดตาม วันจันทรก็จะเปนสามแยกปากหวาน รายการทอลคโชวที่ไมมี
ใครคาดคิดกับแขกรับเชิญ มากันทุกวีคเลยออฟปอปวาน วันอังคารก็จะเปน Club
Friday Celeb’s Story นี่แหละ
: อยากลองใหดูคะบางคนอาจจะบอกวาชีวิตดาราชีวิตคนดังอาจจะมีอินไมจริงคะ
นี่แหละชีวิตของดาราเขาหนักกวาตรงที่เขาอยูในแสงไฟที่จะตองมีคนจับตามอง
ตลอดเวลา
(แจงประเด็นการสัมภาษณ)

: รอติดตามใหไดเลยนะคะวาวันนี้คะ ความไวใจใชผิดคนเปนยังไงนะคะ ตอนนี้
ขึ้นมาในรานเยอะมากเดี๋ยวพี่ออยไปอานนะจะรอแปบนึงนะคะ พอดีในแฟนเพจก็มี
หลาย ๆ คนที่แชรประสบการณเขามาอยางเชน คนนี้คะเขาบอกวา...คนที่เราไวใจ
มากที่สุดคือคนใกลตัวเรา แฟนเรากับนองสาวเราเองระยะที่ผานมาเชื่อใจและไม
เคยคิดระแวงอะไรเลย เพราะมันเปนแคชวงเวลาสั้น ๆ นองก็ดีกับเรามากแฟนก็ดี
กับเรามาก เราไมเคยระแคะระคายมากอนเลยจุดเริ่มตนคือเราใกลคลอด (ออกําลัง
จะเป น คุ ณ แม ก็ เ ลยช ว ยแฟนขายของไม ไ ด ก็ เ ลยไปพาน อ งสาวมาช ว ย) อยู ไ ด
ประมาณ 10 กวาวันเราไปคลอดนองและตองนอนโรงพยาบาล 12 คืน ก็มีปญหา
ในที่สุดแลวก็เพิ่งรูวาเขามีอะไรกันซึ่ง เราเสียใจที่สุดคะทรมานมากไมรูจะผานจุดนี้
มาไดยังไง ไมแนใจวานองผานมาไดหรือยังแตมันก็มีความโหดราย โทรกลับมาเลย
ใชไหมคะเนี่ย..ไดเลย พอดีเลยสวัสดีคะ
การลําดับวัจนกรรมในการกลาวเปดรายการสามารถสรุปได ดังแผนภูมิตอไปนี้
การกลาวเปดรายการ
ทักทาย
แนะนํารายการ
แจงประเด็นการสัมภาษณ
แสดงวัจนกรรมที่ปรากฏเสมอในการสัมภาษณทุกครั้ง
แสดงวัจนกรรมที่อาจปรากฏหรือไมปรากฏในการสัมภาษณแตละครั้ง
ภาพที่ 5 ลําดับวัจนกรรม การกลาวเปดรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
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จากภาพที่ 5 การกลาวเปดรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” พบวา วัจนกรรม
ที่ปรากฏเสมอในการสัมภาษณทุกครั้ง คือ การกลาวทักทายผูฟงทางบาน กลาวแนะนํารายการ และ
แจงประเด็นการสัมภาษณ
3.3.4.2 การดําเนินการสัมภาษณ
การดําเนินการสัมภาษณเปนการเปดโอกาสใหผูฟงทางบานโทรศัพทเขามาเลา
เรื่องราว เปนสวนที่เนนการถาม – ตอบเปนหลักโดยการลําดับวัจนกรรมในสวนนี้เริ่มจากทักทายผูให
สัมภาษณ หลังจากนั้นจะเปนการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ตามวัตถุประสงคในการสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน ความไวใจ..ใชผิดคน
พี่ออย
: คนโสดพยายามแสดงตัวขึ้นมาวาครูอยางนี้หนูอยูเปนโสดตอไปดีกวา เอาจริง ๆ นะ
โสดก็ตองหาวิธีแกเหงาดีกวาหาวิธีแกเศราเพราะวาเขาไมใชแลวจริง ๆ นะเนี่ย อีก
(ทักทายผูใหสัมภาษณ)

เมย
พี่ฉอด
เมย

พี่ฉอด
เมย
พี่ฉอด
เมย

พี่ฉอด
เมย

สักหนึ่งสายกอนฟงขาวละกันคุณเมยสวัสดีคะ
: สวัสดีคะ
(เริ่มตั้งคําถาม)

: สวัสดีคะเมยไวใจใครมา
: จากแฟนแลวก็ครอบครัวของเขาคะ คือเมยรูจักกับแฟนประมาณซัก 4 เดือนแลว
เราก็เพิ่งมารูวา แรก ๆ เราก็คบกันปกติไมมีอะไรเลย เขามีภาระอะไรก็ตามจะลด
เสีย รูวาผอนงวดเมยจะเปนคนจายใหหมดอาจจะเปนเพราะวาเขาเปนผูใหญเราก็
เลยคิดวาสิ่งที่เขาพูดมามันคือความจริงทั้งหมด
: แลวเขาไมไดทํางานหรอคะ
: ทํางานคะ
: แลวทําไมเขาจะตองมาพึ่งพาเรา
: คือเขาทํางานแตละรายของเขามันไมประจําอาจจะมีบางครั้งคือรถสาธารณะ คือ
บางเดือนที่เขาจะตองใชจายประมาณ 5-6 หมื่นแลวทีนี้เขาหมุนเงินไมทัน แลวทีนี้
เขาก็จะมาบอกเราแตกอนหนานี้เขาไมไดบอกแตมีคือ คนที่รักก็คือรักถาทุกขเราก็
ตองทุกขไปดวยกันไมมีกินก็คือไมมีดวยกัน แตพอคบกันมาไดระยะหนึ่งเปนคนที่รัก
เดียวใจเดียวและเขาก็อายุหางกับเรา 13 ป
: ความจริงแลวเขาจะตองเปนคนที่เปนหลักเปนฐานมากกวาเรานะคือเราบอกวาเขา
เปนผูใหญพี่ก็คิดวา เขานาจะมั่นคงกวาเรา
: ใชเพราะคบกันมาสักระยะประมาณเขาเดือนที่ 6 ก็เริ่มมารูวาเขามีผูหญิงอยูดวย
ประมาณอีก 3-4 คน คือวางจากการทํางานเวลานี้คือเขาจะเลิกงานไมเปนเวลา
แลวถาผูหญิงคนนี้วางเขาก็จะพาไปกินขาว พาไปเที่ยวโดยที่เมยไมรูเลย
การลําดับวัจนกรรมในการดําเนินการสัมภาษณสามารถ สรุปได ดังภาพตอไปนี้
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การดําเนินการสัมภาษณ
ทักทาย
แจงประเด็นการสัมภาษณ
แนะนํา

ถาม – ตอบ

กลาวใหกําลังใจ
ขอบคุณ

อําลา

แสดงวัจนกรรมที่ปรากฏเสมอในการสัมภาษณทุกครั้ง
แสดงวัจนกรรมที่อาจปรากฏหรือไมปรากฏในการสัมภาษณแตละครั้ง
ภาพที่ 6 การลําดับวัจนกรรม การดําเนินการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
จากภาพที่ 6 วัจนกรรมที่ปรากฏเสมอในการดําเนินการสัมภาษณ คือ การกลาว
ทักทายผูใหสัมภาษณ การถาม – ตอบ การขอบคุณ และกลาวอําลา ผูสัมภาษณจะกลาววัจนกรรม
ทั้ง 3 สวนนี้เสมอในสวนการดําเนินการสัมภาษณ ในชวงเปดรายการผูสัมภาษณคนแรกจะมีการกลาว
แจงประเด็นการสัมภาษณ หรือชวงการเขาสูรายการหลังพักเบรกเปนบางครั้ง และอาจมีการกลาว
แนะนํา หรือกลาวใหกําลังใจกับผูใหสัมภาษณ กอนจะกลาวขอบคุณ อําลา ผูใหสัมภาษณเมื่อจบการ
สัมภาษณครั้งนั้น
3.3.4.3 การปดรายการ
การปดรายการสัมภาษณเริ่มดวยการสรุปเรื่องที่สัมภาษณ ซึ่งเปนการสรุปดวย
การแสดงความเห็นใจ ใหกําลังใจแกผูใหสัมภาษณ การขอบคุณผูใหสัมภาษณที่โทรศัพทเขามาเลา
เรื่องราวในรายการ และการกลาวปดการสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน คลับฟรายเดย ความไวใจ..ใชผิดคน

(สรุปเรื่องราว)

พี่ฉอด

: ปดทายที่สายนี้แลวกันนะคะคุณหนอนความไวใจใชผิดคน ไวใจเปนเรื่องดี ๆ
อยางที่บอกเราก็ไมรูเหมือนกันวาความไวใจ ที่เราใหเขาไดเอาความไวใจที่เรา
ใหไปมาทํา ราย เราหรือเปลา
: วันนี้เรามีทั้งเคสที่ทั้งอยูในสถานการณหลุดออกมาแลว หลาย ๆ จุดเหมือนกัน

พี่ออย

ตอนนี้ก็ไมรูเหมือนกันวาที่หูฟงอยูไมรูวาอยูในจุดไหน คิดวาประสบการณวันนี้ก็คง
ชวยใหหลาย ๆ คนไดมองเห็นอะไรมากขึ้น บางทีการมองชีวิตของคนอื่นแลว
สะทอนภาพมามองดูชีวิตของตนเอง ทําใหเรามองเห็นไดชัดเจนขึ้นจริง ๆ
: ไมไดเเปลวาพอฟงคลับฟรายเดยวันนี้จะตองไปเช็คโทรศัพทหรือจะตองไปเอา

พี่ออย

(สรุปขอคิดเห็น)

62

พี่ออย

พี่ฉอด

พี่ออย

password เคยเห็นหรือยังวาถาเราฟงเราจะเห็นอีกมุมนึง ยุคนี้ไมตองตามถาวันนึง
มันมีอะไรแลวมันจะมีการปรากฏตัวแคไหน ยิ่งไปวิ่งตามบางทีมันอาจจะทําใหคน
อื่นดูมันนารักมากยิ่งขึ้น หรือบางทียิ่งทําใหตัวเองนาจะตาย รูสึกวาจะตองสืบอะไร
อยูตลอด ยิ่งทําใหเขารูสึกวาคนอื่นขนาดยืนเธอยังนารักกวาคนที่อยูที่บานเลย
: ไมไดลาเรื่องยิ่งอยากรูเร็วยิ่งรูชา อยูเฉย ๆ นิ่ง ๆ ความจริงตามหาเราเจอแนนอน
(กลาวขอบคุณ)

โดยเฉพาะเรื่อง แบบนี้ ก็ตองขอบคุณหลายๆสายที่โทรเขามาเพื่อที่จะมาแชร
ประสบการณกัน ตองขอโทษไปยังหลาย ๆ คนที่อยากโทรเขามาแตวามีเวลาแคนี้
จริง ๆ
: จริง ๆ มีขอความทางไลนหลาย ๆ อันที่เราอยากจะคุยดวยนะครับพวกเราอานอยู
ตลอด เวลาก็คอนขางจํากัดซึ่งเราพยายามจะเก็บไวตลอดนะคะ เมื่อไหรก็ตามที่
เปนหนึ่งคําถามในการตอบหรือ 108 คําถามหัวใจ เราก็มักจะหยิบขึ้นมาพูดคุย ใน
ประเด็นที่นาสนใจ
: หรือแมกระทั่งใน inbox นะคะที่แมกระทั่งในวันจัดรายการปกติ ก็จะแอบเขาไป
ตอบเหมือนกันคือบางคนก็สงมายาวบางคนก็แคอยากจะเลาใหฟง ตองขอบคุณ
(กลาวขอบคุณ และแนะนํารายการ)

พี่ออย

พี่ฉอด

พี่ฉอด
พี่ออย

จริง ๆ ใหความไววางใจตองบอกวาอันนี้ ไมไดใชผิดคนแนนอน คุยกันไดเสมอ
แบบ นี้แหละ 4 ทุมถึงเที่ยงคืนทุกวันศุกรที่คลับฟรายเดย โชว พรุงนี้วันเสาร
อยาลืมเจอกันนะคะ 18:20 กับ Club Friday Show แลวก็ 20:30 กับ Club
Friday The Series
: ตอนจบคะกับรักแทหรือแคสับสน สุขหนาไหน ๆ ก็จะขึ้นซีชั่นที่ 9 ของ Club
Friday The Series พี่ฉอดใชชื่อนี้นะคะรักครั้งหนึ่งที่ไมถึงตาย เพราะเราไดเห็น
ขอมูลอันนึงที่ไดดูกันไปในงานแถลงขาว วันนี้เหตุผลที่คนไทยฆาตัวตายอันดับหนึ่ง
ก็คือในเรื่องของความรัก
: อันนี้เปนเรื่องนึงที่ตองฝากไวเลยแหละบางทีอาจจะตองดูคนใกล ๆ ตัวนะคะ
พี่ออยทุกวันนี้ เราจะเจอเคสที่แบบอาจจะไมถึงกับขั้นฆาตัวตายแตอาจจะซึมเศรา
ซื้ อแบบหมดกํ า ลั งใจอ อน ๆ ตาง ๆ นะคะ Club Friday ก็คงจะใหบ ริการไดใน
ระยะเวลาอันจํากัด อยาลืมมองดูคนใกล ๆ ตัวดวยกัน... ถาเกิดเห็นวาใครที่อยูใน
สภาวการณแบบนั้นก็ชวยกันดูแลหัวใจ
: เห็นใจกันเขาใจกันพี่วามันชวยไดมากทีเดียว
: ใครก็ตามที่เคยผานความรักครั้งหนึ่งที่ไมถึงตาย คุยกันไดทุกหนานะคะฝาก
เรื่องราวไวใน Club Friday Fan page ลืมทิ้งเบอรเอาไวดวยนะคะ
(อําลา)

วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ
การลําดับวัจนกรรมในการปดการสัมภาษณสามารถ สรุปได ดังแผนภูมิตอไปนี้
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การปดรายการ
สรุปประเด็น
แนะนํา

ใหกําลังใจ

ขอบคุณ
แนะนํารายการ
อําลา
แสดงวัจนกรรมที่ปรากฏเสมอในการสัมภาษณทุกครั้ง
แสดงวัจนกรรมที่อาจปรากฏหรือไมปรากฏในการสัมภาษณแตละครั้ง
ภาพที่ 7 การลําดับวัจนกรรม การปดการสัมภาษณ รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
จากภาพที่ 7 วั จ นกรรมที่ ป รากฏเสมอในการดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ช ว งป ด
รายการ คือ การกลาวสรุปประเด็นกลาวแนะนําขอคิด ใหกําลังใจ กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณและ
ผูฟงทางบาน กลาวแนะนํารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” และรายการที่เกี่ยวของลําดับสุดทาย คือ
กลาวอําลาผูใหสัมภาษณและผูฟงทางบานเมื่อจบการรายการทุกครั้ง
จากองคประกอบที่กลาวมาทั้งหมด สามารถแสดงใหเห็นถึงการลําดับวัจนกรรมของทั้ง
รายการได ดังแผนภูมิตอไปนี้
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การดําเนินการสัมภาษณ

การกลาวเปดรายการ

การปดรายการ

ทักทาย

ทักทาย
แนะนํารายการ

สรุปประเด็น

แจงประเด็นการสัมภาษณ

แนะนํา

ถาม – ตอบ

แจงประเด็นการสัมภาษณ
แนะนํา

กลาวใหกําลังใจ
ขอบคุณ

อําลา

ใหกําลังใจ
ขอบคุณ
แนะนํารายการ
อําลา

แสดงวัจนกรรมที่ปรากฏเสมอในการสัมภาษณทุกครั้ง
แสดงวัจนกรรมที่อาจปรากฏหรือไมปรากฏในการสัมภาษณแตละครั้ง
แสดงลําดับการเกิดวัจนกรรม
แสดงวัจนกรรมที่อาจเกิดสลับกันไปมาได
ภาพที่ 8 การลําดับวัจนกรรมของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
จากภาพที่ 8 สรุปการลําดับวัจนกรรมของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ
“คลับฟรายเดย” พบวา วัจนกรรมในรายการวิทยุแบงออกเปน 3 สวน คือ การเปดรายการดําเนินการ
สัมภาษณ และการปดรายการ ซึ่งวัจนกรรมที่ปรากฏทุกครั้งในการกลาวเปดรายการ คือ การกลาว
ทักทายผูฟงทางบาน แนะนํารายการ และแจงประเด็นของการสัมภาษณ วัจนกรรมที่ปรากฏเสมอใน
การดําเนินการสัมภาษณ คือ การกลาวทักทายผูใหสัมภาษณ การถาม – ตอบ การขอบคุณ และกลาว
อํ า ลาและวั จ นกรรมที่ ป รากฏเสมอในการดําเนินการสัมภาษณชว งปดรายการ คือ การกลาวสรุป
ประเด็น กลาวแนะนําขอคิด ใหกําลังใจ กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณและผูฟงทางบาน กลาวแนะนํา
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” และรายการที่เกี่ยวของ ลําดับสุดทาย คือ กลาวอําลาผูใหสัมภาษณ
และผูฟงทางบาน
3.3.5 น้ําเสียงหรือทวงทํานองในการสนทนา (Keys)
น้ําเสียงหรือทวงทํานองในการสัมภาษณของรายการนี้ เปนรูปแบบเปนกันเอง
ผูสัมภาษณมักสรางความไวใจ ความอบอุนกับผูใหสัมภาษณเสมอ แสดงใหเห็นถึงความเปนกันเองของ
ผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ
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3.3.5.1 ผูใหสัมภาษณไมไดตกอยูในประเด็นดานลบ
1) น้ําเสียงนุมนวล ราบเรียบ
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
โม
: คนที่ดูเรื่องนี้เคาจะโทษวาผมแบบไมฉลาด ซึ่งเราทําแบบนี้ก็ยังใหโอกาสอะไรอยาง
เงี้ย แตผมก็เขาใจ ผมอยากจะบอกคนรูจักหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตาม.
พี่ฉอด : แตพี่วามันไมใชเรื่องโงฉลาดหรอกคะโม จริง ๆ อยางที่พี่ออย ยอนกลับไปเมื่อ
ตนชั่วโมงดูความรักเปนจุดออนของทุกคนนะ
พี่ออย
: [คะ
โม
: ครับ.
พี่ฉอด : เวลาเรารักใครซักคนนึงอะเราจะสรางจุดออนใหกับตนเองสารพัดอยาง งั้นมัน
เลยไมเกี่ยว พี่เชื่อวาโมรูทุกอยาง เอาจริง ๆ
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงราบเรียบ นุมนวล แสดงความเห็นใจ เพื่อให
ผูใหสัมภาษณคลายความวิตกกังวล
2) น้ําเสียงปลอบประโลม
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
พี่ออย
: ใชปะคะ เพราะฉะนั้นจริง ๆ พี่ออยวาคนเปนหมายทุกคนอยาพึ่งไปมองวาตัวเอง
เปนคนที่แยเสมอไปนะคะ ไมมีใครอยากแตงงานวันนี้เพื่อไปหยาวันหนาหรอก
ทุกคน อยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นกันอะคะ
พี่ฉอด : [ใช
พี่ออย
: แตจริง ๆ แลวตองชื่นชมตัวเองดวยซ้ําวาขนาดวาวันนึงที่สามีไมอยูหนูยังเปน
คนที่ดูแลและประคับประคองชีวิตลูกไดดวย นาภูมิใจในตัวเองมากกวาอีกนะ.
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงปลอบประโลม แสดงความเห็นใจ เพื่อใหผูให
สัมภาษณคลายความวิตกกังวลจากเหตุการณที่ประสบมา
3) น้ําเสียงหยอกลอเปนกันเอง
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ฉอด : เหงาใชมั้ยคะ แตหนูยังมีความหมกมุนอยูกับความเคยชินหรือความรูสึกเกา ๆ
อยูมันก็เลยวนเวียนอยูกับไอความรูสึกเดิม ๆ ถาคิดแบบมีสติจริง ๆ เมื่อกี๊หนูก็
จะแวปมีสติ.
พี่ออย
: เราหัวเราะดังนิดนึง.
พี่ฉอด : ชวงนี้เราจะแวปไปแวบมากอน ใหมันแวบไปแวปมาไดสักพักหนึ่ง.
ฝาย
: แลวมันเหมือนแจ็คพ็อตอะคะ เพราะวาหนูอะหลังจากที่หนูอะหางกันสักพักหนึ่ง
อยางเนี้ย หนูก็ไมไดเลนโซเชียลมีเดียอะไร แตพอมาปใหมมาก็เปดเฟซบุกมาเลน
แลวก็เจอตอนรับปใหมเลย.
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสี ยงหยอกล อ แสดงความเปน กั นเอง เพื่อให
ผูใหสัมภาษณคลายความวิตกกังวลจากเหตุการณที่ประสบมา
4) น้ําเสียงเศรา สลดใจ
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ฉอด : พี่วาโมนา อาจจะตองตั้งสติดี ๆ แลวจัดระบบชีวิตตัวเองดี ๆ นอ.
โมนา
: คะ ๆ.
พี่ฉอด : พี่กําลังรูสึกวากําลังใหความสนใจผูชายคนหนึ่ง ที่กําลังใหความสนใจ เคาไมได
รักเรามากพอ เคาไมไดรักเรามากพอ เคามีคนอื่นตลอดเวลา แตอยางเดียวกัน
หนูก็อาจจะมีเวลาสนใจกับคนที่หนูควรที่จะรักและควรเอาใจใสเนี่ยนอยไปนิด
นึง.
โมนา
: คะ เขาใจคะ.
พี่ฉอด : ดูดี ๆ ลูก ลูกยังไงก็เปนลูก
โมนา
: [ใช
พี่ฉอด : สุดทายเวลาผานไปยังไงเนี่ยความรักของแมกับลูกกับความรักของผูชายคนหนึ่ง
ซึ่งมีคนอื่นตลอดเวลา เวลามันเทียบกันไมไดหรอก.
โมนา
: คะ ๆ ขอบคุณมาก ๆ คะพี่ออยพี่ฉอด.
คลายความวิตกกังวล

จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงเศรา แสดงความเขาใจ เพื่อใหผูใหสัมภาษณ

5) น้ําเสียงแสดงการยกยอง ชื่นชม
ตัวอยาง ตอน โสดไมไดแย แค...
พี่ออย
: ไมหรอกที่พี่ออยถามเพราะวามันจะมีบางคนที่แบบเขมแข็งมาก ๆ มันจะมีบางมุมที่
เราจะตองออนแอบางก็ไดไมเขมแข็งบางก็ไดมีความสุขกับอะไรที่มันเปนเครื่องชูใจ
กับเล็ก ๆ นอยๆ ก็ยังดีแลวก็ยิ่งเห็นเราอยูคนเดียวก็เลยฉันมันคนมีเพื่อนเยอะไงคะ
ก็ก็สามารถที่จะแฮงคเอากับเพื่อนไดก็เอาเวลาความทุกขไปอยูกับเพื่อนดีกวา
พี่ฉอด : แตก็ชื่นชมนิกกี้นะคะ เปนคนที่มีสติแลวก็ตั้งรับกับเรื่องแบบนี้ไดดีมาก ๆ เลยคะ
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงแสดวการยกยอง ชื่นชม เปนการใหกําลังใจ

ผูใหสัมภาษณ
3.3.5.2 ผูใหสัมภาษณตกอยูในประเด็นดานลบ
1) ใชน้ําเสียงจริงจัง คาดคั้น และตองการทราบขอเท็จจริง
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย
: เขาวางเราเปนตัวสํารองตลอดเลยอะ หนูไมเคยเปนตัวจริงเลยดวยซ้ําถูกปะ เขา
ยิ่งจะคิดวาดีซะอีกมีสามีไปแลวจะไดไมตองผูกพันมาก หลายคนแหละเวลาชอบ
ใคร เราจะตัดสิ่งที่ไมอยากเห็นออกไป เราจะเลือกมองในสิ่งที่เราอยากมอง...
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงจริงจัง แสดงการเนนย้ํา และตองการทราบ
ขอเท็จจริงจากผูใหสัมภาษณ
2) ใชน้ําเสียงเหน็บแนม
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: แลว เราหยุดไดมั้ยคะ.
ตอง
: ไมเคยคิดจะหยุดครับ.
พี่ออย
: โห ชัดเจนมาก ผูหญิงฟงอยู [ผูหญิงทั้งหลายที่ฟงอยูหงายหลังเกาอี้ไปหมดแลว
คะ. (หัวเราะ)] ไมเคยคิดจะหยุด
ตอง
: ก็ยังรักเหมือนเดิมแหละครับ แตก็มันก็ความรูสึกของคนที่ไปหลงอีกโลกหนึ่งนะ
ครับ.
พี่ออย
: ดูเหมือนรูตัวหมดทุกอยาง คือรูตัวหมดเลยวา
พี่ฉอด : [ผิดถูกรูหมด แตอดไมได.
พี่ออย
: แตก็ยังอยากใหเธอทนอยูแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ.
ตอง
: ครับวันนั้นไมรูนะครับ ณ วันนั้น ผมตองใชคําวาผมไมรูจริง ๆ .
พี่ฉอด : คะ ไมตองคิดจะรูอะไรเลยดวย สนุกอยางเดียว.
ตอง
: ใชครับ.
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงเหน็บแนมผูใหสัมภาษณ จากการกระทําของ
ผูใหสัมภาษณที่มีพฤติกรรมเจาชู วา “ผิดถูกรูหมด แตอดไมได” หรือ “คะ ไมตองคิดจะรูอะไรเลยดวย
สนุกอยางเดียว.”
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
มาย
: มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งมันก็เสียดายดวยคะ สมมติวามายตองเลิกกับเขางี้ มายก็
ไมกลับไปหาคนเกาอยูแลวมั่นใจ แตวาเราคิดวาจะมีคนใหมดีกวานี้ไหมเนี่ย
พี่ออย
: ไมมีใครรูหรอก นองขา ถาชีวิตรูอนาคตขางหนา ชีวิตคงดีมาก
พี่ฉอด : พี่บอกวาหนูเอาไปคิดรวมกันหมดแบบนี้ไมไดคะ เรื่องคนเกาจบเพราะเราไมอยาก
อยูกับเขาแลว ก็จบไปเรื่องหนึ่ง คนใหมเขามาใหมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ไมเกี่ยวกัน
ไมใชวาโผลไปโผลมาไมได สวนคนใหมก็ยังไมรักก็ยังไมชอบคะ ก็บอกเคาไปอยาไป
หลอกเขา ไมรักก็บอกอยาไปหลอกเขาไว
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชน้ําเสียงเหน็บแนมผูใหสัมภาษณ จากการกระทําของ
ผูใหสัมภาษณ ที่ลังเลในการเลือกรั กใครสั กหนึ่ งคน วา “ไมมีใครรูหรอก นองขา ถาชีวิตรูอนาคต
ขางหนา ชีวิตคงดีมาก”
3.3.6 เครื่องมือ (Instrumentalities)
เครื่องมือ คือ ลักษณะภาษาที่ใชในการสื่อสารในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มักใชเปน
ภาษาพูด มีการใชศัพทสแลงบางในบางครั้ง คําทับศัพท และใชการเปลี่ยนเสียงสระและวรรณยุ กต
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เพื่อแสดงอารมณรวม เปนการแสดงใหเห็นถึงความสนิทสนมระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ
ทั้งยังชวยใหการสัมภาษณมีความเปนกันเองมากขึ้น
3.3.6.1 ศัพทสแลง
ตัวอยาง ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช
พี่ออย
: ไมเห็นแปลกเลยไมมีอะไรเหมือนเดิมหรอกคะ เพราะวาคนมันเปลี่ยนกันทุกวันอะ
เนอ และอีกอันนึงนะคะ การที่เราไป ๆ กลับ ๆ แบบนี้แลวจะมาคาดหวังความเปน
เหมือนเดิม พี่วานองคาดหวังมากเกินไปแลว ถูกไหมคะ [ครับ] วันที่เราเดินออก
จากชีวิตคน ๆ นึงโดยการไปมีคนอื่น วันที่เขารองไหแทบตายเพราะวานองเลือกคน
อื่น แลวพออยู ๆ วันหนึ่ง เออ! สงสารวะ กลับมาดีกวาแลวก็ไปบอก ไปเทอีกฝาย
หนึ่ง แลวเราบอกวาอยากคาดหวังความเปนเหมือนเดิม ไมมีทางอะคะ เราคาดหวัง
เกินไป.
จากตั ว อย า ง คํ า ว า “เท” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ก. ตะแคงหรื อ เอี ย ง
ภาชนะเพื่อใหสิ่งที่อยูในนั้นไหลลงไปหรือออกไป เชน เทนํ้า เทขยะ, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการ
คลายคลึงเชนนั้น เชน ฝนตกลงมามาก ๆ อยางเทนํ้า ก็เรียกวา ฝนเทลงมา, อาการที่คนจํานวนมาก ๆ
เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเท เชน คนเทไปทางกราบซายเมื่อเรือเอียงซาย แตคําวา “เท” ในบริบทนี้
หมายถึง ถูกทิ้ง หรือถูกปลอยใหอยูคนเดียว เปนความหมายเกี่ยวกับเรื่องความรัก
ตัวอยาง
พี่ออย
ตอง
พี่ออย
ตอง

ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
: คะ แตตอนนี้รูสึกยังไงบางคะ.
: ตั้งแตวันที่ปลอยไปจนถึงวันนี้ ผมพึ่งรูวาหัวใจผมไปกับเคาดวย.
: อาว! แลวคนอื่น ๆ กิ๊กกั๊กทั้งหลายมีมั้ยคะ.
: ไมมีครับ.

จากตัวอยาง คําวา “กิ๊กกั๊ก” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธกันในเชิงชูสาวที่
ไมใชคนรักของตน หรือบุคคลที่เพิ่งเริ่มคบหาพูดคุยกันแตยังไมใชคนรัก
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
โม
: อายายมาอยูหองเดียวกันกับเรา ระหวางนี้เราก็ในใจลึก ๆ ของเราเราก็สงสัยวาเคา
จะทํากับเราแบบเดิมอีกรึเปลาเพราะวาที่ผานมาเนี่ยเรื่องที่เคาเลาใหเราฟงมาเนี่ย
มันเปนเรื่องโกหกตลอดเลยนะ กอนที่เคาจะเฉลยใหเราฟงวาคืออะไรยังไงอะครับ.
พี่ออย
: เคาจะคอย ๆ เฉลยอะไรก็ตามทีที่เงิบทุกครั้ง
จากตั ว อย า ง คํ า ว า “เงิ บ ” มี ค วามหมายว า ผิ ด ไปจากที่ ค าดหวั ง หรื อ คิดไว
อยางมาก (ปรีชา พิณทอง : พจนานุกรมภาษาอีสาน, 2562)
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3.3.6.2 คําทับศัพท
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
พี่ฉอด : ตอนนี้กี่เปอรเซ็นตแลวลูกสุขภาพจิต.
จูน
: ตอนนี้มันก็เหมือนกับเรา เหมือนเรายังกลัวความรักไปเลยอะคะพี่ มีคนเขามาคุย
แลวเราแบบเรากลัว คือตอนนั้นเราคิดวา 7 ปคนนี้แหละมันใชแลวมันเจ็บขนาดนี้
มันเลยแบบมันกลัวจริง ๆ อะคะ.
จากตัวอยาง คําวา “เปอรเซ็นต” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เปนคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษ วา percent หมายถึง จํานวนที่เทียบเปนสวนรอยหรือรอยละ
ตัวอยาง ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช
มีน
: ผลสรุปคือนองคนนั้นก็ไมไดกลับมาหาผมครับ
พี่ออย
: ชัวร !
จากตั ว อย า ง คํ า ว า “ชั ว ร ” (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2554) เป น คํ า ทั บ ศั พ ท
ภาษาอังกฤษ วา surely หมายถึง แนนอน, มั่นใจ
3.3.6.3 การเปลี่ยนเสียงสระและวรรณยุกต เปนการเปลี่ยนเสียงแตไมเปลี่ยนความหมาย
จากเดิม เพื่อเปนการแสดงอารมณของผูสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ฉอด : ดูดี ๆ ลูก ลูกยังไงก็เปนลูก [ใช] สุดทายเวลาผานไปยังไงเนี่ยความรักของแมกับลูก
กับความรักของผูชายคนหนึ่ง ซึ่งมีคนอื่นตลอดเวลาเวลามันเทียบกันไมไดหรอก.
โมนา
: คะ ๆ ขอบคุณมาก ๆ คะพี่ออยพี่ฉอด.
พี่ออย
: แตวาเปนกําลังใจใหนะคะ แลวก็ดูแลตัวเองเยอะ ๆ พี่เขาใจหมดเลย รักคน ๆ หนึ่ง
ที่เคารักเรานอยไปอะ ยังไง ยังไงเราก็ตองใชความอดทนแตตองใชความอดทนกับ
คนที่คูควรนะคะ.
โมนา
: คะ.
จากตัวอยาง คําวา “ยังไง” เปนการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต เปนเสียงตรี แต
ไมเปลี่ยนความหมายจากเดิม
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
พี่ออย
: เชือ่ วาถาฟงมาตั้งแตตนหลายคนจะรูสึกวาความเปนโสดดี๊ดี คืนนี้คะวันนี้ชื่อตอนวา
ความไวใจใชผิดคน เราก็เลยจะไดมาเรียนรูการไวใจในหลายรูปแบบ และคนที่เอา
ความไวใจของเราไปทําพังเนี่ยมันมีในรูปแบบไหนบางจะไดเปนการเรียนรู ซึ่งกัน
และกัน
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จากตัวอยาง คําวา “ดี๊ดี” เปนการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต เพื่อเนนย้ําขอความ
3.3.7 บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธและการตีความ (Norm of Interaction &
Interpretation)
รายการวิ ท ยุ “คลั บ ฟรายเดย ” มี บ รรทั ด ฐานของการปฏิ สั ม พั น ธ แ ละการตี ค วาม
การสื่ อสารในรู ป แบบการสั มภาษณ คื อ คู ส นทนาทั้งสองฝายเขาใจรูป แบบและความคาดหวังใน
การสนทนากั น ในรายการ รายการได กํ า หนดกติ ก าที่ ชั ด เจนแตกต า งจากการสนทนาทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจําวัน เพราะคูสนทนาฝายหนึ่งที่เรียกวาผูสัมภาษณนั้นมีสถานะเหนือกวาคูสนทนาที่เรียกวา
ผูใหสัมภาษณ เนื่องจากผูสัมภาษณมีภาพลักษณของการเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาดานความ
รัก ทําใหผูใหสัมภาษณหรือผูฟงเกิดความเชื่อถือและยอมรับในความสามารถดานการใหคําปรึกษา
นอกจากนี้ คําเรียกของผูสัมภาษณทั้งสองทานวา “พี่ออยพี่ฉอด” การใชคํานามเรียกญาติคําวา “พี่”
วิจินตน ภาณุพงศ และคณะ (2552: 23) อธิบายวา “พี่” เปนคําสรรพนามที่ใชระบุแทนบุคคลบอกวา
เปนผูพูด ผูที่พูดดวย หรือผูที่ถูกกลาวถึง แสดงถึงความมีอาวุโสกวา ซึ่งในระบบของสั งคมไทยให
ความสําคัญกับระบบอาวุโสที่ผูนอยจะตองเชื่อฟงผูใหญ ดังนั้น ผูใหสัมภาษณจึงยอมรับวาตนเองมี
สถานภาพต่ํากวาและมีความเคารพผูสัมภาษณในฐานะเปนผูมีประสบการณการใหคําปรึกษาดาน
ความรัก
บรรทัดฐานในการตีความ คือ ผูรวมสถานการณเชื่อวาเรื่องที่ผูใหสัมภาษณไดโทรศัพทเขา
มาพูดคุยในรายการเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง สวนผูใหสัมภาษณก็เชื่อวาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา
จากผูสัมภาษณมีความนาเชื่อถือ และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตจริงได ซึ่งเกิดจากการยอมรั บใน
ความสามารถของการให คํา ปรึ กษาด า นป ญ หาความรักของผูสัมภาษณที่สื่อมวลชนขนานนามว า
“ศิราณีออนไลน” และ “กูรูดานความรัก” คําขนานนามดังกลาวชวยใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําที่มา
จากผูใหสัมภาษณมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ฉอด
: แตก็เขาใจนะคะคุณเจษรูสึกอะไรอยูตอนนี้เนอ มันคงยากที่เราจะยอมรับกับสิ่งที่
มันเกิดขึ้น แตในที่สุดแลวคุณเจษอาจตองการเวลา เพราะถาเอาเขาจริง ๆ ยังไงก็
ตามถาสมมติคนจะไปไมวาเราจะฉุดรั้งเขาไวดวยอะไรก็ตาม จะเก็บทะเบียนไวแต
ถาคนจะไป เราก็ไดแตทําใจ แตมันอาจจะยังยากสําหรับวันนี้ก็ไมเปนไรคะ ใหเวลา
ตัวเองหนอย คอย ๆ ใชชีวิต คอย ๆ ปรับตัวไปกับการอยูคนเดียว มัน 15 ปนะคะ
พี่ออยมีคน ๆ หนึ่งอยูขาง ๆ มา 15 ปแลววันหนึ่งตองยอมรับวาเฮย! เราไมมีเคาอีก
แลว เขาใจคะ
เจษ
: มันลําบากมากเลยครับ ทุกครั้งเขาไปดูเฟสบุกเขาเห็นรูปตัวเองกับเขาถายดวยกัน
บางครั้งก็น้ําตาไหล บางครั้งฟงเพลงที่พี่ออยพี่ฉอดเปดแตกอนคนรองไหอกหัก
ไมเห็นเปนไรทําไมตองรองไห พอมาเจอกับตัวเลยเขาใจ
พี่ฉอด : คอย ๆ ดูแลเยียวยาหัวใจตัวเองไปนะคะคุณเจษ
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3.3.8 ประเภทการสื่อสาร (Genre)
ประเภทการสื่อสารของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” คือ การแสดงความคิดเห็น หรือ
การสัมภาษณแบบปากเปลา ซึ่งผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณไมไดอยูในสถานที่เดียวกัน ไมเห็นหนา
กัน แตผูใหสัมภาษณสามารถเห็นหนาผูสัมภาษณไดผานการถายทอดสด Facebook
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย
: ตอนนี้ไลฟ ใครแบบอยากเจอหนาเจอตากัน ตอนนี้เปดเขาไปที่ไลฟแฟนคลับ
ฟรายเดยไดเลย แลวก็คลิกไลฟเสร็จปบ สามารถจะฝากเรื่องราวตัวเอง ฝากเบอร
โทรกลับของตัวเองได อยากจะโทรเขามาคุยหรือแมแต... พี่คะไอชื่อตอนมันตรงกับ
เพื่อนหนูมาก เรามีเพื่อนนางเอกอยูเต็มไปหมดเลยนะคะ แชรใหเพื่อนได เพราะ
บางคนจะมีความรูสึกวาคลับฟรายเดยตอนนี้หนูอยากใหเพื่อนไดฟงมาก
พี่ฉอด :
เห็น
หนาตัวเองในไลฟควรแตงหนานิดหนึ่งเนอะพี่ออย วิ่งขึ้นไปขึ้นมา ขอภัยนะคะ
หนาสดไปนิดนึง
ตัวอยางที่ยกมาแสดงใหเห็นวาการสัมภาษณรายการวิทยุคลับฟรายเดย ผูใหสัมภาษณ
จะสามารถเห็นหนาผูสัมภาษณไดผานการถายทอดสด Facebook Live ซึ่งผูสัมภาษณจะไมเห็นหนา
ผูใหสัมภาษณ จึงเปนการสื่อสารผานสื่อสาธารณะแบบไมไดเผชิญหนากันโดยตรง ทําใหผูใหสัมภาษณ
ไมรูสึกถูกจองมอง หรือจับผิด และสบายใจในการเลาเรื่องราวของตนสูสาธารณะผานทางรายการ
รูปแบบของรายการที่ไมเห็นหนาผูใหสัมภาษณสอดคลองกับหลักการเก็บความลับของผูใหคําปรึกษา
ซึง่ เปนจรรยาบรรณของนักใหคําปรึกษา นักแนะแนว จิตบําบัด และจิตแพทยอีกดวย
จากการศึกษาปริบทของปริจเฉจการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ดวยการวิเคราะห
ปริ บ ทแวดล อ มภาษาตามแนวชาติ พ รรณวรรณนาแห ง การสื่ อ สาร พบว า รายการวิ ท ยุ
“คลับฟรายเดย” เปนพื้นที่สื่อสาธารณะที่เปดโอกาสใหผูคนที่สนใจเรื่องเดียวกันไดเขามามีปฏิสัมพันธ
ในชวงเวลาที่เหมาะสม ผูใหสัมภาษณมีการเลาเรื่องภายใตกฎของการปฏิสัมพันธที่ผูฟงทางบานเคารพ
ผูสัมภาษณในฐานะเปน “พี่สาว” และเปนผูเชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษาปญหาดานความรัก จึงทํา
ใหการสื่อสารแตกตางจากสถานการณอื่น
ในดานเครื่องมือในการสื่อสารพบวา มีการใชศัพทสแลง คําทับศัพท และใชการเปลี่ยนเสียงสระ
และวรรณยุกตเพื่อผลในการแสดงอารมณรวม ลักษณะการใชภาษาระดับกันเองนี้เปนการแสดงใหเห็น
ถึงความสนิทสนมทั้งยังชวยใหการสัมภาษณมีคุณลักษณะการรับฟงปญหาอยางใกลชิดมากขึ้น สวน
บรรทัดฐานในการตีความผูสัมภาษณและผูฟงทางบานมีความเชื่อวาเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขา
มาเลาในรายการเปนเรื่องจริง และมีการรองขอคําแนะนําจากผูดําเนินรายการ รายการจึงมีบรรยากาศ
เปน “ศิราณี” สวนผูใหสัมภาษณมีความเชื่อวาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของผูสัมภาษณมีความ
นาเชื่อถือ
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นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังไดใชกลวิธีทางภาษาในการสัมภาษณที่นาสนใจอันเปนเครื่องมือสื่อสาร
สําคัญที่ชวยใหผูฟงไดแนวทางในการแกปญหาดานความรัก ซึ่งผูวิจัยจะขอกลาวรายละเอียดในบท
ตอไป

73

บทที่ 4
กลวิธีทางภาษาในปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาการถามปริจเฉทการสัมภาษณ ทั้งในดานคูถอยคําถาม – ตอบที่ปรากฏ
รูปประโยคที่ใชในการถาม กลวิธีการถาม รวมถึงกลวิธีทางภาษาที่ใชเสริมการถามวามีลักษณะอยางไร
ถ อยคํ า (utterances) ที่ เ ราใชสื่อสารกัน นั้น บางครั้งไมไดมีความหมายตรงตามรู ป ประโยค
เราจึงจําเปนตองพิจารณาในการสื่อสารของผูพูด บางครั้งรูปประโยคบอกเลาอาจใชเพื่อถาม ในขณะที่
รูปประโยคคําถามอาจใชเพื่อแนะนํา การศึกษาวัจนกรรมซึ่งเนนวิเคราะหเจตนาในการถามในรายการ
นี้จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหเราเขาใจการสัมภาษณในรายการวิทยุที่ทําหนาที่เปน “ศิราณีออนไลน”
ใหแกสังคมรวมสมัย
ในบทนี้ผูวิจัยจะศึกษาการถามปริจเฉทการสัมภาษณ ทั้งในดานคูถอยคําถาม – ตอบที่ปรากฏ
รูปประโยคที่ใชในการถาม กลวิธีการถาม รวมถึงกลวิธีที่ใชเสริมการถามวามีลักษณะอยางไรบาง
เนื่องจากถอยคําที่เราใชสื่อสารกันนั้นบางครั้งรูปประโยคก็ไมตรงกับเจตนารูปประโยคบอกเลา
อาจใชเพื่อถาม ในขณะที่รูปประโยคคําถามอาจใชเพื่อแนะนํา ในการศึกษาการถามจึงเริ่มจากการ
เลือกถอยคําที่มีเจตนาถามใหตอบเสียกอน
4.1 วัจนกรรมการถาม
ผูวิจัยจะใชแนวคิดเรื่องวัจนกรรมของ Searle (1969, อางอิงจาก ประไพพรรณ พึ่งฉิม, 2542)
โดยอาศัยการจําแนกกลุ มวัจนกรรมและเงื่อนไขของวัจนกรรม เปนแนวทางในการวิเคราะห จาก
การศึกษา พบวา มีการใชวัจนกรรมการถามในการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” หลาย
ลักษณะ สามารถจําแนกตามกลุมวัจนกรรมได 4 กลุม ไดแก กลุมบอกกลาว กลุมชี้นํา กลุมแสดง
ความรูสึก และกลุมผูกมัด ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1.1 วัจนกรรมกลุมบอกกลาว (assertive) เปนถอยคําที่เนนใหเห็นวา ผูพูดมีจุดมุงหมาย
เพื่อการบอกเลาขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ถึงความเปนไปที่เกิดขึ้นกับผูพูด ดวยเห็นวาผูฟง
ยังไมทราบ มีการใชวัจนกรรมในกลุมบอกกลาว 3 วัจนกรรม ไดแก วัจนกรรมการบอกเลา วัจนกรรม
การแสดงความคิดเห็น และวัจนกรรมยืนยัน ดังนี้
4.1.1.1 วัจนกรรมการบอกเลา เปนถอยคําที่มีเงื่อนไข ดังนี้
เงื่อนไขเนื้อความ : เปนเนื้อความใหเนื้อหาสาระ
เงื่อนไขเตรียมการ : ผูใหสัมภาษณเลาเรื่องที่เปนขอเท็จจริง เรื่องเลานั้นอาจ
เปนประสบการณของผูใหสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณเชื่อวาผูสัมภาษณยังไมทราบขอมูลนั้น
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเปนความตั้งใจ
จุดประสงค ประสบการณ หรือเหตุการณที่ตองการบอกใหผูใหสัมภาษณทราบ
เงื่อนไขความครบถวน : ผูสัมภาษณพยายามที่จะบอกใหผูใหสัมภาษณทราบ
เรื่องราวดังกลาว
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จากการศึกษาวัจนกรรมการบอกเลาของผูสัมภาษณ ผานรายการวิทยุนี้มีทั้งการ
บอกเลาขอมูลหรือขอเท็จจริงเรื่องตาง ๆ การบอกเลาเรื่องราวหรือเหตุการณจากประสบการณของ
ผูสัมภาษณเอง และการบอกเลาขอความ คําคม หรือทัศนคติเกี่ยวกับปญหาชีวิต เรื่องความรัก เพื่อให
ผูใหสัมภาษณทราบ หรือนําแนวทางการแกไขปญหาความรักของตนได โดยพบวา ผูสัมภาษณมักใช
ถอยคํา “มี…” “เคยมี…” “จาก…” “ครั้งหนึ่ง…” “นึกถึง…” บงชี้เจตนาการบอกเลาในเรื่องนั้น ๆ
ดังตัวอยาง ผูสัมภาษณจึงไดบอกเลาขอความใหผูใหสัมภาษณทราบ เพื่อสามารถนําไปเปนแนวทางใน
การแกปญหาที่ผูใหสัมภาษณถูกสามีทํารายรางกาย มีพฤติกรรมการใชความรุนแรง
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ไมไดมีแคเราสองคน
พี่ฉอด : ตามทฤษฎีนี้เปนจริงมาโดยตลอด ถามีเกิดขึ้นแลว มันจะเกิดขึ้นอีก แลวที่รายก็
คือมันจะรุนแรงขึ้นกวาเกา อันนี้เปนเรื่องปกติ

ผูสัมภาษณ

4.1.1.2 วัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไขเนื้อความ : เปนขอความแสดงอารมณ ความรูสึก หรือความคิ ดของ

เงื่อนไขเตรียมการ : ผูสัมภาษณตองการแสดงถึงอารมณ ความรูสึก หรือความ
คิดเห็นของตนใหผูใหสัมภาษณไดรับทราบ
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณตองการใหผูใหสัมภาษณรับทราบถึงเรื่องนั้น ๆ
เงื่ อนไขความครบถ ว น : เปน ความพยายามของสัมภาษณ ที่ต องการให ผู ใ ห
สัมภาษณมีขอคิดมุมมองที่หลากหลายตอเรื่องนั้น ๆ
จากการศึกษาวัจนกรรมการแสดงความคิดเห็นของผูสัมภาษณ ผานรายการ
วิทยุนี้ สวนใหญมักปรากฏถอยคํา “พี่วา...” “พี่คิดวา...” เพื่อเปนการบงชี้เจตนาการแสดงความ
คิ ด เห็ น ของผู สั ม ภาษณ ที่ มี ต อ ผู ใ ห สั ม ภาษณ อ ย า งตรงไปตรงมา เช น การแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
การกระทําของผูใหสัมภาษณหรือผูที่ถูกอางถึง การแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณหรือเรื่องราวที่
กลาวถึง เชน ในสถานการณที่ผูใหสัมภาษณมีความทุกขใจในชีวิตรัก เมื่อคนรักประสบอุบัติเหตุแลว
พบวาคนรักแอบนอกใจ และฝายชายมีพฤติกรรมเกรี้ยวกราด ดาทอผูใหสัมภาษณ ฝายชายมีใจใหกับ
คนใหม ทําใหผูใหสัมภาษณทุกขใจไมกลาเลิกกับคนรัก เพราะยังเปนหวงและสงสาร ผูสัมภาษณจึง
ใชวัจนกรรมการแสดงความคิดเห็น ดวยถอยคําดังนี้
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
พี่ออย
: พีว่ ากลไกในการรับความเจ็บปวดของคนเรามันมีจุดที่สุดของแตละคน ซึ่งมันไม
เทากันหรอก แลวบางคนที่จุดความอดทนนั้นมันแบบสูงมาก.
4.1.1.3 วัจนกรรมยืนยัน
เงื่อนไขเนื้อความ : ขอความใดก็ได
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เงื่อนไขเตรียมการ : ผูสัมภาษณสามารถพิสูจนความเท็จจริงของขอความนั้นได
และตองไมเปนสิ่งที่ผูใหสัมภาษณทราบมากอนแลว
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูใหสัมภาษณเชื่อในความเปนจริงของขอความนี้
เงื่อนไขความครบถวน : ขอความดังกลาวมีความเปนจริงในตัวเอง
จากการศึ ก ษาวั จ นกรรมยื น ยั น ของผู สั ม ภาษณ มั ก ปรากฏถ อ ยคํ า “ย้ํ า ”
“ขอยืนยัน” มีทั้งการยืนยันการกระทํา ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของผูสัมภาษณ และยืนยันขอเท็จจริง
จากประสบการณตรงของผูสัมภาษณ ทั้งนี้ก็เพื่อใหใหสัมภาษณเกิดความมั่นใจวาความคิดหรื อการ
กระทําของผูใหสัมภาษณเหมาะสมหรือไมเหมาะสม หรือชวยสรางความหนักแนนในการตัดสินใจที่
จะไมแกปญหาดวยวิธีผิด ๆ อีกทั้งใหผูใหสัมภาษณไดรับทราบทัศนคติ หรือขอคิดเห็นจากผูอื่นใน
มุมมองที่หลากหลาย ดังตัวอยาง ในสถานการณผูใหสัมภาษณนอกใจสามีไปคบกับผูชายที่มีภรรยา
มีลูกแลว อยากให ผูสัมภาษณเนนย้ําการกระทําของตนเอง ผูสัมภาษณจึงใชวัจนกรรมยืนยัน เพื่อเนน
ย้ําการกระทําที่ไมเหมาะสมของผูใหสัมภาษณ ดังนี้
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
วุน
: ใช ครั้งนี่ที่โทรมาหาพี่ก็คือตั้งใจวาจะทําจริง ๆ และ ไมเอาแลว คืออยากจะไดคน
ตอกย้ําวาผิดนะ
พี่ออย : ผิดคะผิด ผิดตอทั้งตัวสามีเรา ผิดตอทั้งภรรยาเขาและลูกของเขาดวย
4.1.2 วัจนกรรมกลุมชี้นํา (directive) เปนถอยคําที่แสดงถึงความพยายามของผูพูดที่ตองการ
ใหผูฟงกระทําการบางอยาง เพื่อผลประโยชนของผูใหสัมภาษณ ซึ่งการกระทํานั้นอาจนําไปสูทางออก
ของปญหา เชน การเสนอแนะ การแนะนํา การใหคําปรึกษาพบวามีการใช 2 วัจนกรรม คือ วัจนกรรม
แนะนํา และวัจนกรรมการสั่งสอน ดังนี้
4.1.2.1 วัจนกรรมแนะนํา
เงื่อนไขเนื้อความ : การกระทํา หรือถอยคําของผูใหสัมภาษณ
เงื่ อ นไขเตรี ย มการ : เป น การกระทํ า หรื อ ถ อ ยคํ า ที่ เ ป น ประโยชน แ ก ผู ใ ห
สัมภาษณ
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณเชื่อวาผูใหสัมภาษณจะไดรับประโยชนจาก
ถอยคํานั้นจริง ๆ
เงื่อนไขความครบถวน : ถือวาเปนถอยคําที่เปนประโยชนแกผูใหสัมภาษณ
จากการศึกษาวัจนกรรมแนะนําของผูสัมภาษณ พบวา ถอยคําที่ปรากฏสวน
ใหญที่มีเนื้อหาเปนการแนะนําแนวทางปฏิบัติตนเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผูใหสัมภาษณ ไดแก
แนะนําใหยอมรับความจริง แนะนําใหใชสติ แนะนําใหหยุดการกระทําแนะนําใหเห็นคุณคาในตัวเอง
จึงมักปรากฏถอยคําแสดงทัศนภาวะ เชน “ควร” “ตอง” “ไมควร” “ไมตอง” และใชคํากริยาใน
ลักษณะแนะใหกระทํา เชน “ลอง” ดังสถานการณที่ผูใหสัมภาษณมีความสัมพันธกับผูชายที่มีภรรยา
อยู แล ว ฝ า ยชายมี พฤติ กรรมชอบโกหก หลอกลวง ทําใหผูใหสัมภาษณตกอยูในสถานะตัวสํารอง
ผูสัมภาษณไดใชวัจนกรรมแนะนําใหยตุ ิความสัมพันธที่ไมถูกตอง เชน
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ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย
: ไมไดคะ ไมควรเอาตัวเองไปอยูในภาวะเสี่ยง จริง ๆ ไมไปควรยุงเลยดีที่สุด
พี่ฉอด : ไมตอ งคุย ไมตองเจอไมตองรับโทรศัพท ไมตองเกรงใจเขาเพราะเขาเปนคน
ไมนาเกรงใจ
4.1.2.2 วัจนกรรมการสั่งสอน
เงื่อนไขเนื้อความ : ขอความใดก็ได
เงื่ อ นไขเตรี ย มการ : ผู สั ม ภาษณ ต อ งการที่ จ ะชี้ แ จงในเรื่ อ งนั้ น ๆ ให ผู ใ ห
สัมภาษณเขาใจหรือสามารถพิจารณาไดดวยตนเองวาสิ่งนั้นควรกระทํา
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณเชื่อวาผูใหสัมภาษณจะไดรับประโยชนจาก
ถอยคํานั้นจริง ๆ
เงื่อนไขความครบถวน : ผูใหสัมภาษณคลอยตาม และนําไปสูการปฏิบัติตนที่
เหมาะสมตอไป
จากการศึกษาวัจนกรรมการสั่งสอนของผูสัมภาษณ พบวา มีถอยคําที่บอกใหรู
วากําลัง สั่งสอนอยางตรงไปตรงมา โดยใชถอยคําชี้แจงหรือถอยคําเพื่ออธิบาย โดยเนื้อหาเรื่องที่สอน
เปนเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี เชน สอนเรื่องการเลือกคบคนรัก สอนเรื่องการเห็นคุณคา
ในตนเอง ดังตัวอยาง ผูใหสัมภาษณไมไดรับการยอมรับจากครอบครัวฝายชาย ทั้งที่พยายามพัฒนา
ตนเอง และดูแลฝายชายเปนอยางดี กอใหเกิดความทุกข มองตัวเองไมมีคุณคาและมีปญหากับคนรัก
ตามมา ผูสัมภาษณจึงใชวัจนกรรมการสั่งสอนใหผูใหสัมภาษณตระหนักและใหความสําคัญกับตนเอง
ดังนี้
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : จะบอกวาในกรณีแบบนีอ้ ยาชิงดูถูกตัวเองกอนที่คนอื่นเขาจะดูถูก คนทุกคนมี
คุณคาในตัวเองทั้งนั้น บางทีมันอาจมองไมเห็นหรือไมพอดีกัน
พี่ออย : อยางที่พี่ฉอดบอก อยามองวาตัวเองดอยคาเพียงเพราะวาเขาไมเลือกดวยนะ
จะคิดวาเขาไมเลือกหนูคา หนูแยมาก พี่วาไมจริงคะ ภูมิใจในหัวใจของเรา
4.1.3 วัจนกรรมกลุมแสดงความรูสึก (expressive) มุงเนนใหผูอื่นทราบวาชอบ ไมชอบ หรือ
ชื่นชม มีถอยคําบงบอกถึงอารมณความรูสึกและทัศนคติของผูพูดที่มีตอผูฟงหรือสิ่งที่อยูในบริบทรอบ
ขาง พบวา มีการใชวัจนกรรมในกลุมแสดงความรูสึก 2 วัจนกรรม ไดแก วัจนกรรมการชื่นชม และ
วัจนกรรมการตําหนิ ดังตัวอยาง
4.1.3.1 วัจนกรรมการชื่นชม
เงื่อนไขเนื้อความ : เปนการกลาวถึงการกระทําของผูใหสัมภาษณทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน
เงื่อนไขเตรียมการ : ผูสัมภาษณเห็นวาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ดี
นายกยอง สมควรไดรับคําชื่นชม
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ยองจริง ๆ

เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณเห็นวาการกระทํานั้นเปนการกระทําที่ดี นายก

เงื่อนไขความครบถวน : ถือเปนความพยายามของผูสัมภาษณที่ตองการใหผูให
สัมภาษณรูสึกภูมิใจในการกระทําของตนและทําสิ่งนั้นตอไป
จากการศึกษาวัจนกรรมการชื่นชมของผูสัมภาษณ พบวา ถอยคําที่ผูสัมภาษณ
มุงกลาว ชื่นชม เชน “เกงมาก” “ดี” “โชคดี” ดังตัวอยาง ในสถานการณที่ผูใหสัมภาษณตกอยูใน
ความทุกข มีปญหา คือยอมรับความจริงบางอยางไมได เมื่อสามีบอกวาเขาแตงงานดวยแลวอยูไมมี
ความสุข สามีพยายามตีตัวออกหาง ขณะที่ผูสัมภาษณตั้งครรภได 7 เดือน ผูใหสัมภาษณหวงเรื่องลูก
เกิดมาจะมีปมถาเลิกกับสามี ผูสัมภาษณจึงใชถอยคํากลาวชื่นชมผูใหสัมภาษณ ดังนี้
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ไมไดมีแคเราสองคน
โมเม
: หนูก็คิดวาถาเกิดหนูเอาลูกไปแลว เขาจะหางจากความรับผิดชอบในความเปนพอ
เขาหรือเปลา เราจะบาปไหมที่เราเอาลูกกับพอแยกจากกัน
พี่ฉอด
: หนูชางเปนคนที่มีวิธีคิด ตอนนี้หนูคิดทุกอยางเพื่อที่จะอยูตรงนี้จริง ๆ จะบอกวา
หนูรักลูก รักตัวเองมากกวา หนูถึงไดพยายามหาเหตุผลทุกอยางคือที่อยูในที่ที่ไม
ควรอยูและเปนที่ที่ลูกของนองก็ไมควรอยูดวย
4.1.3.2 วัจนกรรมการตําหนิ
เงื่อนไขเนื้อความ : การกระทําของผูใหสัมภาษณหรือผูที่ถูกอางถึง
เงื่อนไขเตรียมการ : ผูสัมภาษณเชื่อวาการกระทํานั้นไมถูกตอง ไมเหมาะสม
และอาจกอใหเกิดผลเสียตอผูใหสัมภาษณ
เงื่ อ นไขความจริ ง ใจ : ผู สั ม ภาษณ เ ชื่ อ ว า การกระทํ า นั้ น เป น การกระทํ า ที่
ไมถูกตองไมเหมาะสม
เงื่อนไขความครบถวน : เปนความพยายามของผูสัมภาษณที่ตองการให ผูให
สัมภาษณตระหนักตอการกระทําที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมของตน
จากการศึกษาวัจนกรรมการตําหนิของผูสัมภาษณที่เนนไปที่การกระทําของผูให
สัมภาษณหรือผูที่ถูกอางถึง เชน ตําหนิเรื่องการนอกใจ ตําหนิการทํารายรางกาย ตําหนิพฤติกรรมการ
นิ่ ง เฉยต อ ป ญ หา โดยพบว า ถ อ ยคํ า การตํ า หนิ มั ก ปรากฏคํ า ขยายที่ แ สดงถึ ง กระทํ า ที่ ไ ม ถู ก ต อ ง
ไมเหมาะสม ใหความหมายในทางลบ เชน “เห็นแกตัว” “มักงาย” ดังตัวอยาง ผูใหสัมภาษณมีแฟน
ใหม แตยังไมไดรักและไมกลาบอกเลิกเพราะกลัวตัวเองจะเหงา สรางความอึดอัดใจแกผูใหสัมภาษณ
ผูสัมภาษณจึงใช วัจนกรรมตําหนิ เพื่อตําหนิการกระทําของผูใหสัมภาษณ ดังนี้
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย
: เรือ่ งความรักเห็นแกตัวไมได ถาเขาเปนคนดีควรปลอยเคาไปเจอคนที่ดีพอ ดีกวา
เราและรักเคาดวย ไมใชแทงกั๊กไวแตก็ไมไดรักก็เฉย ๆ กลัวไมมีใครอะพี่ อยางงี้
ไมได ใจเคาใจเราคะ
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4.1.4 วัจนกรรมกลุมผูกมัด (commissive) เปนการกําหนดใหตัวผูพูดเปนผูกระทํา วัจนกรรม
กลุมนี้ มีคุณสมบัติพื้นฐานรวมกับถอยคําในกลุมชี้นํา ณัฐวดี คมประมูล (2561) อธิบายถึง วัจนกรรม
ทั้งสองกลุมเกี่ยวของกับการพูดที่สงผลใหเกิดการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตแตกตางกันตรงที่ถอยคํากลุม
ชี้นํากําหนดใหผูฟงเปนผูกระทํา แตถอยคํากลุมผูกมัดกําหนดใหตัวผูพูดเปนผูกระทํา จากการศึกษา
การใชวัจนกรรมในกลุมผูกมัดของผูสัมภาษณ ในรายการนี้พบวา มีการใช วัจนกรรม 1 วัจนกรรม คือ
วัจนกรรมการปลอบโยน
วัจนกรรมการปลอบโยน
เงื่อนไขเนื้อความ : ขอความใดก็ได
เงื่อนไขเตรียมการ : ผูสัมภาษณเห็นวาสิ่งนั้นทําใหผูใหสัมภาษณคลายจากความทุกขได
เงื่อนไขความจริงใจ : ผูสัมภาษณตองการใหผูใหสัมภาษณรูสึกดีขึ้นจริง ๆ
เงื่อนไขความครบถวน : เปนความพยายามของผูใหสัมภาษณที่ตองการใหผูใหสัมภาษณ
คลายความทุกขจากปญหาที่พบ
จากการศึ กษาวั จ นกรรมการปลอบโยนของผูสัมภาษณ ที่เนน ไปที่ก ารปลอบโยนผู ใ ห
สัมภาษณที่เปนฝายถูกกระทําใหเสียใจหรือเปนทุกข เพื่อใหคลายความทุกข เพื่อแสดงออกถึงการให
กําลังใจ ดังในสถานการณที่ผูใหสัมภาษณประสบปญหาความรัก สามีมีผูหญิงคนใหม ผูใหสัมภาษณ
เกิดความเสียใจ ผูสัมภาษณจึงใชวัจนกรรมการปลอบโยน มุงเนนการใหกําลังใจ ดังตัวอยาง
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: เปนกําลังใจใหนะคะ แลวก็ดูแลตัวเองเยอะ ๆ พี่เขาใจหมดเลย รักคน ๆ หนึ่ง
ที่เคารักเรานอยไปอะ ยังไง ยังไงเราก็ตองใชความอดทน แตตองใชความอดทน
กับคนที่คูควรนะคะ.
จากการศึกษาวัจนกรรมการถามในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ผลการศึกษาแสดงให
เห็นวา ผูสัมภาษณมีการใชวัจนกรรมในลักษณะที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูให
สั มภาษณ ในเรื่ องราวที่ ตนได โ ทรศั พท เ ข า มาเลาในรายการ เพื่อตองการคําแนะนํา ปรึกษา หรือ
แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูทางออกของปญหา
4.2 คูถอยคําถาม – ตอบในปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) ไดแบงคูถอยคําถาม – ตอบในปริจเฉทการสัมภาษณทางโทรทัศน
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก คูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู และคูถอยคําถาม – ตอบแบบ
ยืดเยื้อ และในรายการโทรทัศน พบวา คูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคูจะพบมากในการ
สัมภาษณที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกผูสัมภาษณ ในขณะที่คูถอยคําถาม – ตอบ
แบบยืดเยื้อ จะพบในรายการสัมภาษณที่มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาขอเท็จจริงจากผูใหสัมภาษณ
ประไพพรรณ กลาววา ความแตกตางระหวางการปรากฏของคูถอยคําถาม – ตอบในรายการ
สั มภาษณ ทั้งสองนี้ เป น เพราะปริ บ ทการสั มภาษณโ ดยเฉพาะอยางยิ่งการผสานดานทัศนคติข อง
คูสนทนาที่ตางกัน
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จากการศึกษาข อมูล พบวา ปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิ ทยุ คลับ ฟรายเดยก็เ ปนปริ จ เฉท
การสัมภาษณที่มีปริบทการสัมภาษณ และการผสานดานทัศนคติของคูสนทนาที่แตกตางกันในแตละ
ครั้ง ผูวิจัยจึงใชแนวทางในการศึกษาคูถอยคําถาม – ตอบขางตน เพื่อวิเคราะหวามีการปรากฏของ
คูถอยคําถาม – ตอบ อยางไรบาง
4.1.1 คูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู
คูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู หมายถึง คูถอยคําถาม – ตอบที่มีการถาม
และการตอบเสร็จสิ้นภายในหนึ่งคูถอยคํา หรือ สองผลัดการสนทนา โดยคําตอบจะตองสอดรับ กับ
คําถาม และเปนคําตอบที่ตรงประเด็นไดใจความสมบรูณ
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรู ยิ่งเห็น ยิ่งเปนทุกข
พี่ออย
: คะพี่ออยถามหนอยวาไอกติกาตาง ๆ เชน เปดโลเคชัน ตองอะไรแบบนี้คะเปน
1
กติกาที่เราเองรองขอหรือเขาเสนอเอง
กอย
: เรารองขอคะ
พี่ออย
2 กอย

: ขอเพื่อความไววางใจ
: ใชแลวคะ เพราะวาเราก็เปนหวงเพราะบางทีเขาขับรถเร็วอะไรอยางนี้คะเราก็บอก
วาถามีอะไรเกิดขึ้นเราจะไดชวยเหลือทันคะ

จากตัวอยางมีคูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคูจํานวน 2 คู คูแรกการถาม คือ
เรื่อง กติกาเปนเรารองขอหรือเขาเสนอเอง ผูใหสัมภาษณก็ตอบคําถามตรงกับเรื่องที่ถาม คือตอบวา
“เรารองขอ” ในคูที่ 2 ผูสัมภาษณถามเรื่องเหตุผลจากคูถอยคําถามแรก คือ ขอเพื่อความไววางใจ เปน
การใชประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ และผูใหสัมภาษณตอบเนื้อความสอดรับกับคําถาม คือ
“ใชแลวคะ” การถาม – ตอบ จึงเสร็จสิ้นในหนึ่งคูถอยคํา
4.1.2 คูถอยคําถาม – ตอบแบบยืดเยื้อ
คูถอยคําถาม – ตอบแบบยืดเยื้อ หมายถึง คูถอยคําถาม – ตอบ ที่ไมเสร็จสิ้นภายใน
หนึ่งคู มีความตอเนื่องของแกนเรื่องครอบคลุมไปมากกวาสองผลัดสนทนา เพราะผูใหสัมภาษณไมยอม
ตอบคําถาม ตอบคําถามไมตรงประเด็น หรือมีประเด็นอื่นเขามาแทรกในขณะที่ยังตอบคําถามแรก
ไมเสร็จสิ้น ผูสัมภาษณจึงตองถามคําถามในประเด็นเดิมอีกครั้งในผลัดตอ ๆ มา
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ไมไดมีแคเราสองคน
พี่ออย : ตอนเริ่มตนนะคะเอคะเขาไดตกลงจริง ๆ หรือเปลาวาเขาวาง หรือหนูก็รูอยูแลว
วาเขานะ on off กับแฟนเขามาโดยตลอด
เอ
: ไมทราบเลยคะที่เรารูจริง ๆ ก็คือไมมี
พี่ออย : เขาก็ไมไดบอกหรือวาเราถามแลวแลว เขาตอบวายังไงคะ
เอ
: ก็ถามวาโสดจริง ๆ หรอเขาก็ตอบวามีแคคนคุย ๆ ณ ปจจุบันก็แคเซยฮัลโหล
ทักทายกันไมไดมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งอะไร
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พี่ออย
เอ
พี่ออย
เอ

พี่ฉอด
เอ

พี่ฉอด
เอ
พี่ฉอด

เอ
พี่ออย

: คบกันมานานแคไหน
: ก็เปนปคะ ซึ่งเมื่อวันหนึ่งเขารูความจริงวาเขาตองกลับไปเปนแฟนที่ดีแลวเขาก็
เหมือนเปดตัวตามเสียงเชียรของคนรอบขาง สุดทายแลวเปนวาปญหามันอยู
ระหวางหนูกับเขาก็คือเราทั้งสองคนตัดกันไมขาด
:
แปลกดีเนอะพี่กลับรูสึกวาเขา
หลอกตั้งแตตนไอคําวาคนคุยคุยเนี่ย
:
ตอนนั้นไมอาจจะเปนมุมที่หนูมองขามไป
เพราะวาหนูไมสะดุดหูหรือไมสะกิดใจอะไรเลย อาจจะมองวามันอาจจะเปนการคุย
ๆ เพื่อพิจารณาเปนตัวเลือกถาวันใดวันนึงมันอาจมันโอเคแลวก็อาจจะตองเลือกสัก
คน
: แลวมาถึงวันนี้เขาเลือกหรือยังคะ
:
มาถึงวันนี้ก็ยังไมชัดเจนเทาไหรแตหนูก็ยัง
งง ๆ ยังสับสน คือเรื่องราวมันก็ยังดําเนินไปตามปกติคือเราสองคนก็ตัดกันไมขาด
คือเราเองก็พยายามลองแลวเขาเองก็พยายามจริง ๆ ของของหนูแตสุดทาย
เพราะวาเราคิดถึงกันชวงเวลาที่เราอยูดวยกันมันมีความสุขจริง ๆ และเปนตัวของ
ตัวเอง
: แลวทําไมเขาไมเลือกหนูละลูก
: อันนี้มันก็เปนคําถามที่อยูในใจหนูวาหนูไมมีอะไรดีเลยหรอทําไมเขาถึงไมคิดที่จะ
เลือกหนู
: มันอาจจะไมใชแบบนั้นคะอยาเพิ่งโทษตัวเองหรืออยาเพิ่งคิดในทางที่ไมดีกับตัวเอง
เพราะวาการที่ใครสักคนนึงเขาไมเลือกเราเนี่ยไมไดหมายความวาเราดีหรือเราเลว
เขาวาเมื่อถึงเวลาที่ตองเลือกทุกคนก็จะนึกถึงในสิ่งที่ตัวเองอยากไดและตองการ
และซึ่งโอเคมันอาจจะไมใชเรา เพียงแตพี่รูสึกวาถาหากวาใครสักคนนึงจะตองเลือก
และตัดสินใจเลือกแลว แลวคือก็ตองเลือกเลยไมใชวาเลือกคนนึงแตก็ตัดไมขาดกับ
อีกคนนึง ซึ่งแนนอนในกรณีแบบนี้คนที่เสียใจที่สุดก็ตองเปนเรา
: จริง ๆ แลวตัวนี้หนูก็ถามเขาวาถาไมมีคนนั้นหนูยังจะมีสิทธิ์ไหม เขาก็บอกวาหนูดี
ทุกอยางนะแตวาเขาก็อยากที่จะโกออนกับคนทางนั้น
: นี่แหละคะถึงไดบอกวาไมใชความคลุมเครือแตวาเขาชัดเจน

จากตัวอยางผูสัมภาษณถามถึงปญหาเรื่องความรักที่ผูใหสัมภาษณไดเลาเรื่องเกี่ ยวกับ
ความรักของ 3 คน ซึ่งผูใหสัมภาษณไมมั่นใจวาใครมากอนมาหลังเพราะเปนการคบกันเสมือนแฟนแต
ไมมีสถานะ ผูสัมภาษณจึงถามถึงระยะเวลาของปญหา และเรื่องราวที่ผานมาในอดีต ในหลายประเด็น
จนกระทั่งผูสัมภาษณสรุปประเด็นในการถามไดในที่สุด
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาโครงสรางของการสนทนาในปริจเฉทการสัมภาษณรายการ
วิทยุคลับฟรายเดย ยังพบคูถอยคําชนิดอื่น ๆ ประกอบในโครงสรางของการสนทนาดวย อาทิ คูถอย
คําทักทาย – ทักทาย คูถอยคําทวนคําตอบ – ตอบรับการทวนคําตอบ เปนตน
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4.1.2.1 ถอยคําทักทาย – ทักทาย
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
พี่ออย : สายนี้นะคะคุณกอยสวัสดีคะกอย
กอย
: สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด
พี่ฉอด : สวัสดีคะกอยวันนี้ของเราคือยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข กอยเปนยังไงคะ
จากตั ว อย า ง ผู สั ม ภาษณ ไ ม ไ ด ถ ามคํ า ถามผู ใ ห สั ม ภาษณ แต เ ป น การกล า ว
ทักทายผูใหสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณกลาวทั กทายตอบ คูถอยคําถามจึงมีลั กษณะเปน ถ อยคํ า
ทักทาย – ทักทาย
4.1.2.2 คูถอยคําทวนคําตอบ – ตอบรับการทวนคําตอบ
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
พี่ออย : แลวตอนนี้ยังคบกันอยูไหมคะ
กัน
: ตอนนี้ก็ยังคบอยูคะ
พี่ฉอด : คบแบบนี้หรอคะก็ยังเหมือนเดิมอยู
กัน
: ก็มาตกลงกัน วาตองชัดเจนแลวก็เลยตกลงกันวา ถาสมมุติวาไมเปนแฟนหนูก็จะไม
อยูตรงนี้แลวนะเพราะหนูไมโอเคเพราะตลอดเวลาที่ผานมาหนูเห็นหมดทุกอยาง
หนูแคไมพูดเขาก็เลยแบบเลือกที่จะโอเคงั้นก็เปนแฟนกัน
พี่ออย : ตอนนี้ก็คือเปนเเฟนกันอยู
กัน
: แลวตอนนี้แฟนเกาเขาก็ยังทักมาประมาณวาเราคุยดวยไดไหม นองเขาจะวาหรือ
เปลาแบบมีปญหาก็จะทักมาวาทะเลาะกับที่ทํางานแลวหนูคือแบบเขาก็มาบอกวา
แฟนเกาเขาทักมานะวาทะเลาะกับคนที่ทํางานซึ่งในใจเราอยากจะบอกไปวาเพื่อน
เขาไมมีหรอโตมาจนอายุปูนนี้แลวไมมีเพื่อนที่ปรึกษากันไดเลยหรอทําไมตองมา
ปรึกษาแฟนเกามันไมใชเรื่อง
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณทวนคําตอบของผูใหสัมภาษณ ในประเด็นการคบกัน
เปนแฟนของผูใหสัมภาษณวา “คบกัน” และผูใหสัมภาษณก็ตอบรับการทวนคําตอบนั้นวา “เปนแฟน
กัน” และจากตัวอยางผูสัมภาษณไดทวนซ้ําอีกครั้ง “เปนแฟนกันอยู” ผูใหสัมภาษณก็ตอบเพื่อเนนย้ํา
อีกครั้งเชนกัน ดังนั้นจึงเกิดคูถอยคําในลักษณะการทวนคําตอบ – ตอบรับการทวนคําตอบ
4.3 กลวิธีการถามที่ปรากฏในปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
กลวิธีการถามที่ปรากฏในปริจเฉทการสัมภาษณในงานวิจัยนี้ หมายถึง กลวิธีการถามที่ปรากฏ
ความถี่ในการใชสัมภาษณผูใหสัมภาษณที่โทรศัพทเขามาในรายการ
จากขอมูลที่ศึกษาผูวิจัยพบกลวิธีการถามที่ใชในการสัมภาษณมีหลายกลวิธี ไดแก การถามแบบ
ชี้นําคําตอบ การถามโดยใชรูปประโยคขอรอง การถามย้ํา การถามในลักษณะสรุปประเด็น
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4.3.1 การถามแบบชี้นําคําตอบ
ภาสพงศ ผิวพอใช (2548: 6) กลาววา การชี้นําคําตอบ คือการที่ผูสัมภาษณตั้งคําถาม
โดยใชคําที่มีลักษณะชี้นําคําตอบหรือแนะความบางอยางในปริบท หรือใหเลือกตอบเอาระหวางหัวขอ
เลือกที่ผูสัมภาษณเลือกมา ซึ่งผูตอบจะตอบไดเพียงสั้น ๆ วาใช หรือไมใช กับคําขยายความอีกเพียง
เล็กนอย
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
พี่ออย
: ไมกลาฟนธงแตสงสัยไหมคะโม.
โม
: สงสัยครับ สงสัย โดยตลอดเราก็เลาเลาถึงการกระทําของเคามันทําใหเราสงสัยวา
มันคืออะไรแตถา
พี่ออย
: [เคายังเรียนมหาวิทยาลัยอยู ถูกไหมคะ
โม
: ถูกตองครับผม.
พี่ออย
: คะ ๆ.
จากตัวอยาง เหตุการณที่เกิดขึ้นแลวถามดวยคําบอกการถามวา “ใชไหม” หรือ “ถูก
ไหม” ตอทายเนื้อความนั้น การถามนี้เปนการแสดงวาผูสัมภาษณพอจะทราบเรื่องราวมาบางและ
คอนขางแนใจวาเรื่องที่ทราบมานั้นถูกตอง แตตองการใหผูใหสัมภาษณตอบรับเพื่อเปนการยืนยัน และ
เปนการถามที่ชวยใหการดําเนินการสัมภาษณที่กระชับ รวดเร็ว ยังชวยใหผูฟงทางบานทราบเรื่องราว
ไดรวดเร็วขึ้นดวย
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: คะ ออตองถามกอนวาการหลงแสงสีของเราเนี้ยถึงขั้นมีคนอื่นไหมคะ.
ตอง
: มีครับ มีแนนอนครับ.
พี่ฉอด : คะ.
พี่ออย
: แฟนจับไดไหม.
ตอง
: เออ:: ก็จับไดเกือบทุกครั้งครับ.
พี่ออย
: คะ.
ตอง
: พอจับไดเธอก็รองไหตามประสาของผูหญิงนะครับ
พี่ฉอด : [จับไดเกือบทุกครั้งหมายความวาหลายคน.
ตอง
: ก็หลายคนครับ.
ตัวอยางจะเห็นวาผูสัมภาษณจะกําหนดตัวเลือกมาใหผูสัมภาษณตอบแคเพียงสั้น ๆ และ
ผูสัมภาษณจะสรุปเรื่องราวอีกทีหนึ่งทั้งนี้เพื่อควบคุมสถานการณใหผลัดกันพูดเปนของตัวเองใหมาก
ที่สุดเพราะจะงายในการควบคุมเรื่องของเวลาเนื่องจากเวลาของรายการจํากัดจึงตองจัดสรรสําหรับ
เรื่องของผูใหสัมภาษณผูอื่นไดโทรมาเลา ซึ่งการตั้งคําถามวาเปนลักษณะเดนของรายการมีทั้งแบบชี้นํา
ที่เปนแบบบอกเลาและแบบถามในจํานวนที่ใกลเคียงกัน
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4.3.2 การถามโดยใชรูปประโยคขอรอง
กมลวรรณ ปกรณขจรนาวิน (2549: 134) กลาวไววา การถามโดยใชรูปประโยคขอรอง
เปนกลวิธีท่ีผูสัมภาษณใชเพื่อใหอิสระแกผูใหสัมภาษณในการตอบคําถามและลําดับความอยางเต็มที่
ผูสัมภาษณจะใชกลวิธีนี้เมื่อเริ่มประเด็นคําถามในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหผูสัมภาษณไดเลาเรื่องราว หรือ
เหตุการณไดอยางเต็มที่ ตามความตองการของผูใหสัมภาษณเอง
การที่ผูสัมภาษณขอใหผูสัมภาษณเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยใชรูปประโยคขอรอง เปนการ
ใหอิสระแกผูใหสัมภาษณไดเลาเรื่องอยางเต็มที่ โดยสังเกตวามีการใชคําตอไปนี้ คือ การใชรูปประโยค
ขอรองลงทายดวยคําวา “หนอย,” ขึ้นตนการรองขอดวย “อยากใหเลา”, การตั้งคําถามวา “ยังไง”,
และการถามเพื่อหาคําจํากัดความ หรือการอธิบายความเพิ่มเติม “คืออะไร” เปนตน
ตัวอยาง
พี่ออย
พี่ฉอด
ตอง
พี่ออย
ตอง
พี่ฉอด
ตอง

ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
: นะ เปดประเดิมใหหนอยคะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน
: [เรื่องของตองเปนไงคะ
: ครับ เปนเรื่องของผมที่ผมเปนคนเปลี่ยนใจเองครับ.
: อะ ตอนแรกเปนเปลี่ยนใจยังไงบางคะ.
: ก็เคาคบกับแฟนมาไดสักระยะหนึ่งคือวาไดงานทําใหม แลวงานนี่คือก็ตองอยูหาง
กัน ผมก็ไปมีสังคมใหม สังคมผมก็สังคมแบบไปสังสรรคหลังเลิกงานเนี่ยครับ.
: อยากใหเลาใหฟงนิดนึงสิวา ไอคําวาทั้งรักทั้งเบื่อเนี่ยมันเปนยังไง.
: มันประมาณวาไปหาแฟนมันก็เดิม ๆ อะครับ ไปก็ไปกินขาว ดูหนังกัน ปกติอะไร
อยางเนี้ยะครับ.

จากตัวอยางจะเห็นวา ผูสัมภาษณขอรองใหผูใหสัมภาษณเลาเรื่องราวของตัวเอง โดยเปด
โอกาสใหผูสัมภาษณไดตอบอยางอิสระ การตั้งคําถามจึงเปนไปในลักษณะถอยทีถอยอาศัย ไมคาดคั้น
และเรงเรา สังเกตจากการที่ผูสัมภาษณใชคําวา “บาง” “ยังไง” ในการถาม
ตัวอยาง ตอน มีใจหรือแคไมมีใคร
พี่ออย
: อะ นองเมยคะเปนยังไงบางสิ่งที่นองเจอ.
นองเมย : คือหนูคุยกับผูชายคนนึงมาไดสักประมาณ 5 เดือนไดแลวคะ แตวาคือผูชายคนเนี้ย
คืออายุนอยกวาหนู 6 ปคะ ชวงแรก ๆ ก็เหมือนกับคุยกั บเพื่ อนปกติ ก็คือแบบ
เหมือนพี่เหมือนนองเหมือนพี่ที่คอยใหกําลังใจกันเพราะวาเลิกกับแฟนเกาอะใน
เวลาใกลเคียงกัน อา เสร็จปบก็คุยจนถึงสักพักนึง ชวงประมาณ เออ:: สองสาม
เดือนที่ผานมานะคะหนูก็มีโอกาสไดไปเที่ยวดวยกัน ทีนี้ชวงที่ไปเที่ยวดวยกันนี่มัน
ก็:: มันก็มีความรูสึกที่เ กิด ขึ้น จริง ๆ กับตัวหนูเองอะ แลวก็พอหลังจากไปเที่ ย ว
ดวยกันเสร็จแลวก็คือก็ยังคุยกันปกติไมมีอะไรคะ จนถึงจุดหนึ่งหนูเริ่มรูสึกวาหนู
อยากไดความชัดเจน หนูอยากรูวาตกลงเราเปนอะไรกัน หนูก็เลยถามไปนะคะ
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จากขอความ “เปนยังไงบางสิ่งที่นองเจอ” จะเห็นวา ผูสัมภาษณขอรองใหผูใหสัมภาษณ
เลาเรื่องราวของตัวเอง โดยเปดโอกาสใหผูสัมภาษณไดตอบอยางอิสระ สังเกตจากการที่ผูสัมภาษณใช
คําวา “ยังไงบาง” ในการตั้งคําถามจึงเปนไปในลักษณะถอยทีถอยอาศัย ไมคาดคั้น และเรงเรา
4.3.3 การถามย้ํา
คือการที่ผูสัมภาษณตั้งคําถามใหมในประเด็นเดิมหลังจากที่ผูใหสัมภาษณไดใหคําตอบไว
และเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดตอบคําถามนั้นอีกครั้งเพื่อยืนยันคําตอบ จากการศึกษาขอมูล พบวา
ผูสัมภาษณใชกลวิธีการถามย้ําคําถามของผูสัมภาษณ และการถามย้ําคําตอบของผูใหสัมภาษณ
4.3.3.1 การถามย้ําคําถามของผูสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
พี่ออย : ปญหาตอนนั้นมันคืออะไรนะ
หนู
: ปญหามันก็คือวาเขาคิดวาแมเราจะเลี้ยงหลานไมได ซึ่งเราก็นอยใจแทนแม
พี่ฉอด : ปญหาแคนี้หนู ปญหาแคนี้หนูถึงขั้นออกจากบานเลยเหรอคะ
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณถามย้ําถอยคําเดิมในการถามหลายครั้ง เพื่อแสดงให
เห็นวา คําถามนั้นสําคัญและเปนคําถามที่ผูใหสัมภาษณตองตอบ
4.3.3.2 การถามย้ําคําตอบของผูใหสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
โมนา
: อืม ก็คิดอยางนั้นอยูเหมือนกันคะถึงไดแบบวา เออ:: เบื้องตนขอนิ่งดีกวาไหม อะไร
อยางเนี้ย ถามันนิ่งระยะยาวก็โอเค เปนไงเปนกันเลิกก็เลิก อะไรอยางเนี้ยคะ.
พี่ฉอด : แลวตอนนี้นิ่งไหมคะ.
โมนา
: ก็นิ่งอยูนะคะ.
พี่ฉอด : นิ่งอยู (เสียงสูง) หมายถึง วาไดเจอกันไหม ไดเจอกันอยูหรือเปลา.
โมนา
: ก็ยังมีเหตุที่ตองเจออะคะ เออ.
พี่ฉอด : พี่วาไมนิ่งจริงหรอก.
พี่ออย
: เดี๋ยวนะ แลวตอนที่เราคบกับเคาเนี่ย ใชเวลานานแคไหนคะกับการที่เราตองอดทน
กับการที่เคาตองไปอยูกับอีกคนหนึ่ง.
โมนา
: ก็คิดวาเกือบปนี่แหละคะ ถึงปจจุบันเนี้ยคะ
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณถามย้ําคําตอบของผูใหสัมภาษณวา “นิ่งอยู” เปนการ
ขึ้นเสียงทายประโยคเพื่อถามย้ํา ใหไดคําตอบที่ชัดเจนจากผูใหสัมภาษณ
4.3.4 การถามในลักษณะสรุปประเด็น
การถามในลักษณะสรุปประเด็นคือการที่ผูสัมภาษณนําคําตอบของผูใหสัมภาษณมาสรุป
เนื้อหาแลวตั้งเปนคําถามใหม เพื่อใหผูใหสัมภาษณยืนยันความถูกตอง หรือนําประเด็นที่มีความสําคัญ
ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ม าถามใหม อี ก ครั้ ง เพื่ อ ตรวจสอบความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งตรงกั น ระหว า ง
ผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ เพื่อใหผูฟงทางบานและคูสนทนาทราบเปนระยะ ๆ จะชวยใหติดตาม
เรื่องไดงายขึ้น
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4.3.4.1 การถามในลักษณะสรุปประเด็นคําตอบของผูใหสัมภาษณ
คือ การที่ผูสัมภาษณสรุปประเด็นสําคัญของคําตอบที่ผูใหสัมภาษณไดตอบไว
ยาว ๆ ให กระชั บ ชั ดเจนมากขึ้ น โดยนําการสรุ ป ประเด็ น คํา ตอบนั้น มาตั้ ง เป น คํา ถาม ถามผู ใ ห
สัมภาษณอีกครั้ง และผูใหสัมภาษณตอบรับหรือปฏิเสธเพื่อยืนยันความถูกตอง
ตัวอยาง ตอน รักนอกใจ
หนู
: ตลอดเวลาที่หนูปฏิบัติอยางเงี้ย มันอาจจะเปนการที่แบบเคาเก็บปมมานานเทาไหร
จนครั้งที่สองเกิดขึ้นประมาณเดือนที่แลว อยูดี ๆ หนูก็เอะใจอะไรขึ้นมาก็ไมทราบ
หนูก็เขาไปเห็นวามันมีผูหญิงคนนึงที่แบบเคาไปไหนดวยกันตลอด เคาถายรูปลง
ในเฟซบุกผูหญิงคนนั้นอะไรอยางเงี้ย ซึ่งในระหวางที่แบบเวลาตรงนั้นที่เคาไปอะ
เปนชวงเวลาที่เลิกงานแลวหนูก็คือรอเคาทานขาว แตเคาคิดวาหนูไมเปนไรหรอก
หนูดูแลตัวเองไดเดี๋ยวหนู หนูไมไดรอเคาหรอกคือเพราะหนูไมเคยพูด จนหนูถาม
เรื่องราวตาง ๆ ผูหญิงคนนั้นบอกวา คบกับแฟนเราในฐานะแฟนมา 1 ป 2 เดือน
หนูก็แบบก็ตกใจก็อึ้ง [คะ] แลวครั้งเนี้ยหนูรับรูดวยความรูสึกเซนสของเราเองวามัน
ไม เ หมื อ นครั้ ง แรกเพราะว า แฟนเราก็ รู สึ ก กั บ ผู ห ญิ งคนนั้ น ยิ่ ง หนู แ ข็ ง กระด าง
เทาไหรยิ่งหนูเปนตัวเองเทาไหรมันเหมือนยิ่งผลักเคาออกไปอะคะ แตพอเคาเจอ
แบบอะไรที่มันออนโยนอะไรที่มันควรเปนแฟนควรทํากันมันทําใหเคาแบบยิ่งรูสึก
หนูก็เลยถามเคาวาจะเอายังไง เคาก็บอกวาชีวิตเคาไมเคยคิดวาจะไมมีหนู หนูเลย
บอกวามันเปนคําตอบที่เห็นแกตัวไปหนอยถาคุณคิดวาคุณจะไมมีเรา คุณก็ไมควร
จะทําแบบนี้ อะไรอยางเงี้ย หนูรูขอบกพรองหนูรูตนเหตุทั้งหมดวามันเกิดจากอะไร
เพราะเคาเปนคนที่ไมมีนิสัยแบบนี้เลยถาเกิดวาไปไหนมาไหนกันกับเพื่อน ๆ หรือ
วาไปสังคมเคาก็จะมองวาคนที่รายนาจะเปนหนูเพราะวาหนาหนูคือทุกอย างคื อ
ราย แฟนคือดูเปนคนนิ่ง ๆ เปนคนมั่นใจเปนคนพูดนอย เปนคนแบบทุกอยางอะคะ
[คะ] แตจริง ๆ แลวคนที่โดนกระทําอะคือหนู แตหนูก็ไมไดเลาใหใครฟงดวยความ
ที่แบบหนูคิดวาแบบคือ เราดี การที่หนูจะไปเลาใหใครฟงหรือปรึกษาใครอยางเงี้ย
มันก็บอกตรง ๆ วามันก็อาย เราใหคําปรึกษาคนอื่นไดหมดไมวาใครจะเจอปญหา
อะไรมา แตพอปญหาตัวเองอะหนูตองเก็บไวคนเดียว แลวมันอยูดวยความระแวง
มันอยูดวยความที่แบบแลวหนูเปนคนคิดมาก หนูเปนคนจริงจังกับชีวิตจริงจังกับ
ทุกเรื่องแลวพอมาเกิดเหตุการณแบบนี้อยางเงี้ยมันเหมือนเปนภาพหลอนที่แบบวา
เอย! แลวมันจะเกิดขึ้นอีกไหมแลวมันจะยังไงแลวในระหวางที่เคาอยูกับเราเคาเคย
ทําแบบนั้นกับคนนั้นใชไหมอะไรอยางเงี้ยคะ มันเปนสิ่งเหลานี้อะมันหลอกหลอน
หนูตลอด จนเคาบอกวาโอเคเคาจะยุติความสัมพันธกับคนนูนนะอะไรอยางเงี้ย.
พี่ออย
: แปลวาตอนนั้นคือเคาเลือกเรา เคาจะเลิกกับอีกคนนึง.
หนู
: เคาเลือกเราคะ เคาเลือกเรา เออเคาก็เลยบอกวาเคาจะยุติความสัมพันธตรงนั้น
หนูก็เลยบอกวางั้นก็จัดการใหเรียบรอย แตตัวหนูเองอะหนูไมรับปากนะวาหนูจะ
เหมือนเดิมหรือวาอะไร ถาทนอยูไดก็ทน.
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณสรุปประเด็นคําตอบของผูใหสัมภาษณที่พยายามเลา
ปญหาความรักของตนเองที่เขาจับไดวาคนที่เขาคบหาดูใจแอบมีใครอีกคน และไดอธิบายความรูสึก
หลังจากรูความจริง ผูสัมภาษณจึงสรุปประเด็นคําตอบสั้น ๆ เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นวา “แปลวาตอน
นั้นคือเคาเลือกเรา เคาจะเลิกกับอีกคนนึง” และผูใหสัมภาษณก็ตอบรับการสรุปประเด็นนั้นวา “เคา
เลือกเราคะ”
4.3.4.2 การถามในลักษณะสรุปประเด็นสําคัญของเรื่อง
คือ การที่ผูสัมภาษณนําเนื้อหาของการสัมภาษณที่ไดจากการถามคําถามกอน
หนานั้นมาสรุปเปนประเด็นสําคัญ ๆ แลวตั้งเปนคําถาม ถามผูใหสัมภาษณอีกครั้ง โดยใหผูสัมภาษณ
ตอบรับเพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจถูกตองตรงกัน
ตัวอยาง
พี่ออย
โมนา
พี่ออย
โมนา
พี่ออย
โมนา
พี่ออย
โมนา
พี่ฉอด
โมนา
พี่ฉอด
โมนา

ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
: คือคน ๆ เนี้ย คือคนที่เคาแอบชอบเรามาตั้งแตแปดเกาขวบ…
: คะ.
: แตวาเราไมไดคบกับเคาเปนแฟนกันถูกไหมคะ.
: กอนหนานี้คือเออ:: กอนหนานั้นไมคะ
: [คะ.
: ลาสุดนี้คือคบคะ.
: แลวนั่นสิคะ ตอนที่เราไมไดคบกัน เราก็มีครอบครัวของเราจนตอนนี้เปน
SINGLE MOM
: [คา
: เราเปนฝายที่:: ที่มีครอบครัว.
: คะ.
: ก็มีลูกอยู แตเคาจะไมมีใคร.
: คะ ใชคะ.

จากตัวอยาง ผูสัมภาษณนําคําตอบของผูใหสัมภาษณมาสรุปประเด็นสําคัญ ๆ
และถามเปนคําถามทีละประเด็นหลายคําถามดวยกัน เพื่อใหผูใหสัมภาษณและผูรับฟงทางบานได
เขาใจเรื่องราวในประเด็นที่สําคัญ ผูสัมภาษณจึงสรุปเปนประเด็นสั้น ๆ ทีละประเด็นแลวถามผูให
สัมภาษณเพื่อตรวจสอบความถูกตองและเขาใจตรงกัน
4.4 กลวิธีเสริมการถามที่เปนลักษณะเดนในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
4.4.1 การเสริมคําตอบ
ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542: 91) การเสริมคําตอบ คือ การกลาวถอยคําที่ไมไดมีเจตนา
ถามใหตอบ ไมวาจะตอบรับ – ปฏิเสธ หรือตอบเนื้อความใด ๆ แตเปนการกลาวถอยคําเสริมขึ้นมาโดย
มีเจตนาแสดงความคิดเห็นคลอยตาม หรือเพิ่มเติมจากคําตอบที่ไดรับ แสดงความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ
ในเรื่องที่ไดฟง แสดงอารมณความรูสึกรวมกับเรื่องที่ผูใหสัมภาษณเลา
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การเสริมคําตอบเปนกลวิธีหนึ่งที่ชวยทําใหการสัมภาษณบรรลุตามวัตถุประสงค กลาวคือ
ผูสัมภาษณจะกลาวเสริมคําตอบโดยเลือกประเด็นที่สามารถทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับผูใหสัมภาษณ
เปนการกลาวนําใหผูใหสัมภาษณไดมีโอกาสพูดถึงประเด็นนั้นตอไดงายขึ้น นอกจากนี้การเสริมคําตอบ
ยังทําใหการสัมภาษณมีลักษณะเหมือนการพูดคุยกันในชีวิตประจําวันมากกวาการตั้งใจจะขุดคุยเรื่อง
หนึ่งจากผูใหสัมภาษณ ซึ่งสอดคลองกับปริบทของการสัมภาษณ ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ผานมา
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ไมไดมีแคเราสองคน
หนู
: เพราะวาแมเปนคนที่แบบพูดจาแรงแลวก็ตรง ๆ คือ ดาก็ดาแรงเลยคือเราก็ไดแต
นิ่งและนิ่งเงียบอยางเดียวพูดอะไรไมไดถาเกิดถามเหมือนเราไปสะกิดเขาใหเขา
โกรธขึ้นมาอีกแลวก็เลยไมรูวาจริง ๆ แลวเขาไมชอบเพราะอะไรแตวาเขาเคยบอก
หลานวาเขาหวงเราวาเราไปอยูกับคนนี้แลวเราจะลําบากเขาไมอยากใหเราลําบาก
แตหนูวามันตองมีอะไรที่มันมากกวานั้นมันไมใชแคนี้คะ
พี่ออย :
พอเราไมถามแลวก็
เลยไมรูวาเราจะแกตรงไหน
หนู
: ก็ดวยใจเราอันนี้คือทางแมเราก็รูวาแมเราเปนหวงคือเขาก็ไมคุยกับเรามาสักระยะ
หนึ่งแลวก็พยายามหาเขาหาเขาคุยกับเขาตามปกติไมมีอะไรจนไมรูวาเขาเขาคิดวา
เรา เลิกแลวหรือวาเขายังไมรูอันนี้ก็ไมแนใจเหมือนกัน ก็กลับมาคุยกันปกติกับแมก็
ไมมีอะไรแลวเขาก็ไมถามอีกเลยวาเรายังคุยอยูหรือเปลาแตหนูตัวหนูเองหนูคิดวารู
วาหนูยังคุยกันอยูเพียงแตวาเขาปดตัวเองไมรับรูแคนั้นเอง
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณกลาวเสริมคําตอบผูใหสัมภาษณที่อธิบายถึงปญหาความรักที่มี
คุณแมมาเกี่ยวของในชีวิตคูของตน โดยพูดเสริมวา “พอเราไมถามแลวก็เลยไมรูวาเราจะแกตรงไหน”
เพื่อชวยขยายความใหคําตอบชัดเจนยิ่งขึ้นวา ปญหาความรักที่เกิดขึ้นระหวางคุณแมของเธอ ถาเรา
ไมถามก็จะไมทราบไดวาจะตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นจากตรงไหนนั่งเอง
4.4.2 การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ
การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ คือ การใชถอยคําที่มีความหมายในทางที่ดี เพื่อ
ชมผูใ หสัมภาษณในเรื่องตาง ๆ เชน โชคดีเกงมาก เปนตน
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : นีค่ ือเรื่องที่เกิดขึ้นนานยังคะ
แอน
: เมือ่ พฤศจิกา 2558 คะ และก็หางกันมา ทุกครั้งที่เราหางกันมาเขาก็ยังติดตอมา
ทางโทรศัพทบาง ทางขอความบาง บอกวาคิดถึง ซึ่งเรามองยอนดูขอความกลับไป
เราก็เห็นวาวันที่เธอบอกคิดถึงเราก็คือวันที่เธอภรรยาเธอตั้งครรภแลว
พี่ฉอด : พี่ถึงบอกวาหนูโชคดี เขาคงไมมีวันเปลี่ยนหรอก ไมวาเขาจะไดกับผูหญิงคนไหน
หรือแตงงานไปกับใครเขาคงเปลี่ยนตัวเองไมได
พี่ออย
: แตมันทําใหเราเห็นวาการรูจักกันนานใชวารูจักกันดี คนเรามีความเคลื่อนตัวทุก
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พี่ฉอด
พี่ออย
แอน
พี่ออย

อยาง คือตอนนี้นองคงเขมแข็งขึ้น ถากอนหนานี้คงจะเจ็บปวดมากกวานี้ และก็
ขอความสงเขามาใหกําลังเยอะมากนะคะ และคิดวาสิ่งที่นองคิดคงจะเปนมุมคิด
ใหกับใครอีกหลาย ๆ คน ที่รูสึกวาทําไมตอนนี้ตัดสินใจไมได ความรักเปนเรื่อง
คนสองคนเราเลือกเขาแทบตายแตถาเขาไมเลือกเรามันก็เดินหนาตอไมไดอยูดี
: ถาเกิดมีความคลุมเครือตองดูดี ๆ หลายคนมองหาเหตุผลมองคลุมเครือนี้อยู
: เปนกําลังใจใหนะคะสาวแอรโฮสเตสตองสวยแนเลย และพี่เชื่อวาหัวใจดี ๆ ของ
นองจะทําใหนองเจอคนที่ศีลเสมอกัน
: ขอบคุณมากคะ สวัสดีคะ
: แทบไมตองสรุปอะไรเลยคะ สายนี้สรุปไดดี

จากตั ว อย า งผู สั ม ภาษณ ไ ด ก ล า วแสดงความชื่ น ชมผู ใ ห สั ม ภาษณ ที่ มี จิ ต ใจเข ม แข็ ง
กาวออกมาจากผูชายที่ทํารายเธอ วา “หนูโชคดี”
4.4.3 การใชความเปรียบหรืออุปลักษณ
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2542: 7) ใหความหมายของ ความเปรียบหรืออุปลักษณ หมายถึง
ถอยคําแสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่ง สิ่งหนึ่งเปนสิ่งถูกเปรียบ อีกสิ่งหนึ่งเปนแบบเปรียบ และ
กลาวถึง อุปลักษณในบทสนทนาไวในบทความ “หนาที่ของอุปลักษณจากมุมมองของผูพูดภาษาไทย”
วา นอกจากอุปลักษณจะสามารถสื่อสารทําใหผูฟงเห็นภาพไดชัดเจนแลว อุปลักษณยังสื่อความไดมาก
โดยใชคํานอย และสามารถสื่อความรูสึกเปนนามธรรมไดดวย
ผูวิจัยพบวา ผูสัมภาษณนําถอยคําอุปลักษณมาใชเพื่อตองการสื่อความหมายใหผูฟงเขาใจ
และเห็ น ภาพได ชั ดเจนมากขึ้ น กว า การกล าวถ อยคํา ตามปกติ ทั้งนี้เพราะอุป ลักษณใช คําน อ ยแต
สามารถสื่อความหมายไดมาก
ตัวอยาง ตอน โสดไมไดแย แค...
ฝน
: ใชคะ ไมวาจะเปนเพื่อนสนิท เพื่อนที่ทํางาน หนูจะเปนคนรับฟงทุกอยาง (หัวเราะ)
อาจจะเปนเพราะตัวคนเดียวรึเปลาใชชีวิตคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียว เวลาทุก
คนมีปญหาอะไรก็โทรมา แลวอีกอยางปญหาความรักก็จะเปนอะไรเดิม ๆ ไมได
แตกตางอะไรกันมาก พอเราฟงเรื่องของอีกคนเราก็จะมีประสบการณและพออีก
คนมาปรึกษาเราก็จะนําประสบการณของคนกอนหนามาสอนคนนี้อยางนี้เรื่องคะ
พี่ฉอด : เรามีความสุขดีใชไหมคะ
ฝน
: มันมีความสุขคะ แตก็จะมีอารมณที่เรารูสึกวาอิจฉา
พี่ฉอด : คนเราจะมีทั้งมุมนาอิจฉาและนาสงสาร ตัวเราก็เหมือนกัน พี่เชื่อวามีหลาย
คนที่อิจฉาหนูอยู แตหนูก็ไปอิจฉาคนอื่นอีก
พี่ฉอด : สนามหญาหนาบานคนอื่นสวยเสมอ
พี่ออย
: ไมเปนไรคะ โสดใหมีความสุข เดี๋ยวสักวันจะมีคนมาแบงความรักดีจากหนู
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จากตัวอยาง คําวา “สนามหญาหนาบานคนอื่นสวยเสมอ” เปนคําเปรียบเทียบ สิ่งที่เรา
ไมทราบแตอนุมานวา นาจะดีกวาสิ่งที่เรามี หรือเห็นของคนอื่นดีกวาของตนเองเสมอ
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: คะ เปนเมลสั้น ๆ คะ เชื่อวามีคนหลายคนที่กําลังอยูในสถานการณแบบนี้ อยางที่
บอกวามันออกไปไมไดคะ รอเวลาเหลือ ๆ ของเคาจากภรรยาก็ไดนะคะ ในที่สุด
นองทุกขอยู เพราะฉะนั้นเทียบเอาวาตอนนี้สุขหรือทุกขมากกวากัน เมื่อไรก็ตามที่
เรากําลังทุกขมาก ๆ แปลวาเรากําลังทําผิดอยู ถาเปนสิ่งที่เราทําถูกตอง อยางนอย
ที่สุดเราจะภูมิใจ แตตอนเนี้ยทําผิดก็ผิด อยากจะบอกวาถูกใจเทาไหร เพราะอีก
ฝายหนึ่งเคามองเราเปนของแถมนอกบานชัดเจนมาก วาง ๆ คอยมาหาเวลาเรา
อยากไปหาเคาก็ไปไมได นองมีคามากเกินจะเปนแบบนี้นะคะ ที่เคาเอาวางไวนอก
บานเปนตัวสํารองเทานั้น ก็อวยพรใหหายเหนื่อยไว ๆ
พี่ฉอด : [คะอวยพรใหหมดความอดทนไว ๆ ชีวิตนองจะรูวานรกกับสวรรคมันตางกัน
จริง ๆ.
จากตัวอยาง คําวา “นรกกับสวรรค” เปนคําเปรียบเทียบ “นรก” คือ ความทุกข และ
“สวรรค” คือ ความสุข จากที่ผูสัมภาษณไดอานเมลที่ไดรับจากผูฟงทางบานที่เขียนมาเลาเรื่องราว
ปญหาความรักที่ทําใหเกิดความทุกข
4.4.4 การแสดงอารมณและความรูสึกรวมตอเรื่องที่สัมภาษณ
การแสดงอารมณและความรูสึกรวมตอเรื่องที่สัมภาษณ คือ การที่ผูสัมภาษณใชถอยคําที่
สื่อถึงอารมณและความรูสึกที่มีตอเรื่องออกมาอยางชัดเจน ไมวาจะเปนความเห็นใจ ตกใจ แปลกใจ
หรือ ชื่นชม เปนตน
จากการวิ เ คราะห ขอมูล พบวา ผูสัมภาษณแสดงอารมณและความรูสึกรว มตอเรื่องที่
ใหสัมภาษณ 2 ลักษณะ ดังนี้
4.4.4.1 การใชคําอุทาน
ผู สั ม ภาษณ จ ะใช คํ า อุ ท านเพื่ อ แสดงอารมณ ค วามรู สึ ก ร ว มกั บ เรื่ อ งที่ ผู ใ ห
สัมภาษณเลาในหลาย ๆ ครั้ง เพื่อสื่อความรูสึกตาง ๆ กัน
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
แตงโม : มันก็จะดังแบบอืดอืดอืด ๆ กลายเปนวามันเหมือนทําเปนซ้ําๆ พอหนูเจอเขาคุยกับ
คนอื่นบางทีมันก็โมโหบางทีมันก็โกรธมันเปนบอย ๆ เขาตอนหลังถึงขั้นวาหนูไดยิน
เสียงโทรศัพทไดยินแคเสียงโทรศัพท ไมวาของใครก็ตามหรือแบบรูสึกวาอยูกับเขา
มันก็จะแววไดยินเสียงโทรศัพทสั่นมือก็จะสั่นมือก็จะเย็นขึ้นมาโดยที่แบบยังไม
ขึ้นมาดูเลยที่วามันเปนอะไร
พี่ออย : โห ! หลอนเลยนะเนี่ย
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชคําอุทาน “โห” แสดงความรูสึกประหลาดใจกึ่งตกใจ
กับคําตอบที่ไดจากผูใหสัมภาษณเกี่ยวกับปญหาที่ไดประสบในอดีต ที่คนรักของเธอแอบนอกใจคุย
โทรศัพทกับหญิงอื่น เมื่อเธอไดยินเสียงโทรศัพทดังหรือสั่น ทําใหเธอรูสึกจิตตก
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
วรรณ
: ตอนที่เขาหลับหนูก็แอบไปคุย คือผูหญิงคนนี้เขาโทรมาเยอะมากโทรมาทางเฟสคะ
หนูก็เลยแบบสงกลับไปเลยวานี่ใครไมรูเลยวาผูชายคนนี้มีแฟนอยูแลวแลวผูหญิง
คนนี้ก็เลยบอกวาผูชายคนนี้บอกเขาวาไมมีแฟนคะ เพราะวากอนที่เขาจะคบ
กันเนี่ยผูหญิงบอกวาเขาถามผูชายแลววามีแฟนหรือยังผูชายบอกวาไมมีแลวที่หนู
ถามเขาเขาเพิ่งตกลงเปนแฟนกันได 2 วัน
พี่ออย : หะ! ไปตกลงกับคนนั้นนะหรอคะ
วรรณ
: ใชคะทั้งที่เขาอยูกับเราเขานอนอยูกับเรา ออกไปที่ทํางานเขาไปเปนแฟนกับผูหญิง
อีกคนนึง
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใหคําอุทาน “หะ” แสดงความรูสึกตกใจ กับความตอบ
ที่ไดจากผูใหสัมภาษณในเรื่องความรักที่เธอไดทราบวาคนรักของเธอไดไปตกลงคบกับผูหญิงคนอื่นได
2 วัน ขณะที่อยูกับเธอมาโดยตลอด
นอกจากนี้ยังมีคําอุทานอื่น ๆ ที่ผูสัมภาษณใชเพื่อแสดงอารมณความรูสึกรวม
ต อ เรื่ อ งที่ สั ม ภาษณ เช น “อ า ว” “โอโห” “อ อ ” “โอ ย ” เพื่ อ สื่ อ ความรู สึ ก ต า ง ๆ และทํ า ให
การสัมภาษณมีลักษณะเปนการสนทนาโตตอบกัน
4.4.4.2 การใชถอยคําแสดงความเห็นและอารมณความรูสึก
การใชถอยคําแสดงความเห็นในอารมณความรูสึก คือการที่ไมใชคําอุทานใน
การแสดงความคิดเห็นและอารมณความรูสึกที่มีตอเรื่องที่ผูใหสัมภาษณเลาโดยอาจจะอยูในรูปของคํา
วลี หรือประโยคก็ได
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
ตอง
: พอเธอรองไห ผมก็จะงอครับ งอตามประสาผูชายงอผูหญิง แตวาเออ:: นาจะเปน
เพราะวาเธอรักผมมากครับ คืองอทุกครั้งครับ งอทีไรก็กลับมาคืนดีกันตลอด.
พี่ออย
: แลว เราหยุดไดไหมคะ.
ตอง
: ไมเคยคิดจะหยุดครับ.
พี่ออย
: โห ! ชัดเจนมากผูหญิงฟงอยู
พี่ฉอด : [ผูหญิงทั้งหลายที่ฟงอยูคงหงายหลังตกเกาอี้ไปหมดแลวคะ. (หัวเราะ)
จากตัวอยางจะเห็นวาทั้งผูถามและผูตอบมีการประสานถอยคําถามตอบกันเปน
อย างดี ทั้ งนี้ เพราะรู ป แบบของรายการนั่ นเอง ที่มุงคอยรับ ฟงสารพัน ปญ หาจากผูฟงปลายสายที่
โทรศัพทเขามาปรึกษา พรอมชวยบอกขอแนะนําที่ดีผานคลื่นวิทยุ ผูใหสัมภาษณเปนผูตองการความ
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ชวยเหลือ สวนผูสัมภาษณก็ตองการที่จะชวยเหลือ ดังนั้นจึงมีการประสานทัศนคติที่ดีเกิดขึ้น ทําให
การสื่อสารมีประสิทธิผลในที่สุด
4.4.5 กลวิธีการใชความสุภาพเพื่อสรางความสนิทสนม
หมายถึง วิธีการที่ผูสัมภาษณเลือกใชถอยคําตาง ๆ เพื่อชวยสรางความเปนมิตรกับผูให
สัมภาษณ และทําใหเกิดความสนิทสนมเปนกันเองมากขึ้น
จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูสัมภาษณใชกลวิธีความสุภาพเพื่อสรางความสนิทสนม
2 วิธีดวยกัน คือ 1) การใชสรรพนามแทนตัวผู สัมภาษณวา “พี่” 2) การใชสรรพนามแทนตั ว ผูให
สัมภาษณวา “นอง” และ 3) การใชคําลงทายดวยคําแสดงความสุภาพ (polite particle) วา “คะ”
4.4.5.1 การใชสรรพนามแทนตัวผูสัมภาษณวา “พี่”
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: เพราะฉะนั้นพี่เลยมีความรูสึกวา เอะหรือวาจริง ๆ แลวเราสามารถคุยไดไหมคะ
ถามความรูสึก ไมไดแปลวาจับผิดหรือตําหนิกันแตอยางนอยเราคือคนในครอบครัว
เดียวกัน.
เจ
: หืม.
พี่ฉอด : [อาจจะตองหาวิธีพูดนิดนึง
พี่ออย
: ใชคะ อยางที่พี่ฉอดถามไงคะวาสนิทกับพอไหม เพราะวาถาบางคนไมสนิทเลย แลว
อยู ๆ ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยพี่วามันก็จะไดผลที่มัน มันคอนขางหาทางละมุนละมอมกวา
นั้น ใชไหมคะ.
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชสรรพนามแทนตัวเองวา “พี่” ซึ่งเปนคําเรียกญาติ
(kinship term) ที่ยกระดับผูดําเนินรายการใหญาติเปนผูใหญ (augmentative form) ที่มีผลในการ
สรางความนาเชื่อถือ สรางความสนิทสนม และใหความรูสึกอบอุนกับผูใหสมั ภาษณ ในขณะเดียวกันก็
คงไวซึ่งสถานภาพ ผูใหคําปรึกษาหรือ “ศิราณี” เอาไวดวย
4.4.5.2 การใชคําเรียกญาติ “นอง”“หนู” และ “ลูก”เปนสรรพนามแทนผูใหสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน ยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
แตงโม : สุดทายหนูก็ยายออกมาแลว แลวก็ไมไปหาจนสุดทายกอนจะเลิกกัน 1 ปคือหนูยาย
ไปอยูตางจังหวัดเลยคะ คือความรูสึกเราแคตอนที่ยายไปนะคะ ก็แคอยากรูวาไม
อยากเจอใกล ๆ จะไดไมตองหาเรื่องเขาก็จะถามวาไมมาหาเหรอเราก็จะไดบอกวา
มาไมไดมันไกลจริง ๆ แลวก็แคหาขออางตัวเองวามันไกลมันขับรถไกลแลวไป
ลําบาก
พี่ออย : แลวเขาไมคิดวาเขาจะมาหาหนูบางหรอ
แตงโม : หนูยายไปอยูที่ตางจังหวัดที่นั่น 2 ป เขามาหาหนู 2 ครั้ง
พี่ออย : เห็นไหมคะหนูไดคําตอบแลวลูก
จากตั ว อย า ง ผูสัมภาษณเลือกใชคําเรีย กญาติมาเปน สรรพนามแทนตัว ผู ใ ห
สัมภาษณวา “หนู” การใชคําเรียกญาติเปนคําสรรพนามคํานี้เปนการเลือกใชคําที่แสดงสถานภาพ
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ความเปนผูนอย (diminutive form) ทําใหสถานะของผูใหสัมภาษณ เพื่อสรางความสนิทสนม และให
ความรูสึกอบอุนกับผูใหสัมภาษณยังแสดงถึงความเอ็นดูกับผูใหสัมภาษณที่ยังเปนเด็ก ในขณะเดียวกัน
ก็เปนการยกระดับความนาเชื่อถือของผูดําเนินรายการใหมีสถานะเสมือนญาติผูใหญที่มีความชอบ
ธรรม และ นาไวใจในการใหคําปรึกษาดวยความปรารถนาดีอีกดวย
4.4.5.3 การใชคําลงทายแสดงความสุภาพวา “คะ”
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : เรื่องของกิ๊ฟเปนยังไงคะ
กิฟ๊
: ตอนนี้คบกับแฟนมา 10ป เขาก็พึ่งจะพาไปเจอพอแมเขา เพราะพึ่งจะคิดถึงเรือง
แตงงาน พอพาไปเจอไปกินขาวก็คุยกันแบบปกติ พออีกวันหนึ่งพอแมก็บอกวาให
เลิกกับเรา เพราะวาเขาไมชอบ
พี่ฉอด : มีเหตุผลไหมคะวาทําไมเขาถึงไมชอบเรา
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณใชคําลงทาย “คะ” เพื่อแสดงถึงความสุภาพและความ
เปนกันเองกับผูใหสัมภาษณ และทําใหบรรยากาศในการสัมภาษณไมเครงเครียดจนเกินไป ซึ่งจะทําให
ผูใหสัมภาษณเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการตอบคําถามไดดี และคลายความทุกขจากประเด็ น
ปญหาที่ตนกําลังประสบอยูอีกดวย
4.4.6 การหยอกเยา
การหยอกเย า หมายถึ ง ผู สั ม ภาษณ ใ ช ถ อ ยคํ า หยอกเย า ผู ใ ห สั ม ภาษณ เพื่ อ ให ผู ใ ห
สัมภาษณเริ่มรูสึกผอนคลายที่ไดเลาเรื่อง
ตัวอยาง
พี่ฉอด
จูน
พี่ออย
จูน
พี่ออย
จูน

พี่ออย
จูน

ตอน รักนอกใจ
: สวัสดีคาจูน
: สวัสดีคาพี่ออยพี่ฉอด.
: คะมา.
: จริง ๆ ไมไดคิดวาจะไดติดตอกลับเพราะวากําลังเตนซุมบาอยูนะคะ
: นั่นแนกําลังเตนซุมบาอยูเลยนะคะ เอาแลวเรื่องรักนอกใจที่นองเจอ เปนยังไง
บางคะนองจูน.
: เออ:: จริง ๆ ความรักของจูนมันจบไปแลวประมาณ 6 เดือนอะคะ จริง ๆ จูน
อาจจะไมไดแรงเหมือนคนอื่นนะคะ แตวาจูนอยากจะให ใหทุกคนที่กําลังนอกใจ
แฟนแลวก็คิดวาการเฟลิตอะราวอะคะเปนเรื่องที่ทําได จูนคบกับคนรักมาเปนปคะ
พีอ่ ุย! ขอโทษเสียงปรับเสียงแปปนึงนะคะ.
: ไมเปนไร ๆ ไดเลย แตพี่ดีใจนะที่พี่ไดยินวาหนูกําลังเตนซุมบาอยู เพราะวา
6 เดือนที่ผานมามันทํารายใจหนูไงแลวตอนเนี้ยหนูกําลังฟนฟูอยูใชไหม.
: เปนการเยียวยาทุกรูปแบบเลยคะ.
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จากตัวอยาง ผูใหสัมภาษณมีลักษณะทีเลนทีจริง ไมไดมีอารมณทุกขโศก ผูสัมภาษณจึง
เกิดอารมณขันในขณะสนทนา โดยใชคําวา “นั่นแน” แสดงถึงอาการหยอกเยา ซึ่งชวยลดความตึง
เครี ย ดในกระบวนการสั ม ภาษณ เป น การช ว ยผ อ นคลายความทุ ก ข ข องผู ร ว มรายการและสร า ง
บรรยากาศที่เปนมิตรใหแกรายการมากยิ่งขึ้น ผูสัมภาษณยังกลาววา “ไมเปนไร ๆ ไดเลย แตพี่ดีใจนะ
ที่พี่ไดยินวาหนูกําลังเตนซุมบาอยู”
4.4.7 การใชถอยคําแนะนําและใหกําลังใจ
กลวิธีการใชถอยคํานี้นาจะเปนลักษณะเดนที่ทําใหรายการวิทยุคลับฟรายเดยไดรับความ
นิยมจากผูฟงทางบานและผูใหสัมภาษณ ทั้งนี้เพราะการแนะนําและใหกําลังใจเป นเครื่องมื อที่ จ ะ
ชวยเหลือเกื้อกูลใหกับคนที่ประสบปญหา สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและผานพนอุปสรรค
ชวงวิกฤตของชีวิตไปไดดวยตัวของเขาเอง
การใชถอยคําแนะนําและใหกําลังใจ หมายถึง การใชคําพูด เพื่อลดและผอนคลายความ
ทุกขใจ ความเดือดรอนใจ ความรูสึกเจ็บปวด ชอกช้ําเพื่อใหผูรับการปรึกษา มีกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิต สามารถเผชิญปญหามองเห็นทางออกในการแกปญหาไดในระดับหนึ่ง
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: วันนี้เสียใจก็เสียใจ รองไหแคทุกอยางไมไดเปนอยางที่หวัง แตความผิดหวังในวันนี้
เราอาจจะรูสึกขอบคุณ เปนกําลังใจใหนะคะ ก็แคคนคนหนึ่งที่อาจจะไมเหมาะ
มาทําใหชีวิตเราไมมีความสุขแลวก็เดินออกไปจากชีวิตเราแคนั้นเอง
แมรี่
: คะ หนูขอบคุณมากนะคะพี่ออยพี่ฉอด
พี่ออย
: สู ๆ คะ
ตัวอยาง
พี่ฉอด
กีตา
พี่ออย

ตอน รักแทหรือแคสงสาร
: แลววันนี้แข็งแรงดีหรือยังคะ
: ก็แข็งแรงดีแลวคะ
: พอไหวแลวเนาะโอเคงั้นเปนกําลังใจใหนะคะ บางทีไมตองไมโทษวามันสงสาร
หรือวามันรักหรอกบางที มันบอกชัด ๆ ไมไดหรอก มันอาจจะมาใกล ๆ กัน
เพียงแตวามันใชแคความสงสารเพียงอยางเดียวไมไดเทานั้นเอง

จากตัวอยางจะเห็นไดวา ในชวงทาย ๆ ที่ผูใหสัมภาษณเลาเรื่องใกลจบ ผูสัมภาษณจะพูด
แทรกคําแนะนํา ทางออกของปญหาที่ผู ใหสั มภาษณ พบอยู และเสริมดวยคําพูดที่ ให กําลั งใจ เชน
“เปนกําลังใจให” หรือ “สู ๆ” ซึ่งเปนคําที่คนในสังคมนิยมใชเพื่อใหกําลังใจอยางเดียวกับการเชียร
กีฬาแกผูใหสัมภาษณในการดําเนินชีวิตได
4.4.8 การใชคําคมสํานวน สุภาษิต
กลวิธีนําถอยคําที่เปนคําคมมาใชในกระบวนการใหคําปรึกษา ราชบัณฑิตยสถาน (2556:
258) อธิบายวา คําคม หมายถึง ถอยคําที่หลักแหลมชวนใหคิด เปนถอยคําที่ตองการสื่อใหเห็นความ
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คิดหรือใหผูฟงตระหนักคิดในบางอยาง คําคมที่ผูสัมภาษณใชสวนใหญเปนถอยคําที่มีเสียงสัมผัสคลอง
จองและจดจํางาย ซึงมีพลังในการสื่อถึงความคิดบางอยาง
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ออย
: มันมีเหมือนกันนะคะ เรามักจะวิเคราะหกันวา ยุคนี้เปนยุคที่พูดกันตรง ๆ คือ ก็อยู
ดวยกัน อยูดวยจนรูสึกวา แตงหรือไมแตงแตกต างกันตรงไหน ก็มีเยอะมากค ะ
ทําไมแตกอนเขาถึงบอกวา แตงงานเปนไปตามกรอบ เขาตามตรอกออกตามประตู
เขาไมไดมาชิงอยูดวยกันงาย ๆ เพราะฉะนั้นมันจะผานขั้นตอนอะไรมากมาย ฉะนั้น
ขอกันอยางเปนทางการซะ ใชชีวิตคูงายขึ้น เพียงแตยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปก็เปนไปได
เชนเดียวกันเพียงแตวาคําเมื่อกี้ใชเลย ตกลงวาเรามีเปาหมายในชีวิตตรงกันรึเปลา
ขอความหนึ่งนาเห็นใจนะคะ คบกันมาตั้ง 5 ป เขาไมแตงกับเรา เลิกกันปป คบกับ
คนอื่นไมกี่เดือนแตงงานมีลูกสาวแลว บางทีเรื่องแบบนี้ไมไดอยูที่จํานวนป
จากตั ว อย า ง ผู สั ม ภาษณ ใ ช ถ อ ยคํ า ว า “เข า ตามตรอกออกตามประตู ” เป น สํ า นวน
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา การทําตามธรรมเนียมในเรื่องการสูขอ
4.4.9 การกลาวตักเตือน
การกลาวตักเตือน คือ การพูดใหรูตัววาอยาทําผิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 483) เมื่อ
ผูสัมภาษณรับฟงเรื่องราวจากผูใหสัมภาษณแลวไดเห็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ผูสัมภาษณก็จะกลาว
ตักเตือนอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหผูฟงรับรูวาการกระทําในอดีตเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมหรือไมสมควร
กระทํ า การตั ก เตื อ นของผู ใ ห สั ม ภาษณ แ สดงถึ ง ความหวั ง ดี ที่ จ ะให ผู ใ ห สั ม ภาษณ รั บ คํ า แนะนํ า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย : เขาวางเราเปนตัวสํารองตลอดเลยอะ หนูไมเคยเปนตัวจริงเลยดวยซ้ําถูกปะ เขา
ยิ่งจะคิดวาดีซะอีกมีสามีไปแลวจะไดไมตองผูกพันมาก หลายคนแหละเวลาชอบ
ใครเราจะตัดสิ่งที่ไมอยากเห็นออกไป เราจะเลือกมองในสิ่งที่เราอยากมอง ยื้อเรา
แคไหน แตอยาลืมวารักเรามากแคไหนเชียว ไมเคยมีเราคนเดียวไดเลยนะ ตอนคบ
กันเปนแฟนตอนนั้นเขาก็มีคนของเขาอยู ตอนนี้ก็เชนเดียวกัน
พี่ฉอด
: สําคัญที่สุดคือผูชายคนนี้เปนคนที่โกหกและหลอกลวงเรามาตลอด แลวเราจะ
ไวใจ ผูชายแบบนี้ไดยังไง เราคิดวาเขาควรคาพอหรอ
วุน
:
ไมคะ ไมเคยฟูมฟาย
อะไร เหมือนรูตัวเองแตยับยั้งตัวเองไมได
พี่ออย : ไมไดคะ ไมควรเอาตัวเองไปอยูในภาวะเสี่ยง จริง ๆ ไมควรไปยุงเลยดีที่สุด
พี่ฉอด : ไมตองคุย ไมตองเจอไมตองรับโทรศัพท ไมตองเกรงใจเขาเพราะเขาเปนคน
ไมนาเกรงใจ
พี่ออย : ไมเอาเธอ ฉันสงสารสามีฉันเพราะเขารักฉันจบ เอาใจชวยนะคะ ขอบคุณคะ
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณกลาววา “สําคัญที่สุดคือผูชายคนนี้เปนคนที่โกหกและหลอกลวง
เรามาตลอด แลวเราจะไวใจผูชายแบบนี้ไดยังไง เราคิดวาเขาควรคาพอหรอ” เปนการพูดตักเตื อน
เพื่อใหผูใหสัมภาษณเห็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของคนรัก
4.4.10 การแสดงคําพูดเนนย้ําความคิดของผูใหสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี
พี่ออย
: คือจริงฝายผูชายคนนี้ที่มีภรรยา มีลูกแลว เขาดูออกวาเรายังมีใจ นองคะ แคคน ๆ
หนึ่งกดรับโทรศัพท เขาสามารถคิดไดทุกอยางเลย ตอใหนองพยายามจะบอกไมไงก็
เราเปนเพื่อนกันไดพี่กําลังรูสึกวานองไมไดบอกเขาแตนองกําลังสะกดจิตตัวเอง ทั้ง
ที่ขางในก็รูสึกดี เพราะฉะนั้นตองยอมรับความรูสึกตัวเองกอนคะ เพราะตอนนี้เขา
ไมสนใจเลยคะ และการที่เราไมคุยกับเขาไมดูแลเฉพาะตอนที่สามีเราลงมาหา ไม
เกี่ยว จริง ๆ แลวทั้งตอหนาและลับหลังไมควรมีเหตุการณแบบนี้อีก
พี่ฉอด : ถานองรักสามีพอ ถาเขารูเขาจะรูสึกยังไง
วุน
: ใช ครั้งนี่ที่โทรมาหาพี่ก็คือตั้งใจวาจะทําจริง ๆ และ ไมเอาแลว คืออยากจะไดคน
ตอกย้ําวาผิดนะ
พี่ออย : ผิดคะผิด ผิดตอทั้งตัวสามีเรา ผิดตอทั้งภรรยาเขาและลูกของเขาดวย
พี่ฉอด : พี่ก็พูดกันเสมอแหละ เวลาเกิดกรณีแบบนี้เอาใจเขามาใสใจเรา วันหนึ่งเรารูวาสามี
เรานอกใจบางเราจะรูสึกอยางไร งั้นรีบสะกดจิตและหยุดตัวเองโดยดวนเลย พี่วา
ยังไงเราก็ตองทําไมวาเราจะรูสึกวาไมเปนไรหรอก หรือเปนเพื่อนหรืออะไรก็ ไมรู
หยุดขออางทั้งมวลและหยุดการกระทําแคนั้นเอง มันอันตรายนิดนึงที่สามีเราอยู
ไกล แตยิ่งเขาอยูไกลเราตองยิ่งซื่อสัตยตอเขา ควรจะซื่อสัตยตอกันและกัน
จากตัวอยาง ผูใหสัมภาษณตองการใหผูสัมภาษณย้ําความคิดของตนเอง “คืออยากจะได
คนตอกย้ําวาผิดนะ” และผูสัมภาษณแสดงคําพูดเนนย้ําความคิดของผูใหสัมภาษณ “ผิดคะผิด ผิดตอ
ทั้งตัวสามีเรา ผิดตอทั้งภรรยาเขาและลูกของเขาดวย”
4.4.11 การชี้ใหเห็นขอบกพรอง
กลวิธีการชี้ใหเห็นขอบกพรองที่เกิดขึ้นในปญหาความรัก เมื่อผูสัมภาษณรับฟงเรื่องราว
แลวพบพฤติกรรมที่เปนขอบกพรองและทําใหเกิดความทุกข ผูสัมภาษณจะชี้ใหเห็นขอบกพรองเพื่อให
ผูใหสัมภาษณไดมองปญหาอยางละเอียดมากขึ้น โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การชี้ใหเห็น
ขอบกพรองของผูที่ถูกอางถึง 2) การชี้ใหเห็นขอบกพรองของผูใหสัมภาษณ
4.4.11.1 การชี้ใหเห็นขอบกพรองของผูที่ถูกอางถึง
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
พี่ออย : นองเมยพี่ยอนนิดนึงขอถามคําถามเดียวทําไมถึงมีคําถามวามีเงินกินขาวหรือเปลา
ทําไมดูรักแลวไมไดมีเงินกินขาวหรอคะ
เมย
: คือเขาเปนคนที่ชอบแตงรถเขาเปนคนที่สมมุติถาหาเงินมาไดวันนี้ถาเขาคิดวาจะใช
เขาก็จะใช
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พี่ออย

: แลวหนูก็ถามเขาวากินขาวหรือเปลาเพราะวาเขาเอาไปแตงรถหมด
ก็ดูไรสตินิดหนอยนะพี่ออยวา

จากตัวอยาง ผูสัมภาษณชี้ใหเห็นวาคนรักของผูใหสัมภาษณมีขอบกพรอง กลาว
วา “ไรสติ” ซึ่งหมายถึง ไมสามารถระลึกได แสดงใหเห็นวา ผูสัมภาษณมีทัศนคติวา ผูที่ถูกอางถึงเปน
คนที่ไมเอาการเอางาน เอาเงินที่มีเสียไปกับของไมมีประโยชน
4.4.11.2 การชี้ใหเห็นขอบกพรองของผูใหสัมภาษณ
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ออย
: เดี๋ยวนะ คบกับเขามาตั้ง 8 ป คุณพอคุณแมไมเคยเห็นเหรอคะวาลูกสาวมีแฟนแลว
กิฟ
: คือ พอแมรูแตไมไดรูเรื่องพอแมเขา
พี่ออย
: แลวคุณแมถามไหมคะวา คบกันมายาวนานแลวจะมีครอบครัวกันยังไง
กิฟ
: เขาก็ถาม เราก็ไมไดบอกไดแตเก็บไปรองใหคนเดียว
พี่ออย
: เอาจริง ๆ พี่วาเราหนีปญหาไปกวานี้ไมไดแลว แตวาตอนนี้นะ พี่สองจิตสองใจ
คือหนึ่งปญหาที่เกิดขึ้นมาจากพอแมจริงหรือเปลา ไมรูนะคะ ถาเปนเรื่องจริงพี่เชื่อ
วามีพอแมมากมายที่ไมแฮปปเรื่องลูกสะใภ แตก็มีมากมายที่ลูกชายพยายามพาเรา
เขาไปสูบานใหไดโดยพิสูจนตนเอง พาไปเจอ ไมใชวาพาไปเจอหนเดียวพอแมบอก
ไมช อบป บ ก็ ใ ช วิ ธี ห ลบเอาว า เลิ ก กัน ไปตั้ งนานแลว พี่ว ามั น ก็เ ปน การหนี ป ญ หา
รูปแบบหนึ่งบางทีมันตองเผชิญหนาอยูบางนะคะ
จากตัวอยาง ผูใหสัมภาษณไดเลาปญหาที่เกิดระหวางตนและแมของแฟน โดย
ผูสัมภาษณไดกลาววา “พี่วาเราหนีปญหาไปกวานี้ไมไดแลว” ชี้ใหเห็นขอบกพรองที่ผูใหสัมภาษณที่
กําลังหนีปญหาที่คบกับแฟนมาเปนระยะเวลา 8 ป
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
เมย : เมื่อกอนไมเคยคิดวาเมยมีพรอมที่จะใหเขา พอมาตอนนี้แมเพิ่งจะมารูความจริงวา
ครอบครั ว ของเมยที่เ มย ไมไดหัน มองตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมาคือสถานะ
การเงินพอกับแมเมยก็คืออยูในสถานะที่กําลังจะถูกฟองในฐานะลมละลาย
พี่ออย : โอยแตละนองไปชวยชีวิตครอบครัวคนอื่น
พี่ฉอด : ไดเวลาหันมามองครอบครัวตัวเองแลวละคะ พี่เพิ่งพูดไปตะกี้เองวาคนเรามีความ
จําเปนหลายอยางในชีวิตกอนที่เราจะไปทุมใหกับคนอื่น ตองหันกลับมาดูครอบครัว
ตัวเองดวย
พี่ออย : และพี่เชื่อวาผูชายคนนี้ชวยอะไรครอบครัวนองไมไดคะ สติคะนองขาพี่อยากให
นองรูตัวไว ๆ หนูถาเปนพี่พี่จะเสียดายมากดูเสียเงินที่พี่ใหเอาไปใชทิ้งใชขวาง
เราสามารถเอามาใชเพื่อครอบครัวเราไดในนะแตตอนนี้ครอบครัวเรา กําลังถูก
ฟองลมละลาย ไมเปนไรในไหนตรงนั้นมันคือสิ่งที่นองพลาดมา ไมใชการซ้ําเติม
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แปลวาหนึ่งคอย ๆ แกปญหาบานเรากอนนอง คนคนนั้นจะรักเราไหมไมรักเราเทา
พอแมเราอยูแลว จริง ๆ จับมือกันแกปญหาที่บานกอน
พี่ฉอด : สติ สติ สติ นอง พี่อยากบอกนองวานองคอนขางที่จะใชชีวิตอยางไรสติมาก
แลวมันนานพอสมควรแลวเราใหเขาเยอะเกินไปแลวคะเขาเปนผูชายนะมันเปนสิ่ง
ที่เขาจะตองจําเปนที่จะทําดวยตัวของเขาเอง ไมใชลูกเรานะคะนี่เลี้ยงแฟนยังกะลูก
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณชี้ใหเห็นวาผูใหสัมภาษณมีขอบกพรอง กลาววา “ใชชีวิตอยาง
ไรสติมาก” ซึ่งหมายถึง ไมสามารถระลึกได แสดงใหเห็นวา ผูสัมภาษณมีทัศนคติวา ผูใหสัมภาษณใช
ชีวิตอยางประมาท
4.4.12 การฝากขอคิดใหแกผูฟงทางบาน
การฝากขอคิดใหแกผูฟงทางบาน คือ เมื่อผูสัมภาษณไดรับฟงเรื่องราวทั้งหมดพรอมให
คําแนะนําดวยกลวิธีทางภาษาที่กลาวมาขางตนแลว ผูสัมภาษณเล็งเห็นวาเรื่องเลาปญหาชีวิตความรัก
เปนอุทาหรณแกผูฟงทางบาน ผูสัมภาษณก็จะสรุปขอคิดที่ใหกับผูใหสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาเรื่องที่
ผู ให สั มภาษณ โ ทรศั พท เ ข า มาเล า ในรายการมีป ระโยชนแกผูฟงทางบานทานอื่น และยังทําใหผูให
สัมภาษณรูสึกดีที่ไดเลาเรื่องราวของตนเองเพื่อเปนบทเรียนใหแกผูอื่นอีกดวย
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ออย
: แลวฝากไปยังหลาย ๆ คนที่นั่งฟง แลวนั่งดูไลฟกันอยูนะคะ ไมมีใครเปนของ
ตายของใครนะคะ ทุกคนรักไดเจ็บเปน แลวถาเจ็บถึงที่สุด ทุกคนเลือกทางที่
ตนเองนาจะมีความสุขกวาความอดทนอยูแลว เหมือนกันคะ ถาอยูแลวไมดูแล
อยารูสึกแยตอนที่เคาจากไปนะคะ วันนี้คงไดบทเรียนแลวละ เนาะตองเนาะ
ตอง
: [ครับ.
จากตัวอยาง ผูสัมภาษณไดฟงเรื่องราวความรักจากผูใหสัมภาษณทั้งหมด กอนที่จะปดบท
สนทนากับผูใหสัมภาษณไดกลาวฝากขอคิดใหกับผูฟงทางบานจากเรื่องที่ผูใหสัมภาษณไดเลาไวใน
ชวงแรก เพื่อเปนประโยชนและบทเรียนเรื่องราวความรักแกผูฟงทางบานทานอื่นดวย
ตัวอยาง ตอน มีใจหรือแคไมมีใคร
พี่ออย
: [คะ แลวบอกไปยังหลาย ๆ คนคะ สําหรับบางสายนะคะที่กั๊ก ๆ เคาเอาไว กั๊ก
เคาไวเผื่อไมเลือกดวย บางทีมันก็ใจรายเกินไป ใจเคาใจเราคะ เวลาเราโดนแบบ
นี้บางเราก็เจ็บ เพราะฉะนั้นอยาไปทําแบบนี้กับใครแลวกัน นะคะเดี๋ยวศุกรหนา
คุยกัน โอะ! เยอะมากเลยนะคะชื่อตอนดูสิรักราวเพราะโซเชียลคะ โซเชียลทําใหรัก
ราวไหม บางคนเจอแตอยาไปมองวามันราวอยางเดียวนะคะ จริง ๆ แลวโซเชียล
เปน ๆ พื้นที่อีกพื้น ที่ห นึ่งที่ ทําใหเราสามารถเจอใครก็ตามทีที่ทําใหเราไมไ ด กัน
นาน ๆ และอาจจะเปนบอเกิดความรักที่ดีก็เปนไปได.
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จากตัวอยาง ผูสัมภาษณไดฟงเรื่องราวความรักจากผูใหสัมภาษณทั้งหมด กอนปดรายการ
ผูสัมภาษณไดกลาวฝากขอคิดใหกับผูฟงทางบานจากเรื่องที่ผูใหสัมภาษณไดเลาเรื่องราวไว เพื่อเปน
อุทาหรณ เปนบทเรียนเรื่องราวความรักแกผูฟงทางบาน
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เปนรายการที่เปดโอกาสใหฟงทางบานไดโทรศัพทเขามา
เลาเรื่องราวปญหาดานความรักขณะออกอากาศสด ผูสัมภาษณใชกลวิธีทางภาษาเพื่อใหมองเห็นภาพ
เหตุการณเปนรูปธรรม ไดแก การใชอุปลักษณ การใชสํานวน คําคม สุภาษิต มาชวยในการสนทนา
ทําใหผูใหสัมภาษณเขาใจอารมณความรูสึกตัวเองไดอยางลึกซึ้ง
นอกจากนี้ ผูสัมภาษณใชกลวิธีการชี้ใหเห็นขอบกพรองซึ่งชวยใหผูใหสัมภาษณมองเห็น
ปญหาอยางเปนจริงมากขึ้น อีกทั้งยังพบกลวิธีการพูดใหกําลังใจ พูดใหคําแนะนํา และยังมีการตักเตือน
ขอคิดใหกับผูฟงทางบาน นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังอานขอความสั้น ๆ จากผูฟงทางบานในจังหวะ
ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง เป น การเป ด โอกาสให ผู ฟ ง ทางบ า นมี ส ว นร ว มในการสนทนา ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า
ผูสัมภาษณมีทักษะและความสามารถใชภาษาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังถายทอดอุดมการณทาง
สังคมที่แฝงอยูภายใตการเลาเรื่องราวของผูใหสัมภาษณผานทางภาษาที่มีอิทธิพลตอแนวความคิดของ
คนในสังคมในปจจุบัน ซึ่งผูวิจัยจะขอกลาวรายละเอียดในบทตอไป
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บทที่ 5
ปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ปฏิบัติการทางสังคมเปนการศึกษาการถายทอดอุดมการณทางสังคมที่แฝงอยูภายใตเนื้อหาและ
การใชภาษาที่มีผลตอการปฏิบั ติในชีวิตจริงของคนในสังคม การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ จึ ง
ไม เ พี ย งแต วิ เ คราะห รู ป ภาษาที่ ป รากฏในตัว บทเทานั้น แตจ ะตองผานกระบวนการตีความตัวบท
ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมถึงจะตอบคําถามไดวาสิ่งที่แฝงอยูในตัวบทนั้น มีผลในทางปฏิบัติตอ
สังคมวัฒนธรรมที่ผลิตวาทกรรมนั้นขึ้นมาไดอยางไร ดังนั้นปฏิบัติการทางสังคมของวาทกรรมจึงเปนสิ่ง
สะทอนความสัมพันธระหวางมิติทางภาษาและมิติทางสังคมของวาทกรรม
Scollon and Scollon (2004) เสนอแนวทางการวิ เ คราะห ว าทกรรมในฐานะที่ ว าทกรรม
เปนการกระทําทางสังคม (social action) โดยทั่วไป ผูศึกษาวาทกรรมจะเขาไปมีสวนรวมในการศึกษา
วิเคราะหวาทกรรมโดยเขารวมกิจกรรมที่สกอลอนแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) การเขาไปสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมทางสังคมนั้น ๆ (engaging in the nexus of practice) 2) การสํารวจตรวจตราเครือขาย
ของปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง (navigating the nexus of practice) และ 3) การ
เปลี่ยนแปลงเครือขายของปฏิสัมพันธทางสังคมที่นักวิเคราะหไดเขาไปศึกษา (changing the nexus
of practice)
กรณีของรายการวิทยุคลับฟรายเดย ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา ตัวรายการวิทยุนี้ ไดแสดงกระบวนการ
ทั้ง 3 ระยะ ที่สกอลลอนไดเสนอไว รายการจึงเปนทั้งกระบวนการผลิต ผลผลิตวาทกรรม และเปน
กระบวนการวิเคราะหตามแนวปฏิพันธวิเคราะห (Nexus Analysis) ในขณะที่ผูวิจัยเองถอยออกมาทํา
หนาที่เปนผูสังเกตอยางไมมีสวนรวม (non-participatory observer)
ในตัวรายการวิทยุเอง ผูดําเนินรายการเปนผูเขาไปเกี่ยวของกับเครือขายกิจกรรมทางสังคม โดย
การให ผู ร วมรายการโทรเข าในรายการ จากนั้ น ผูดําเนิน รายการไดสํารวจตรวจตราเครือขายของ
ปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใหผูรวมรายการไดรวมบอกเลาเรื่องราวของตน จากนั้น
พยายามเปลี่ยนแปลงเครือขายของปฏิสัมพันธทางสังคมที่ผูดําเนินรายการ (นักวิเคราะห) ไดเขาไป
ศึกษาโดยการนําเขาสูการปรึกษาหารือ ใหคําแนะนํา และสรางกําลังใจ
เมื่อเปนดังนั้น ผูวิจัยพบวา ผลในทางปฏิบัติของการดําเนินรายการวิทยุนี้ ไดนําเสนอการกระทํา
ทางสังคมทั้ง 3 ระยะไดเกิดขึ้นในรายการ ผูสัมภาษณมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษาเรื่องความรัก
เปรียบดัง “ศิราณีออนไลน” ทําใหหลายคนโทรศัพทเขามาเพื่อขอรับคําปรึกษา เปนการเสริมสราง
กําลังใจ แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในดานการจัดการอารมณความรูสึกเกี่ยวกับความ
รัก การจัดการปญหาความสัมพันธในชีวิตประจําวัน และเกร็ดความรูในการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปดวย
ตามที่ผูวิจัยไดศึกษากรอบทฤษฎีชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสาร ของ เดล ไฮม เปนแนวทางใน
การวิเคราะห พบวา รายการมีบรรยากาศเปน “ศิราณี” สวนผูที่โทรศัพทเขามาเลาเรื่องราวของตนมี
ความเชื่อวาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของผูสัมภาษณมีความนาเชื่อถือ โดยในรายการจะแบง
ออกเปน 3 สวน คือ การเปดรายการ การดําเนินการสัมภาษณ และการปดรายการ กลาวคือ
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ผู สั ม ภาษณ ทั ก ทายผู ฟ ง ทางบ า น เข า สู ช ว งการสั ม ภาษณ การถาม – ตอบ ในช ว งป ด รายการ
ผูสัมภาษณจะการกลาวสรุปประเด็น กลาวแนะนําขอคิด ใหกําลังใจทั้งผูที่โทรศัพทเขามาและผูรวมฟง
ทางบาน สื่อใหเห็นถึงกิจกรรมการสื่อสารทางสังคมและความสัมพันธกับวิถีปฏิบัติของบุคคลสังคม
ปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุนําเสนอชุดความคิดนั้นแสดงใหเห็นถึงปจจัยสภาพแวดลอม
หรือบริบททางสังคมผานรูปภาษาวามีผลตอความสอดคลองกันระหวางการสรางตัวบท และตัวรายการ
เองเปนเครือขายของปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะตาง ๆ ที่มีชุดความคิดตาง ๆ ถูกใชในกลไกในการ
“กระทําการทางสังคม” ชุดความคิดได 11 ชุด ไดแก 1) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ
ในการใชชีวิตคู 2) เรื่องสังคมของเพศที่สาม 3) แนวคิดเรื่องบทบาทของคุณแมเลี้ยงเดี่ยว 4) แนวคิด
เรื่องศีลธรรม 5) ความเชื่อตางศาสนา 6) การแตงงานแบบคลุมถุงชน 7) แนวปฏิบัติของผูหญิงทํางาน
ที่เกงและสวย 8) การตอตานความรุนแรง 9) การสรางจิตสาธารณะ 10) ปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
11) การประพฤติตนในดานตาง ๆ
5.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธในการใชชีวิตคู
เรื่องความรักกับความสัมพันธในการใชชีวิตคูถ ือวามีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตมนุษย เนื่องจาก
เรื่องของความรักเปนเรื่องที่ใกลตัวและเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ภาษาและวาทกรรมที่ใชในการจัด
รายการวิทยุแบบศิราณีออนไลนนี้จึงมีผลตอการสรางและสงตอลักษณะการใชภาษา โครงสรางภาษา
โครงสรางสังคม อํานาจและอุดมการณตาง ๆ ที่ผานการใหคําปรึกษาดานความรักและความสัมพันธ
แกผูโทรเขามารวมรายการ
แนวคิดเรื่องความรักที่เกี่ยวของในเรื่องการใชชีวิตคูเปนแนวคิดที่แสดงสถานภาพของคนที่ใชชีวิต
คูในแบบที่เปนแฟนกันหรืออาจเปนสามีภรรยากัน ซึ่งแนวคิดที่ปรากฏในรายการ เปนเรื่องของการใช
ชีวิตคูแบบอยูรวมกัน และแบบไมไดอยูรวมกัน ซึ่งทุกคูรักอาจตองพบเจอปญหาและอุปสรรคจึงทําให
ความสัมพันธในการดําเนินชีวิตไมเรียบงาย เชน
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
ฝาย
: ก็คบแฟนมา 4 ป อะคะ เหมือนกับวาเราอยูดวยกันตลอดนะคะ ก็รักกันปกติ แฟน
เกาก็เปนคนนารัก ไมมีอะไรมาก แตเรื่องเสีย ๆ ของเคาจะมีแคเรื่องเดียวก็คือเคา
ก็จะชอบแบบขี้โมโหอะคะ แลวเวลาโมโหเนี่ย เคาจะชอบไลเราจะชอบบอกเลิก
เรา อะไรอยางนี้ตลอด แลวเราจะเหมือนแบบเปนผูชายอะคะ ตองคอยงอตลอด ที
นี้เออ:: 4 ปที่ผานมาก็เปนอยางเนี้ยมาตลอด แตเราก็คิดวาเรารักกันนะ เรื่องแคนี้
ชางมันเถอะ ความพิเศษกับเรื่องอื่น ๆ ที่เคาใหเรามาอะคะ ที่เคาไมเจาชู ที่เคาไม
กินเหลา อะไรอยางเนี้ยคะก็อยูกันไปจนมาวันหนึ่ง ก็คือเหมือนกับวาเคาอะจะไดไป
ทํางานตางประเทศ ลาสุดที่ทะเลาะกันที่เคาไล ที่เคาอะไรอยางเงี้ยของเคาอะคะ
หนูก็บอกเคาวาเธอทําอีกครั้งหนึ่งอะ ฉันจะไมโอเค อะไรอยางเนี้ยเราอาจจะเลิก
กันก็ได จริง ๆ ก็ไดนะคะ เธอไมกลัวเสียฉันไปเหรอ อะไรอยางเนี้ยอะคะปรากฏวา
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เคาก็เหมือนเดิม เคาก็ยังทํา คือชวงนั้นประมาณเดือนมิถุนาปที่แลว กอนที่เคาจะ
ไปก็คือทะเลาะกันเรื่องนี้ พอทะเลาะกัน ก็ตกลงกันวาจะอยูหางกันสักพัก ประมาณ
นี้อะคะ หลังจากนั้นเคาก็หายไปประมาณสามเดือน สองสามเดือนเนาะ ประมาณ
นี้อะคะ.
: โห!.

จากตัวอยางขอความที่วา “แตเรื่องเสีย ๆ ของเคาจะมีแคเรื่องเดียวก็คือเคาก็จะชอบแบบขี้โมโห
แลวเวลาโมโหเนี่ย เคาจะชอบไลหนูไลเราจะชอบบอกเลิกเรา” พฤติกรรมของคูรักที่มีนิสัย “ขี้โมโห”
หรือแสดงพฤติกรรมพูดจากาวราว พูดไมดี มีพฤติกรรมกาวราว จะทําใหคนใกลตัวเกิดอารมณไดงาย
ทําใหมีโอกาสทะเลาะเบาะแวงกันสูงมากนํามาซึ่งการเลิกรา
อุษา จารุสวัสดิ์ (2535: 51) กลาวถึง ผลกระทบโดยตรงของความโกรธที่มีตอตัวเอง เปนสาเหตุ
ของความแตกราวระหวางคนที่มีความรัก เปนตนเหตุแหงความละอายใจหรือนํามาซึ่งความเหนื่อย
หนาย
5.2 เรื่องสังคมของเพศที่สาม
แนวคิดเรื่องเพศที่สามที่ปรากฏในรายการนั้นก็เพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเอง ไดแก
สถานภาพในการทํางาน สถานภาพในครอบครัวและสถานภาพในการดําเนินชีวิตในสังคม ปจจุบัน
สังคมไทยหรือแมแตสังคมทั่วโลก ตางเริ่มเปดกวางใหกับบุคคลเพศที่สาม เริ่มใหการยอมรับมากขึ้น
แตกตางจากอดีตที่เลือกปดกั้นทุกทาง ซึ่งเรื่องความรักของมนุษยไมไดมีเพียงความรักตางเพศระหวาง
ชายกับหญิงเทานั้น แตความรักยังเกิดขึ้นไดกับคนเพศเดียวกันทั้งชายรักชาย และหญิงรักหญิง ผูที่
กําลังอยูในภาวะรักเพศเดียวกันมักจะกังวลใจ กลัววาความสัมพันธจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม
จากการศึกษาพบวา การเลาเรื่องของผูใหสัมภาษณจากปญหาชีวิตรักในแบบเรื่องรักที่ไมไดรับ
การยอมรับของสังคมเพศที่สาม เปนปญหาความรักที่เกิดจากการที่ผูใหสัมภาษณไปมีความสัมพันธกับ
ใครคนหนึ่งแลวไมไดรับการยอมรั บตามที่คาดหวังไว รูสึกไมมีคุณคาหรือมีตัวตน เมื่อไมไดรับการ
ยอมรับอยางที่ควรจะเปนจึงทําใหเกิดความทุกขใจขึ้น สื่อออนไลนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยยกระดับ
ความคิดของคนในสังคมใหหันมาเปดใจยอมรับเรื่องเพศที่สามมากขึ้น สามารถสรางภาพลักษณที่ดีของ
เพศที่สามได
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ ไมไดมีแคเราสองคน
นัท
: หลายตอหลายครั้งที่เราไปประชุมแลวเราไปเจอกัน สถานที่ผูใหญเยอะเราก็จะ
ทักทายกันตามหนาที่แลวเราก็แยกยายกันไป ตรงนั้นก็เจ็บเหมือนกันนะคะพี่
พี่ออย
: นี่ไง ทําไมคนเราไมมีสิทธิ์ไมมีคุณคาที่จะมีตัวตนหรือ เราเดินทางมาถึงยุคที่จะเพศ
ที่สามหรือวาเพศไหนทุกคนมีคุณคาเทากันหมด บางคนเขารักกันเขาก็ประกาศ
เลยวานี่คือแฟนฉันคนมันถึงขั้นใชชีวิตดวยกัน แตไมใชวาเพราะมีนัทเขาก็ เลย
ตองเก็บซอนเอาไวเพราะวาเขามีหนามีตาในสังคม เปลาคือนัทก็มีสิทธิ์เลือกสังคม
ของนัทไดดวยเชนกัน
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: เหมือนเมื่อไว ๆ นี้แมผมมาเยี่ยมเขาก็มาดูแลเทคแครอยางดีเลยพาไปทานขาวไป
นูนไปนี่ไปนั่น จนเขากลับไปแลวแมผมถามวาเขาเปนใครหรอ ทําไมเขาถึงดีกับนัท
จัง ผมก็เลยตอบแมไปวาก็เพื่อนกันครับ อยูที่ทํางานแลวก็ทานขาวกันธรรมดานี่แม
มาเขาก็เลยอยากจะมารูจัก

จากตัวอยางที่กลาววา “เราเดินทางมาถึงยุคที่จะเพศที่สามหรือวาเพศไหนทุกคนมีคุณคาเทากัน
หมด บางคนเขารักกันเขาก็ประกาศเลยวานี่คือแฟนฉันมันคนถึงขั้นใชชีวิตดวยกัน” ผูดําเนินรายการ
ชี้แนะใหผูเลาเรื่องปรับวิธีคิดใหเห็นคุณคาของตัวเอง โดยยกตัวอยางบางคนที่เห็นคุณคาในตัวเอง กลา
ที่จะยอมรับและกลาเปดเผยในสังคมและสามารถดํารงอยูไดทามกลางสังคมไทยที่ยังคงมีจารีต และ
บรรทัดฐานทางสังคมที่คอนขางเครงครัด เพื่อใหผูเลาคลายความทุกขที่มีลดนอยลงและเห็นคุณคาของ
ตนเองมากขึ้น
5.3 บทบาทของคุณแมเลี้ยงเดี่ยว
เนื่องจากคานิยมของผูหญิงในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก เราจึงพบวา
ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูหญิงยุคใหมซึ่งแตกตางจาก
ในอดี ต แต เ ดิ ม ผู ห ญิ ง มี บ ทบาทหรื อ หน า ที่ ห ลั ก ของคื อ การเป น แม บ า น แต ใ นป จ จุ บั น ผู ห ญิ ง ได
กลายเป น ผู ห ญิ ง มี ค วามสามารถทํ า สิ่ ง ต า ง ๆ ได ห ลากหลาย ผู ห ญิ ง มี สิ ท ธิ ใ นด า นการศึ ก ษาและ
มีความสามารถในการทํางานหาเงินนอกบาน และเมื่อแตงงานมีครอบครัวมีลูกที่ตองเลี้ยงดู แตเมื่อมี
ปญหาในชีวิตคูตองหยาราง ผูหญิงยุคใหมยังธํารงไวซึ่งบทบาทการเปนแม ซึ่งปรากฏในลักษณะคุณแม
เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง “การนําเสนออุดมการณความเปนแมในวาทกรรม
โฆษณาในนิตยสารสําหรับครอบครัว” ของ สุคนธรัตน สรอยทองดี (2552: 90) ที่พบการนําเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับ “แม” วาแมคือผูที่เหมาะสมกับหนาที่ดูแลลูกมากที่สุด
ตัวอยาง
พี่ฉอด
แนน
พี่ฉอด
แนน

พี่ออย

ตอน ความไวใจใชผิดคน
: แลวตอนนี้อยูกับใครคะ
: อยูกับลูกคะ แลวก็แมก็เปนซิงเกิ้ลมัมก็สบายใจดีคะ
: ชีวิตสงบสุขดีหรือ
: ก็สงบสุขดีนะคะ ก็ดีนะคะตามอัตภาพคือนั้นมีลูกเลนก็ไมรูเหมือนกันวาถาตอนนั้น
มันไมมีลูกแลวนะหนูเลิกกับเขามันจะรูสึกเฟลขนาดไหน ตอนนี้มันมีลูกไมคอยยึด
เหนี่ ย วไงคะจากที่ เ อาลู ก ไปไว ต า งจั ง หวั ด แนนก็ เ อาลู ก กลั บ มาไว ที่ ก รุ ง เทพฯ
เหมือนเดิม
: นั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกราคาในที่สุดแนนก็ใชความอดทนไปหมดมือแหละ
พอความอดทนหมดปบก็สบายแลว เพราะวาเขาเองก็ทําเหมือนเดิมเลยเสมอตน
เสมอปลาย ไมใสใจยังไงก็ยังเปนอยางนั้น ผูหญิงคนนั้นที่เราเปนของแถมนอกบาน
ยั งไงก็ ยั งรอเป น ของแถมอยางนั้น ก็จ ะใหเขาซะหนอยเธอก็จ ะไดรูวาเมื่อไหรก็
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ตามที่ มันมีความรับผิดชอบอยูกับครอบครัว ผูชายคนนี้ทําไดอยางนั้นจริงไหม เรา
ก็ดูแลลูกกอดลูกเปนกําลังใจซึ่งกันและกัน
: หยุดหาเหตุผล อะไรก็แลวแตที่จะมา สนับสนุนใหอยูตรงนี้

จากตัวอยางที่กลาววา “เปนซิงเกิ้ลมัม” สื่อใหเห็นถึง ผูหญิงมีความสามารถมากขึ้น มีความ
รับผิดชอบในความเปนแมที่รักลูก ดูแลลูก เปนแบบอยางที่เขมแข็ง มีความอดทน เสียสละและยืนหยัด
เพื่ อ ลู ก ได อารี ย า จี น มหั น ต (2551) อธิ บ ายว า สั ง คมป ต าธิ ป ไตยแบบไทย “ความเป น แม ”
ถูกประกอบสรางใหเปนลักษณะประจําเพศของผูหญิงทําใหคนสวนใหญเชื่อวา “ความเปนแม” ผูกติด
อยูกับ “ความเปนผูหญิง” และเปนบทบาทตาม “ธรรมชาติ” พรอมกับสามารถทําหนาที่การเปนแม
ดวยความผูกพันตามสัญชาตญาณที่แมมีตอลูกโดยสายเลือดนั้น นําไปสูแนวคิดการสรางพลังอํานาจ
เพื่อใหความเชื่อมั่นในศักยภาพ และเห็นคุณคาของตัวเอง แตกตางจากผูชายที่สังคมมักไมคอยพบ
คุณพอเลี้ยงเดี่ยวที่ตองรับภาระเลี้ยงดูลูก ดวยระบบวิธีคิดแบบผูชายเปนใหญ กําจร หลุยยะพงศ
(2544) กล า วถึ ง สั ง คมวั ฒ นธรรมป ต าธิ ป ไตย (สั ง คมพ อ เป น ใหญ ) จะวางศู น ย ก ลางแห ง รั ก ของ
ครอบครัวใหเปนภาระหนาที่ของผูหญิงหรือแมสวนพอจะทําหนาที่เปนเพียงเจานายหรือผูแสดงอํานาจ
ในบาน ดังนั้น สังคมจึงเนนย้ําถึงการเลี้ยงดูลูกใหเปนหนาที่ของผูหญิงมากกวาผูชาย
5.4 แนวคิดเรื่องศีลธรรม
แนวคิดเรื่องศีลธรรม ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” พบปญหาครอบครัวในปจจุบันที่สงผล
กระทบทางดานพฤติกรรมนอกใจ ผลกระทบทางดานความสัมพันธกันตอบทบาทหนาที่ ผลกระทบ
ทางดานการหยาราง ขัดแยงกัน ความไมเขาใจ ไมคอยมีความอบอุนใหกันระหวางคนในครอบครัว
โดยที่คูสามีภรรยาที่ขาดศีลธรรม คือ ไมมีความซื่อสัตยจริงใจตอกัน
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
พี่ออย
: แตละครั้งที่เราเห็นในเพจนะคะรักที่มาจากการแยงชิงอาจจะเปนคนที่ถูกทิ้งเปนคน
ถัดไป พี่วาผูหญิงคนนั้นเขาไมไดสบายตัวหรือมีความสุขหนักหนาหรอก เพราะ
มัน ไดมาจากการแยงชิง อีกอยางหนึ่งถามผูชายคนนี้ก็ไมไดมีคุณคาพอที่ทําให
ผูหญิงสองคนมาแยงกัน
พี่ฉอด : ที่เขาบอกวารักหนู คนรักกันเขาไมทํารายกันใหเจ็บขนาดนี้หรอก
เเนน
: หนูถึงงงวาทําไมผูชายถึงมองไมออกวาผูหญิงที่มีสามีแลวแตมายุงกับผูชายคนอื่นจะ
เปนผูหญิงดี ๆ
พี่ฉอด : พี่ถึงไดบอกวาคุณคาที่คูควร เขาศีลเสมอกัน
แนน
: ใชคะหนูก็บอกเขาวาถาคนคนนึงหนีแฟนไปอีกคนนึงหนีสามีมา แลวมาคบกันนะ
เขาตองศีลเสมอกันนะ แลวเขาก็เงียบหนูคิดวาเขาก็มองภาพออก
พี่ฉอด
: ดีแลวคะที่ออกมาไดแลวก็ไมควรที่จะไปรวมสมาคมกับเขาตรงนั้น พี่รูวามันเสียใจ
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แตสักวันนึงมันก็ผานไปเพราะวาตอใหเขาเลิกกับผูหญิงคนนี้เขาก็ไมไดมีคุณคา
อะไรใหเราคูควรกับเรา ถาเราตองไดผูชายแบบนี้มาอยูในชีวิตเราที่วาเราอยูคน
เดียวดีกวา ขอใหเขมแข็งเร็ว ๆ นะคะ
จากตัวอยาง คูนี้คบหาดูใจกันได 10 ป ฝายหญิงจับไดวาฝายชายแอบนอกใจคุยกับหญิงอื่นที่มี
สามีแลว แสดงใหเห็นถึงคูรักที่ขาดศีลธรรม คือ ฝายชายมีพฤติกรรมการนอกใจฝายหญิง ทําใหเกิด
ปญหาความทุกขใจตามมา และฝายหญิงที่เขามามีสามีอยูแลว
ผูสัมภาษณชี้ใหเห็นวาการแยงชิงคนรักของคนอื่น ก็มักจะมีความทุกขใจตามมา การผิดศีลธรรม
แยงคนรักของคนอื่นมักไมมีความสุข และชี้ใหเห็นถึงคนที่นอกใจเรา ทําใหเราทุกขใจ เขาไมมีคุณคา
คูควรที่จะอยูกับเรา เปนการเนนย้ําใหผูใหสัมภาษณเห็นคุณคาในตัวเอง ดังคํากลาวที่วา “เขาก็ไมไดมี
คุณคาอะไรใหเราคูควรกับเรา ถาเราตองไดผูชายแบบนี้มาอยูในชีวิตเราที่วาเราอยูคนเดียวดีกวา”
5.5 ความเชื่อตางศาสนา
แนวคิดความเชื่อตางศาสนาที่มีความแตกตางของการแตงงานระหวางคนตางศาสนา ในพื้นที่ทาง
สังคมสะทอนความคิดในเรื่องประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติ สภาวะของความทันสมัยที่มีอิทธิพลตอการใช
ชีวิตคูที่มีความเชื่อทางเรื่องศาสนาแตกตางกัน การใชชีวิตรวมกันจึงมักพบอุปสรรคเพราะถูกสนับสนุน
ใหคงไวซึ่งการแบงแยกทางเอกลักษณของศาสนา
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : ทะเลาะกันปาว
จอย
: ก็มีคะ เคยทะเลาะกันปที่สอง คือตอนนั้นเริ่มจะจริงจังแลวคือตองบอกกอนกับแฟน
เปนคนตางศาสนากันคะ ก็เลยมีเรื่องที่ไมคอยเขาใจกันอยูแลวและแฟนเกาเขา
จะเปนหัวสมัยใหมจะไมคอยเครงครัดอะไรกับเรื่องศาสนามาก ในสวนของจอ
ยเองก็เครงครัดอยูบางแตก็ไม 100 เปอรเซ็นตเทาไหร แตก็คือมันคนละขั้ว กัน
มากคะพี่
พี่ออย
: อยางเรื่องศาสนาก็คือ แนนอนก็เปนเรื่องศาสนามาตั้งแตตนเรื่องราวเปนยังไงตอคะ
จอย
: เขาก็ปรับคะ เขาก็คอยขางปรับเยอะเหมือนกัน กอนที่จะ มาแตงงานเขาเริ่มมาเขา
ศาสนาแลวประมาณปลายป ซึ่งหนูก็รูสึกวามันก็มาขนาดนี้แลว ทําไมมันถึงมาหมด
ความอดทนกันตอนนี้ อีกแคสามเดือนก็จะไดใชชีวิตกันอยางถูกตองแลว อยากไป
ไหนมาไหนดวยกันอยางสบายใจแลว แตมันจะมาหมดเอาซะตอนนี้พอสุดทายไป
เจอวา ออ เขามีคนอื่น ในระยะเวลาที่เราคบกันมาหนู ก็มีคําถามในใจวา เธอรักฉัน
เพราะอะไร เพราะวาเอาฉันเขาไปเติมเต็มในชีวิตเธอรึเปลา
จากตัวอยาง คูรักที่ตางศาสนาทําใหเกิดปญหาเรื่องการใชชีวิตคู ดวยความคิดในเรื่องประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบัติ ดวยการนับถือศาสนาที่ตางกันทําใหเกิดความไมเขาใจกัน อีกฝายเครงครัดเรื่ อง
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ศาสนา จึงทําใหเกิดความแตกตางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน เปนสาเหตุหนึ่งที่นํามาซึ่งปญหา
การใชชีวิตคู
5.6 การแตงงานแบบคลุมถุงชน
การแต ง งานแบบคลุ ม ถุ ง ชนที่ เ ป น อุ ป สรรคในการใช ชี วิ ต คู พบว า ป จ จั ย ที่ เ กิ ด มาจากเรื่ อ ง
ครอบครัวซึ่งมีผลอยางมากในปจจุบัน แมวาการคลุมถุงชนจะนอยลง แตในเรื่องของความไมเห็นดวย
หรื อ กี ด กั น ก็ ยั ง พบอยู ซึ่ ง ทํ า ให ห ลายคู ที่ รั ก กั น ด ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จ แต ไ ม ไ ด รั บ การยอมรั บ จาก
ครอบครัว อาจจะดวยปจจัย เชน เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ ฯลฯ
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
มินตรา : นาจะเปนฝงเคาอะที่เปลี่ยน เพราะวาคบกันมา 5 ปอะคะ ก็พึ่งมารูความจริงวาเคา
พึ่งแตงงานกับผูหญิงอีกคน เปนคนที่ทางบานเคาเลือกให ตอนนั้นวันที่ 22 ธันวา
ป 60 ที่ผานมาอะคะ.
พี่ออย
: เคาเลือกใหเหรอคะ.
มินตรา : คือทางบาน คือทางแมกับพี่สาวของเคาอะคะ เคาเลือกผูหญิงคนนี้ใหกับแฟน
ของหนูเพราะวาผูหญิงคนนี้อะบานรวยกวา แตเคาก็มีอาชีพเหมือนหนูนะคะ
อาชีพวิชาชีพเดียวกันเหมือนกันเลย แตหนูไมรูวาผูหญิงคนนั้นเคารูมั้ยวาผูชายคน
นี้มีเจาของแลว แหวนหมั้นที่หมั้นกันนะคะก็ยังอยูที่หอง ของทุกอยางหนูก็ยังเก็บ
ไวเหมือนเดิมอยูที่หอง หนูก็เลยหนูโทรไปคุยกับเคา งั้นหนูวาหนูถอยนะ หนูขอ
ชีวิตหนูคืน ขอชีวิตที่ไมตองไปเปนชูกับใคร เพราะวาหลังจากวันที่ 22 มาที่เรายัง
พบเจอกันอยู นั่นก็คือเปนชูแลว เพราะวาเคาจดทะเบียนสมรสกับผูหญิงคนนั้นไป
แลวอะคะ.
พี่ออย : คะ จริง ๆ บางทีการที่เราเดินออกจากวงโคจรนั้นไดกอนชนะ เพราะตอใหเราเขา
ไป สิ่งที่เคาทําคือ หนึ่งเคาไมใหเกียรติเรา ไมใหเกียรติพอแมเรา ใชมั้ยคะ อันตอมา
คือถาผูชายคนหนึ่ง ไมรูสิตําแหนงหนาที่การงานเทาที่ฟงก็ดูตําแหนงหนาที่การ
งานดี มีความคิดในการแตงงานกับผูหญิงคนนั้นเพื่อเงิน พี่วาเคาไมไดมีคุณคา
มากพอใหนองตองรองไหใหเคานานนักดวยซ้ํา.
จากตัวอยางที่กลาววา “คือทางบาน คือทางแมกับพี่สาวของเคาอะคะ เคาเลือกผูหญิงคนนี้ใหกับ
แฟนของหนู” สื่อใหเห็นถึงการคลุมถุงชนที่ยังคงมีอยูในยุคปจจุบัน และผูสัมภาษณแสดงทรรศนะที่
ไมเห็นดวยตอผูชายที่แตงงานกับคนที่ครอบครัวหาใหดวยปจจัยทางฐานะ
สังคมวัฒนธรรมปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น การคลุมถุงชนเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวใชกลไกการ
แตงงานเพื่อประโยชนในการรักษาสถานะทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ คนในสังคมเห็นวาเปน
เรื่องไมเหมาะสมกับยุคสมัย แตงงานที่ไรซึ่งความสุขมักจะจบลงดวยการหยาราง ทําให “การแตงงาน”
สําหรับคนรุนใหมเริ่มมองวาวิธีคิดดังกลาวเริ่มมีปญหา การแตงการควรเกิดจากความรักจะทําใหชีวิตคู
ยืนยาว สอดคลองกับสุภาษิต “ปลูกเรือนตามใจผูอยู ผูกอูตามใจผูนอน”
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สอดคลองกับความเรียงแปลของ ระคน เภกะนันทน (2066) ที่เห็นวาควรจะใหหนุมสาวไดมี
โอกาสเลือกคูกันเองจะดีกวา เนื่องจากการตัดสินใจหรือความคิดนั้นไมสามารถคิดแทนกันได
5.7 แนวปฏิบัติของผูหญิงทํางานที่เกงและสวย
แนวคิดผูหญิง สวยและเกงในสังคมปจจุบันมีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผูหญิง จาก
ผูตามมาเปนผูนํามากขึ้น เนื่องจากสังคมเริ่มเปดกวางและใหการยอมรับผูหญิงมากขึ้น มีโอกาสในการ
ทํางานในสายงานตาง ๆ อยางหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยูพื้นฐานการศึกษา สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและ
ทักษะความสามารถของผูหญิงแตละคน
ในสังคมปจจุบัน ผูหญิงไมเพียงแตตองมีรูปลักษณภายนอกที่สวยงาม มีการดูแลตนเองใหดูดีแต
ภายนอกเทานั้น แตผูหญิงอยูในสังคมที่คาดหวังใหผูหญิง เปน working woman ที่เฉลียวฉลาด มั่นใจ
ในตัวเอง และประสบความสําเร็จในชีวิต
ตัวอยาง ตอน โสดไมไดแย แค...
มิกกี้
: ออมีคะคิดวาตัวเองก็มีจุดบกพรองเพราะวาเราไมไดดูแลเขา เขาก็มีความสุขกับการ
ทํางานมาก สวนเราเรามีงาน เราก็ถลําไปเลยคะ แลวเราก็จะลืมเพราะวาเขาก็จะ
ไมเคยพูด อะไรที่ทําใหเราไมสบายใจ
พี่ออย
: คือบางทีเผื่อจะเปนขอคิดใหกับอีกหลาย ๆ คนนะคะ เพราะวาบางทีเรามักจะคิดวา
อีกฝายมักจะเขาใจเรา ในขณะที่เราก็ใสใจเขานอยเหลือเกิน เราก็จะแบบวาเธอ
ตองเขาใจสิ แตวิธีการที่สามีทํามันก็คอนขางที่จะทํารายกับความรูสึกของเราจริง ๆ
พี่ฉอด : แลวเราเปนยังไงคะเราทําอะไรอยูตอนนั้น
มิกกี้
: คือตอนนั้นเราก็ซื้อกับขาวแลวกําลังจะกลับหรือขับรถอยูก็ตองจอดนะคะคือปกติ
แลวก็เปนผูหญิงที่คอนขางที่จะมั่นใจในตัวเอง คือเราทํางานแลวก็เปนหัวหนา
งาน แลวลงตอนนั้นเราก็จะตองทําอะไรที่มันรูสึกวาทําใหมันโอเค เราก็บอกเขาวา
โอเคมีอะไรอีกไหมคือเราก็ไมมีอะไรที่จะพูดตอแลวก็เลยไปพูดไปวาโอเคเดี๋ยวขับ
รถกอนนะจะบายแลวคะคือเราก็นั่งสตั้นอยูตรงนั้น ประมาณซัก 10 ถึง 20 นาทีได
แลวเราก็เลยขับรถกลับมาที่อพารตเมนตเพื่อกลับมาถึงแลวก็มานั่งพยายามนึกวา
เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมิพอเราตั้งสติไดเราก็คิดวาเราจะตองทําอะไรเราคิด
วาเราอยากพูดอะไรที่นี้เราก็เลยโทรกลับไปหาเขาใหม แลวทีนี้เราก็ตกลงเรื่องลูก
เรื่องอะไรแลวทีนี้เราก็บอกเขา
จากตั ว อย า งที่ กล า ววา “เป น ผู ห ญิ งที่ คอนขางที่จะมั่น ใจในตัว เอง” และ “ทํางานแลว ก็เปน
หัวหนางาน” จากตัวอยางเปนกลวิธีการอางถึงขอมูลเพื่อทําใหผูหญิงเกิดความคิดวา ผูหญิงในปจจุบัน
ตองเกง มั่นใจในตัวเอง สามารถเปนผูนําได
ในทางสังคม “ภาพความเปนผูหญิงสมัยใหม” ถูกขับเนนในรัชกาลที่ 6 ผูหญิงในทัศนะของทาน
ตอง “เพียบพรอมดวยคุณสมบัติของสตรีไทยตามคติโบราณ คือ มีกิริยามารยาทเรียบรอย ระมัดระวัง
รักษาชื่อเสียง เกียรติยศของตน ดูแลกิจการบานเรือนไมใหบกพรอง เกงงานครัว แตในขณะเดียวกัน
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สตรีตองมีการศึกษาดี รูหนังสือพอสมควร พัฒนาตนเอง ขวนขวายหาความรูรอบตัวใหเปนคนทันโลก
ทันเหตุการณ ฝกตนใหรูจักมีสติปญญา ไหวพริบดี พัฒนาบุคลิกภาพตนเองใหวองไว เปนตัวของตัวเอง
รูจักรับผิดชอบตอหนาที่” (เตชิต เฉยพวง, 2553: 1) ซึ่งในสังคมปจจุบันการสื่อสารสาธารณะทําให
สังคมตระหนักถึงความสําคัญของผูหญิงที่ตองรับภาระการดูแลสมาชิกของสังคม ครอบครัว อันเกิด
จากความสัมพันธทางอํานาจระหวางเพศที่ไมเทาเทียม ความเหลื่อมล้ําทางอํานาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง จึงสรางบทบาทใหมีความชอบธรรมเพื่อใหผูหญิงในฐานะสมาชิกของสังคม สามารถกําหนด
ชะตาชีวิตของตนไดอยางมีศักดิ์ศรี
5.8 การตอตานความรุนแรง
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวของคนในสังคมปจจุบันที่เกิดขึ้นทั้งสังคมตะวันตกและสังคม
ตะวันออก ปญหานี้มักปรากฏในลักษณะของฝายชายกระทํา ความรุนแรงกับฝายหญิง ทั้งการทําราย
รางกายและจิตใจ ซึ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดเห็นความสําคัญใน
เรื่องนี้ และไดสนับสนุนโครงการรณรงคลดปญหาความรุนแรงในครอบครัว เพื่อลดความรุนแรง และ
ปลูกฝงใหผูชายเคารพในสิทธิความเทาเทียมกัน
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เปนรายการที่มีกลุมผูฟงสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย ปญหาที่พบจึงเปนปญหาที่ผูหญิงเปนฝายถูกกระทํา สงผลใหเกิดปญหาชีวิตรัก จากการศึกษา
ขอมูลพบปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว ฝายชายทํารายรายกายฝายหญิงเมื่อมีเหตุทะเลาะ
วิวาทกัน
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ไมไดมีแคเราสองคน
หนู
: พีเ่ คยบอกวาเขาจะเปนคนอารมณชิว ๆ นะเขาจะมีลงไมลงมือดวยอันนี้คือที่พี่พูด
มาครั้งหนึ่ง
พี่ฉอด : แลวหนูเคยเจออะไรแบบนี้ไหมคะ
หนู
: คือลาสุดก็คือเพิ่งเจอมาหนักสุดก็คือทะเลาะกันแลวเขาถีบเราแลวก็เราก็ลุกขึ้นมา
สูทั้งตบแลวก็ตีเขา พอเราตบเขาก็โมโห
พี่ฉอด : นี่คือครั้งแรกนะ
หนู
: ถาเปนอยางนี้นี่คือครั้งแรก กอนหนานี้เคยมีอยูครั้งหนึ่งทะเลาะกันก็ดวยเรื่องผูหญิง
คนนี้อีกเหมือนกันก็แคยื้อหนาเหวี่ยงกันไปเขาก็จับเราแลวก็เหวี่ยงเราและเราก็
พลาดตกลงบันไดมา 2 ขั้น เทานั้นก็คือกอนหนานี้มัน:: แลวก็แรงสุดก็คือครั้งนี้
พี่ฉอด : แตอันนี้บังเอิญมันไมเจ็บแคหัวใจอยางเดียวมันอาจจะเจ็บทางรางกายที่อาจตาย
แลวก็พิการได
หนู
: หนูก็คิดอยางนั้นหนูไมคิดวามันจะรุนแรง ถึงขั้นตองถีบเราตองเตะเราแบบนี้เลย
หรอ หนูก็ไมคิดเหมือนกัน
พี่ออย
: อันนี้เราบอกไวเตือนตัวเองไมตองพยายามแข็งแกรงกับอะไรแคดูเหตุผลแคคิด
วาเราถูก
พี่ฉอด
: ตองขอบคุณคุณแมแลวก็พี่ชายและที่เขาเตือน ตอนนี้ก็อยูที่เราแลวแหละยังไงก็
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ตามพี่คิดเหมือนพี่ออยเลยเรื่องทํารายรางกายเปนเรื่องที่เรารับไมไดโดยเฉพาะ
ผูชายกับผูหญิงไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้นไมวาดวยเหตุผลอะไรทั้งสิ้นถึงแมวามี คน
บอกวาก็ผูหญิงมันก็โมโหนี่นาวาโมโหใหตายผูชายดี ๆ ก็ไมทํารายผูหญิง
จากตัวอยาง การทํารายรางกายมาจากฝายชายมีพฤติกรรมนอกใจ นํามาซึ่งการทะเลาะวิวาทกัน
เกิดขึ้น ผูสัมภาษณไดสนทนาดวยทรรศนะที่ไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงที่ฝายชายไดกระทําตอ
ฝายหญิง แสดงความคิดเห็นเชิงตอตาน รับไมไดกับการกระของของฝายชาย ดังกลาววา “เรื่องทําราย
รางกายเปนเรื่องที่เรารับไมไดโดยเฉพาะผูชายกับผูหญิงไมมีขอแมใด ๆ ทั้งสิ้น” และไดพยายามเตือน
ผูขอรับคําปรึกษาใหระมัดระวังตัว และไมควรยอมใหสามีทํารายรางกาย เนื่องจากในทางกายภาพ
ผูหญิงเปนเพศที่ออนแอกวา ผลกระทบที่เกิดจากการใชความรุนแรงในครอบครัว มีทั้งผลกระทบที่มี
ตอตัวบุคคลที่ถูกกระทําไมวาจะเปนทางรางกาย ทางจิตใจ และพฤติกรรม รวมไปถึงผลกระทบตอ
ครอบครัว ทําใหสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวถูกทําลาย
5.9 การสรางจิตสาธารณะ
แนวคิ ด การสร า งจิ ตสาธารณะที่ พบในรายการวิ ทยุ นี้ เปน การปลูกฝงจิตใจใหบุค คลมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม เป น การสร า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ เ กิ ด จากภายใน
"จิตสาธารณะ" เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ รวมแรง รวมใจ
มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม
ตัวอยาง ตอน รักแทหรือแคสงสาร
พี่ฉอด : และก็เปนโอกาสดี ชวงนี้เราก็มีโปรเจคที่ชื่อวา เห็นดวยหูรับรูดวยน้ําใจก็
ตอเนื่องกันไปเลย ใครที่อยากจะมาชวยอานหนังสือใหกับผูพิการทางสายตาก็
มาชวยกันงาย ๆ นิดเดียวเองเนอะ สบายมาก
พี่ออย
: โหลดแอพคะ Read for the blind วาง ๆ โหลดแอพไวไดเลยคือ จะดูไลฟไปดวย
หรือจะโหลดแอพไปดวยได เสร็จปุปวางเมื่อไหรเลือกหนังสือสักเลม อานเสียงดัง ๆ
อานแลวไมใชแคเราเขาใจ แตเรา จะทําใหหลาย ๆ คนที่มองเห็นเขาใจไปกับสิ่งที่
เราอานในหนังสือดวย
จากตัวอยางที่กลาววา “ใครที่อยากจะมาชวยอานหนังสือใหกับผูพิการทางสายตาก็มาชวยกัน”
สื่อแนวคิดการชวยเหลือสังคม รายการเปรียบเปนกระบอกเสียง เปนการสรางโอกาสใหคนสนใจทํา
ความดีมากขึ้น
5.10 ปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
การแสดงความเห็นทางโซเชียลเน็ตเวิรกเปนการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ
เดียวกัน รายการวิทยุคลับฟรายเดยเปนชองทางสื่อสารที่สามารถแสดงทัศนคติ เปนพื้นที่ที่แบงปน
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ความรู ความคิดและประสบการณ เปนการปฏิสัมพันธในกลุมขนาดเล็ก (Small Group) เปนการ
สื่อสารที่ไมเปนทางการ เปนกลุมคนที่มีความสนใจและมีเปาหมายรวมกัน (Collective Goals) เชน
ความรัก ความพอใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความรูสึกออนไหวคลอยตามกัน ซึ่งความสัมพันธแบบนี้
สามารถ พบไดจากกลุมครอบครัว กลุมเพื่อน เปนตน
การปฏิ สั ม พั น ธ นั้ น ย อ มมี ห ลายสาเหตุ อ าจเกิ ด จากความรู สึ ก โดดเดี่ ย วเดี ย วดาย (วั ช ริ น ทร
ภิญโญศาสตร, 2550) หรือความเหงา และเมื่อบุคคลมีความรูสึกเหงาจึง ตองการการปฏิสัมพันธทาง
สังคมโดยผานชองทางออนไลน ซึ่งการสนทนาทางออนไลนนั้นชวยลด ภาวะซึมเศราและความเหงา
ของคนในสังคมได
ตัวอยาง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่ฉอด : คะ สภาพปกติดีคะ ก็เลยนั่งคุยกับพี่ออยเมากันบอกวาเนาะพวกเราชาว
คลับฟรายเดยเนี่ยดูรักใคร สามัคคีกันเนาะ
พี่ออย
: คะ ๆ
พี่ฉอด : ก็มีคนมาสงเขามาบอกวาขอเบอรแมผัวหนอยจะไปดาให ดูรักกันเนาะ
พวกเราอะ
พี่ออย
: [ใจเย็ น ค ะ ใจเย็ น นะคะ แลว ก็มีบ อกวาพี่คะมีรายการแบบนี้ทั้งวัน เลยไดมั้ยคะ
เดี๋ยว ๆ เดี๋ยว
พี่ฉอด : [บอกใหมีไปทั้งคืนเลย คุยเรื่องความรักทั้งคืนแบบเนี้ยไมไหวเหมือนกันนะ นองใช
แรงงานพี่หนักไปหนอยเนาะ.
พี่ออย
: เนาะ แตจริง ๆ เราสามารถเรียนรูแบบนี้กันไดตลอดเนาะ ทั้งในคลับฟรายเดย หรือ
แมกระทัง่ ในคลับฟรายเดยแฟนเพจนะคะ คลิกเขามาได ฝากคําถามได อาน
เรื่องราวอานวิธีคิดของกันและกัน.
พี่ฉอด : แลวก็ไปถึงคลับฟรายเดยเดอะซีรีสกันเลยทีเดียว
จากตั ว อย า งข อความที่ กล า ววา “พวกเราชาวคลับ ฟรายเดยเนี่ย ดูรักใคร สามัคคีกัน เนาะ”
สะท อนแนวคิ ดการปฏิ สั มพั น ธ ในกลุม ขนาดเล็ ก ที่มีความสนใจและมีเปาหมายรว มกัน แสดงถึง
ความสัมพันธแบบกลุมเพื่อนที่เขาอกเขาใจกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน ดังขอความ
ที่กลาววา “ก็มีคนมาสงเขามาบอกวาขอเบอรแมผัวหนอยจะไปดาให ดูรักกันเนาะพวกเราอะ” เปน
การจั ดการความสั มพั น ธ หรื อกลุ มทางสังคมที่มีวัตถุป ระสงคเฉพาะกิจ ที่เนน ปรึกษาปญ หาดาน
ความรัก อุปสรรค หรือปญหาที่เกิดจากการมีชีวิตคู
5.11 การประพฤติตนในดานตาง ๆ
แนวคิดเรื่องการประพฤติตน เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ควรยึดถือ เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข โดยการประพฤติปฏิบัติตนที่อยู
ในบรรทัดฐานของสังคมอาจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและกฎหมาย จากการศึกษาพบวา ภาษาที่
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ปรากฏในรายการมีเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนตอพอแม การปฏิบัติตนในการทํางาน และการปฏิบัติ
ตนในดานการเงิน ดังนี้
5.11.1 การปฏิบัติตนตอพอแม
การปฏิบัติตนตอพอแม กลาวถึงการปฏิบัติตามคําสั่งสอน รูจักแบงเบาภาระ
และตอบแทนบุญคุณเมื่อมีโอกาส
ตัวอยาง ตอน ความไวใจใชผิดคน
พี่ฉอด : คะ ลองเลาสิคะ
หนู
: เริ่มตนคือหนูเปนคนตางจังหวัดเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากมีพี่นองหลายคน แลว
ก็พบกับแฟนตั้งแตอายุ 14 แตตองบอกกอนวาหนูเปนเด็กเรียบรอยเชื่อฟงพอแม
เปนคนไมเที่ยวไมอะไรทั้งสิ้นคบกับแฟนก็คือติดตอกันทางจดหมายตลอด หนูอยู
กรุงเทพฯเขาอยูตางจังหวัดก็จะเขียนจดหมายหากัน ทุกวันนี้อานจดหมายยังอยู
หัวเราะ พอคบกันได 4 ปก็แตงงาน ก็มีบางที่ญาติพี่นองฝายเขาไมชอบเราแตก็
ไมไดอะไรมากมาย
จากตัวอยางขอความที่วา “เชื่อฟงพอแม” สื่อถึงสิ่งที่ลูกทุกคนควรปฏิบัติตอพอ
แม สังคมอนุรักษนิยม ยอมเนนไปที่การเชื่อฟงเพื่อความมีระเบียบ เพราะเชื่อวาถาผูใตปกครองเชื่อฟง
แลวจะไดดี สังคมก็จะดีตามไปดวย
5.11.2 การปฏิบัติตนในการทํางาน
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับความรักในที่ทํางานมีหลากหลายมุมมอง ผลกระทบที่
จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อรั กมาพร อมความสุ ขและทุ กข อุป สรรคในการทํางานระหวางงานกับ ความสัมพันธ
การวางตัวทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ
ตัวอยาง ตอน รักครั้งนี้ ไมไดมีแคเราสองคน
พี่ฉอด : ยังไงบางเอยรักที่ไมไดมีแคเราสองคน
พลอย
: ไมใชเรือ่ งรักสามเศราคะแตเปนเรื่องของปญหาเล็ก ๆ เปนเรื่องของพลอยของแฟน
แลวก็เจานายแฟน เปนรักในที่ทํางานที่ไมสามารถเปดเผยไดเพราะวา พลอยเคย
มีปญหากับเจานายของแฟน เรามีปญหาถกเถียงกันในหองประชุมและคอยคิดวา
ปญหามันนาจะตกไปในหองประชุมแลว แตวาเจานายพลอย:: คนนี้เขาเก็บเอามา
คิดตอเปนคนเจาคิดเจาแคน เหมือนเขาวาเราวาเราไปหักหนาเขาในที่ประชุมทําให
มันทําใหความรักเราไมสามารถเปดเผยไดเพราะกลัววาจะมีปญหา
พี่ฉอด : พลอยรูสึกอึดอัดไหมคะ
พลอย
: ก็อึดอัดมากคะเพราะวาอยางเมื่อกอนก็จะทํางานในออฟฟศเดียวกัน ก็ตองนัดกัน
เจอกันขางนอกอะไรแบบนี้ เดี๋ยวนี้คือเขาถูกเจานายยายไปทํางานที่ตางจังหวัด แต
พอเวลาที่ตองนัดประชุมเจอกันที่สํานักงานใหญเราไมตองแอบนัดเจอกันขางนอก
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จากตัวอยางขอความที่วา “เปนรักในที่ทํางานที่ไมสามารถเปดเผยได” แสดงถึง
คูรักที่ตองพบเจออุปสรรคในที่ทํางาน เนื่องดวยปญหาที่เกิดจากความสัมพันธสว นตัว ดวยความกังวล
วาจะมีผลกระทบตอหนาที่การงาน ทําใหความสัมพันธในการดําเนินชีวิตไมเรียบงาย รูสึกอึดอัด ตอง
คอยปดบัง ระวังตัว เพื่อใหการทํางานงายมากขึ้น
5.11.3 การจัดการในดานการเงิน
ในสภาวะสังคมและการดําเนินชีวิตในปจจุบันซึ่งคนสวนใหญยอมรับวา ยังมี
ปจจัยตาง ๆ อีกมากที่จะสามารถเขามามีอิทธิพลตอชีวิตคูของใครหลาย ๆ คู เชน ปจจัยในเรื่องของ
การเงินที่จะตองใชรวมกัน การวางแผนการเงินสําหรับชีวิตคูจึงเปนเรื่องสําคัญ
ตัวอยาง ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช
พี่ฉอด : [ทีเ่ คาหลอกเราคือ…
คุณหนู : คือ ๆ เหมือนชวงหลัง ๆ มาเราก็แปลกใจวาเหมือนเคาเมื่อกอนตอนที่คบกัน เคาก็
ไมเคยบอกวาเดือดรอนเรื่องเงินหรืออะไรเลย แตพอเหมือนเรา เราใหใจเคาไป
เยอะแลว
พี่ออย
: [คะ
คุณหนู : เคาก็จะแบบอางนุนเนี่ยวาวันนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดนุนเกิดนี่แลวมีปญหาเรื่องการเงิน
อะไรอยางเงี้ย เราก็แบบดวยความที่เคาเปนแฟนเราอะเนาะ เราก็ไมอยากใหแฟน
เราลําบาก อันไหนที่เราพอจะชวยไดเราก็ชวยเคาอะไรอยางเงี้ยคะ
พี่ออย
: [คะ
คุณหนู : แต เหมือน ๆ สายเปย…
พี่ออย
: แตพี่เขาใจนะคือคนรักกันชวยกันไดไง แตวาอยางที่บอกอะคะวาใครก็ตามที่ฟงอยู
ตอนนี้คือเราชวยไดแตหนึ่งเราจะตองไมออนแอหรือวาไมไดชวยเคาจนตอง จนตัว
เราแยอะ
คุณหนู : [คือไมถึงขั้นแยอะคะ เราก็มีลิมิตอยูคะ
พี่ออย
: แลวเคาเอาเงินไปใชอะไรอะคะ…
คุณหนู : เหมือนอยางเชน ก็ไมเขาใจนะคะ เหมือนภาระแบบเคาตองไปผอนบาน ผอนรถ
อะไรอยางเงี้ย แลวมันไมพอใช มันเอ็กซิเด็น รถเสียอะไรอยางเงี้ย ตองเอามาซอม
อะไรอยางเงี้ยคะเปนเดือน ๆ ไปอะคะ เคาบอกจะมีเอ็กซิเดน เดือนหนาเดือนนี้
อาจจะไมใชทุกเดือนอะคะ.
จากตัวอยาง ขอความที่กลาววา “มีปญหาเรื่องการเงิน” คูรักที่ฝายหนึ่งมีปญหา
ดานการเงิน สงผลใหเกิดความไมเขาใจ และบั่นทอนจิตใจ ชี้ใหเห็นวา ความสัมพันธของคูรักไมใชแค
ดานอารมณความรูสึก แตยังเกี่ยวพันกับศักยภาพทางเศรษฐกิจการเงิน ฐานะของทั้งสองฝายดวย
จะเห็นวาการนําเสนอชุด ความคิ ดในสังคมรายการวิ ทยุ “คลับฟรายเดย ” นั้น ไมใชเพีย งแค
สื่อมวลชนเทานั้น แตยังเปนการสะท อนถึงมาตรฐานในประเทศ กระบวนทัศนใหม ทางธุร กิ จ และ
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ทัศนคติของคนในสังคมที่มีตออัตลั กษณ ของตนเอง ดังนั้น จะเห็นไดวา ปฏิบัติการทางสังคมที่พบ
ในปรากฏการณใหมของวงการสื่อในสังคมไดสรางและสื่อใหเห็นถึงการพัฒนา
การเลือกใชกลวิธีการใชภาษาเปนกลไกในการนําเสนออุดมการณ คานิยม และวิถีปฏิบัติทาง
สังคมวัฒ นธรรมอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งส งผลใหสิ่งเหลานี้มีอํานาจในการกําหนดแบบแผนหรื อ
พฤติกรรมการใชชีวิต ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมไทย จึงนําไปสูการปฏิบัติตามเพื่อ
การเปนสมาชิกที่พึงประสงคของสังคม และอาจมีผลตอการสืบทอดอุดมการณการนิยามรูปแบบของ
ความสุ ข การนิ ย ามรู ป แบบของสั ง คมและพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม และการกํ า หนดแบบแผน
ความสัมพันธระหวางคนในสังคม
จากที่กลาวมาขางตน กลวิธีทางภาษาที่พบในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เปนกลวิธีทางภาษา
(Linguistic strategies) ที่ ทํ า ให ก ารนํ า เสนอชุ ด ความคิ ด และปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คมเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงสามารถเห็นภาพรวมของความคิดความเชื่อตาง ๆ ที่ผูสงสารไดใสรหัสไวใน
ตัวบทรายการวิทยุ ทั้งนี้ความคิดตาง ๆ นั้นลวนแตกอใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมและมีความสัมพันธ
กันอยางเปนระบบ เมื่อเปนเชนนี้แลว การสื่อสารชุดความคิดตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมวัฒนธรรมรวมสมัย
ของผูสงและผูรับสาร จึงมีผลในทางปฏิบัติในชีวิตจริง และเปนไปอยางเปนธรรมชาติ ทั้งผูสงและผูรับ
สารในรายการนี้อาจไมรูสึกตัววากําลังสงผานชุดความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติทางสังคมของวาท
กรรมเขาไปหมุนเวียนอยูภายในสังคมนั้น ๆ อยูตลอดเวลา
เมื่อภาษากับสังคมไมสามารถแยกออกจากกันได ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ชุดความความคิด
ตาง ๆ จึงลวนแตส่ือสารกับคนในสังคมอยางแยบยล เพื่อเปนสมาชิกที่พึงประสงคของสังคมหรือเพื่อ
จัดการความรัก ความสัมพันธของตนใหเปนไปอยางราบรื่นและนําไปสูความสุข วาทกรรมจึงมีผลตอ
การกําหนดปฏิสัมพันธทางสังคมและในทางกลับกัน ปฏิสัมพันธทางสังคมก็มีผลตอการหลอเลี้ยงการ
ผลิตวาทกรรม รายการวิทยุนี้จึงเปนหนึ่งในหลายกระบอกเสียงที่สําคัญในการสงสารไปยังผูรับชม
รายการไดในระดับหนึ่ง เพื่อขัดเกลาคนในสังคมและชวยในการจัดการความสัมพันธของคนในสังคมให
สอดคลองกับคานิยม ความเชื่อ และอุดมการณหลัก ๆ ของสังคม ใหสมาชิกสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สงบสุข ชวยใหคนในสังคมไดคลายความวิตกกังวล
โดยสรุป วาทกรรมจึงไมใชแครูปภาษา แตมีหนาที่ทําใหคนในสังคมเกิดความเชื่อมั่น มีจิตใจที่
มั่นคง มีความหวังและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต รวมทั้งรับมือกับปญหาหรือความทุกขตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตได โดยอาศัยชุดความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติทางสั งคมที่ส มาชิ กเชื่อวาจะเปน
แนวทางในการจัดการความสัมพันธตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เพื่อดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
อีกดวย
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
6.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุคลับฟรายเดย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณโดยใชแนวชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสาร
ศึกษากลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดย และศึกษาปฏิบัติการ
ทางสังคมในรายการวิทยุคลับฟรายเดย ผูวิจัยเก็บขอมูลคลิปวิดีโอรายการยอนหลังตอนที่ออกอากาศ
ในป พ.ศ.2560–พ.ศ.2561 จํานวน 10 ตอน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เลือกศึกษา
ขอมูลตอนที่มียอดรับชมมากที่สุด จากทั้งหมด 96 ตอน
ผู วิ จั ย ใช ข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ร ายการวิ ท ยุ “คลั บ ฟรายเดย ” เพื่ อ เป น ตั ว แทนของ
การสัมภาษณที่มีวัตถุประสงคในการเสริมสรางกําลังใจ และแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะ
ในดานการจัดการอารมณความรูสึกเกี่ยวกับความรัก การจัดการปญหาความสัมพันธในชีวติ ประจําวัน
และเกร็ดความรูในการดําเนินชีวิตโดยทั่ว ไปดวย ผูสัมภาษณเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดพู ด คุ ย
เลาเรื่องของตนเองหรือถายทอดปญหาความรัก ซึ่งผูสัมภาษณจะคอยรับฟง แสดงความเขาใจ เห็นอก
เห็นใจ แบงเบาความทุกข กลาวใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการจัดการปญหาบนพื้นฐานของขอมูล
การเลาเรื่องราวที่ผูใหสัมภาษณไดถายทอดออกมาในรายการผานการสัมภาษณ
6.1.1 โครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
จากการศึกษาโครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย โดยใชกรอบ
SPEAKING ตามแนวชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ทําใหได
ขอสรุปดังนี้
6.1.1.1 โครงสรางของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
โครงสรางของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” สรุปไดวา การจัดชวงของรายการ
แบงเปน 3 ตอน คือ ชวงนําเขาสูรายการ ชวงสัมภาษณ ชวงปดการสัมภาษณ กลาวคือ ชวงนําเขา
สู ร ายการผู สั มภาษณ จ ะกล า วนํ า เข าสูร ายการแนะนําช อ งทางการติด ต อ และรายการที่เ กี่ ย วกั บ
“คลั บ ฟรายเดย ” ผู สั ม ภาษณ เ อ ย ทั ก ทายผู ใ ห สั ม ภาษณ และกล า วเป ด ประเด็ น ในหั ว ข อ ในการ
สั ม ภาษณ ในช ว งสั ม ภาษณ ผู สั ม ภาษณ จ ะไล ถ ามป ญ หาโดยตั้ ง คํ า ถาม 5W 1H คื อ what who,
where, when, where, และ how ชวงเปดการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใหคําแนะนําวิธีแกปญหา
ใหแกผูใหสัมภาษณ กลาวใหกําลังใจผูใหสัมภาษณ และกลาวขอบคุณ อําลา และสรุปประเด็น เรื่องที่
สัมภาษณมักเกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามาเลาในรายการตามประเด็นที่ไดกําหนดไวใน
แตละครั้ง ซึ่งผูใหสัมภาษณอาจมาจากหลายสาขาอาชีพที่ไมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได
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6.1.1.2 ลักษณะและประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการ “คลับฟรายเดย”
การสัมภาษณทางรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มีลักษณะที่เปนปริจเฉทการ
สนทนาประกอบดวยผูสนทนาตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยมีสถานะไมเทาเทียมกัน ผูสัมภาษณจะเปนผู
กําหนดประเด็นในการสนทนา และควบคุมทิศทางการสนทนา ผูสัมภาษณมีสิทธิ์ถามคําถามที่ต น
ต อ งการ ในขณะที่ ผู สั ม ภาษณ มี ห น า ที่ ต อ งตอบคํ า ถามหรื อ ให ข อ มู ล แก ผู สั ม ภาษณ เ พื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคของการสนทนา ในการสนทนาแตละครั้งจะกําหนดประเด็นไวลวงหนา ผูสัมภาษณและ
ผูใหสัมภาษณตางฝายตางมีจุดมุงหมายในการสนทนารวมกันอยางชัดเจน ทําใหการสนทนาดําเนินไป
ตามกติกาของการ ถาม-ตอบ คือเมื่อมีการถามเกิดขึ้นตองมีการตอบตามมา โดยผูสัมภาษณจะเปน
ผูดําเนินการและควบคุมการสนทนานั้น
ประเภทปริ จ เฉทการสั ม ภาษณ ร ายการ เป น การสั ม ภาษณ เ พื่ อ บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality Interview) คือ การสัมภาษณในภาพรวมเกี่ยวกับชีวิตของผูใหสัมภาษณที่ผูใหสัมภาษณ
โทรศัพทเขามาเลาในรายการตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในแตละครั้ง อาจเปนใครก็ไดที่มีความตองการ
เลาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อาจมาจากบุคคลหลายอาชีพ หลายสาขา เชน การเลาเรื่องเกี่ยวกับ
ปญหาการใชชีวิตคู ปญหาเรื่องครอบครัว ปญหาในที่ทํางาน ฯลฯ
6.1.1.3 ปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
การศึกษาปริบทของปริจเฉจการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ดวย
การวิเคราะหปริบทแวดลอมภาษาตามแนวชาติพรรณวรรณนาแหงการสื่อสาร สรุปไดวา รายการวิทยุ
“คลับฟรายเดย” มีความแตกตางจากการสนทนาทั่วไป กลาวคือ เปนการสนทนาผานสื่อสาธารณะ
โดยมี รู ป แบบผสม (Hybrid Program) การออกอากาศทางห อ งส ง วิ ท ยุ ทุ ก วั น ศุ ก ร กํ า หนดเวลา
21.00–23.00 น. ผูรวมเหตุการณ ไดแก ผูสัมภาษณ 2 คน ผูใหสัมภาษณผานโทรศัพท และผูฟงทาง
บานผานทางวิทยุคลื่นความถี่ “106.5 FM” และการถายทอดสดผาน Facebook ปริจเฉทการสนทนา
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มีจุดประสงคหลักที่แนนอน คือ การรับฟงและใหคําปรึกษา พรอมกับ
ใหความบันเทิง
นอกจากนี้การลําดับวัจนกรรมของการสัมภาษณอยางชัดเจน ไดแก การเปด
รายการ การดําเนินการสัมภาษณ และการปดรายการ ดานการใชน้ําเสียงหรือทวงทํานองในการ
สื่อสารเปนรูปแบบเปนกันเอง ผูสัมภาษณมักสรางความไวใจ ความอบอุนกับผูใหสัมภาษณเสมอ แสดง
ใหเห็นถึงความเปนกันเองของผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ปริจเฉจรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ได
กําหนดบรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ คือ ผูสัมภาษณเปรียบเปนศิรานีออนไลนมีความ
เชี่ยวชาญในดานการใหคําปรึกษา
6.1.2 กลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
กลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดยสรุปไดวากลวิธี
ทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดยมีดังนี้
6.1.2.1 วัจนกรรมการถาม พบวา มีการใชวัจนกรรมการถามในการสัมภาษณรายการ
วิทยุ “คลับฟรายเดย” หลายลักษณะ สามารถจําแนกตามกลุมวัจนกรรมได 4 กลุม ไดแก กลุมบอก
กลาว กลุมชี้นํา กลุมแสดงความรูสึก และกลุมผูกมัด
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6.1.2.2 คูถอยคําถาม – ตอบ ในปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
พบวา ปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ คลับ ฟรายเดย เปนปริจเฉทการสัมภาษณที่มีปริบ ทการ
สัมภาษณ และการผสานดานทัศนคติของคูสนทนาที่แตกตางกันในแตละครั้ง ผลการวิเคราะหพบ
คูถอยคําถาม – ตอบ 2 กลวิธี คือ
6.1.2.2.1 คูถอยคําถาม – ตอบแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู
6.1.2.2.2 คูถอยคําถาม – ตอบแบบยืดเยื้อ
6.1.2.3 กลวิธีการถามที่ปรากฏในปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
กลวิธีทางภาษาที่พบ มีทั้งสิ้น 4 กลวิธี คือ การถามแบบชี้นําคําตอบการถามโดยใชรูปประโยคขอรอง
การถามย้ําการถามในลักษณะสรุปประเด็น
6.1.2.4 กลวิธีเสริมการถามที่เปนลักษณะเดนในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
มีทั้งสิ้น 12 กลวิธี คือ
1) การเสริมคําตอบ
2) การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ
3) การใชความเปรียบหรืออุปลักษณ
4) การแสดงอารมณและความรูสึกรวมตอเรื่องที่สัมภาษณ
4.1) การใชคําอุทาน
4.2) การใชถอยคําแสดงความเห็นและอารมณความรูสึก
5) กลวิธีการใชความสุภาพเพื่อสรางความสนิทสนม
6) การหยอกเยา
7) การใชถอยคําแนะนําและใหกําลังใจ
8) การใชคําคม สํานวน สุภาษิต
9) การกลาวตักเตือน
10) การแสดงคําพูดเนนย้ําความคิดของผูใหสัมภาษณ
11) การชี้ใหเห็นขอบกพรอง
12) การฝากขอคิดใหแกผูฟงทางบาน
6.1.3 ปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห ป ฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คม (Social practice) ตามแนวปฏิ พั น ธวิ เ คราะห พบว า รายการวิ ท ยุ ค ลั บ ฟรายเดย เ ป น ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมเป น แหล ง สร า งใช ส ง ต อ
ชุดความคิดที่ถูกขับเนน (foregrounded discourses) ตาง ๆ ซึ่งชุดความคิดเหลานี้แสดงใหเห็น ถึง
ปจจัยแวดลอมหรือบริบ ททางสังคมที่แฝงอยูในรูปภาษาที่ มีผลต อปฏิบั ติการทางสังคมในลั ก ษณะ
ตาง ๆ รายการวิทยุน้ีเปนทั้งกระบวนการผลิตวาทกรรม และเปนผลผลิตวาทกรรม ในขณะเดียวกัน
ดวยวาทกรรมที่ถูกขับเนนที่พบในการจัดรายการวิทยุคลับฟรายเดย มี 11 ชุด ไดแก
6.1.3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธในการใชชีวิตคู
6.1.3.2 เรื่องสังคมของเพศที่สาม
6.1.3.3 บทบาทของคุณแมเลี้ยงเดี่ยว
6.1.3.4 แนวคิดเรื่องศีลธรรม
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6.1.3.5 ความเชื่อตางศาสนา
6.1.3.6 การแตงงานแบบคลุมถุงชน
6.1.3.7 แนวปฏิบัติของผูหญิงทํางานที่เกงและสวย
6.1.3.8 การตอตานความรุนแรง
6.1.3.9 การสรางจิตสาธารณะ
6.1.3.10 ปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน
6.1.3.11 การประพฤติตนในดานตาง ๆ
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เปนพื้นที่สื่อสาธารณะที่เปดโอกาสใหผูคนที่สนใจเรื่ อง
เดียวกันไดเขามามีปฏิสัมพันธการสื่อสารในชวงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผูสัมภาษณไดบอกจุดมุงหมายของ
การสัมภาษณแตละครั้งไวชัดเจนผูใหสัมภาษณจะเลาเรื่องภายใตกฎของการปฏิสัมพันธที่ผูฟงทางบาน
เคารพผูสัมภาษณในฐานะเปน “ศิราณีออนไลน” ผูสัมภาษณเลือกใชกลวิธีเสริมการถามเพื่อชวยให
การสัมภาษณของรายการวิทยุสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสัมภาษณ และชวยใหการสัมภาษณ
บรรลุวัตถุประสงคไดงายขึ้น ไมวาจะเปนการเสริมคําตอบ ซึ่งชวยใหผูใหสัมภาษณไดมีโอกาสพูดถึง
ประเด็นนั้นตอไดงายขึ้น การใชถอยคําแสดงความเห็นและอารมณความรูสึก ยังชวยใหมีการประสาน
ทั ศ นคติ ที่ ดี เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งผู สั ม ภาษณ กั บ ผู ใ ห สั ม ภาษณ ทํ า ให ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในที่ สุ ด
นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังนําเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับผูหญิงดวยแนวคิดสมัยใหม และปฏิบัติการทาง
สังคมในลักษณะตาง ๆ ไดแก การชี้ใหเห็นถึงการตระหนักสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง
การชี้ใหตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคของชายหญิง การเนนย้ําเรื่องการเห็นคุณคาในตัวเอง
แมวาแตละคนจะเผชิญปญหาชีวิตรักแตกตางกันไป
6.2 อภิปรายผล
6.2.1 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย พบวา โครงสรางปริจเฉทการสัมภาษณในรายการวิทยุ
คลั บ ฟรายเดย โ ดยใช ก รอบ SPEAKING ตามแนวชาติ พั น ธุ ว รรณนาแห ง การสื่ อ สาร โดยแบ ง
การวิเคราะหออกเปน 3 สวน ไดแก
6.2.1.1 โครงสรางของการสัมภาษณในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มีการจัดชวงของ
รายการ แบงเปน 3 ตอนคือ ชวงนําเขาสูรายการ ชวงสัมภาษณ ชวงปดการสัมภาษณ กลาวคือ ชวง
นําเขาสูรายการผูสัมภาษณจะกลาวนําเขาสูรายการแนะนําชองทางการติดตอ และรายการที่เกี่ยวกับ
“คลั บ ฟรายเดย ” ผู สั ม ภาษณ เ อ ย ทั ก ทายผู ใ ห สัม ภาษณ และกล า วเป ด ประเด็ น ในหั ว ข อ ในการ
สัมภาษณ ในชวงสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะไลถามปญหาตามประเด็น 5 W 1H คือ what who where
when where how โดยไมเรียงลําดับและบางหัวขออาจถามไมครบทั้ง 5 ประเด็น ดวยกลวิธีตาง ๆ
และชวงเปดการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะใหคําแนะนําวิธีแกปญหาใหแกผูใหสัมภาษณ กลาวใหกําลังใจ
ผูใหสัมภาษณ และกลาวขอบคุณ อําลา
6.2.1.2 ลักษณะและประเภทของปริจเฉทการสัมภาษณรายการ “คลับฟรายเดย” เปน
การสัมภาษณเพื่อบุคลิกภาพ (Personality Interview) เปนการสัมภาษณในภาพรวมเกี่ยวกับชีวิต
ของผูใหสัมภาษณโดยดึงเพียงประเด็น เรื่องที่สัมภาษณมักเกี่ยวกับเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามา
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เลาในรายการตามประเด็นที่ไดกําหนดไวในแตละครั้ง ซึ่งผูใหสัมภาษณอาจมาจากหลายสาขาอาชีพ
ที่ไมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได
6.2.1.3 ปริ บ ทของปริ จ เฉทการสั มภาษณร ายการวิ ท ยุ “คลับ ฟรายเดย ” สรุป ได ว า
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ทําหนาที่เปนสื่อสาธารณะที่เปดโอกาสใหผูคนที่สนใจเรื่องเดียวกันได
เขามามีปฏิสัมพันธการสื่อสารในชวงเวลาที่เหมาะสม ผูใหสัมภาษณมีการเลาเรื่องภายใตกฎของการ
ปฏิสัมพันธที่ผูฟงทางบานเคารพผูสัมภาษณในฐานะเปน “พี่สาว” และเปนผูเชี่ยวชาญดานการให
คําปรึกษาปญหาดานความรัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศสุดา นาสีเคน (2557) ที่อธิบายวา
สาเหตุที่ผูเลากลาเปดเผยเรื่องราว เกิดจากบรรทัดฐานในการปฏิสัมพันธในการสื่อสารที่ผูฟงมี การ
ยอมรับขอตกลงรวมกันวาผูดําเนินรายการมีสถานภาพสูงกวาตนเองดานวัยวุฒิ สังเกตจากการเรียก
ผูดําเนินรายการ “พี่ออยพี่ฉอด” ซึ่งมีภาพลักษณของความเปน “พี่สาว” ผูเชี่ยวชาญดานความรัก
แสดงใหเห็นวาผู ดํา เนิ นรายการไดเขามาทําหนาที่แทนคนใกลชิดใหกับผูคนในสังคมเมืองที่มั ก จะ
ประสบกับความเปลี่ยวเหงา การยอมรับในความตางสถานภาพนี้ชวยใหผูดําเนินรายการกลาสอน
ผูขอรับคําปรึกษาประดุจ ดั่ง “ผูใหญสอนผูนอย” เนื่องจากผูดําเนินรายการก็มีการยอมรับด ว ยวา
ผูขอรับคําปรึกษาเปรียบเสมือน “นอง” ของตนเอง เมื่อนองมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูดําเนินรายการ
ก็สามารถตักเตือนสั่งสอนไดโดยที่ไมตองกังวลวาผูเลาจะเสียหนาเนื่องจากการสื่อสารในพื้นที่สื่อวิทยุ
ทําใหผูเลาไมจําเปนตองเปดเผยตัวตนตอหนาคนอื่น
ดังนั้น จึงทําใหการสื่อสารแตกตางจากสถานการณอื่น สวนบรรทัดฐานในการตีความ
ผูสัมภาษณและผูฟงทางบานมีความเชื่อวาเรื่องที่ผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามาเลาในรายการเปนเรื่อง
จริง สวนผูใหสัมภาษณมีความเชื่อวาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําของผูสัมภาษณมีความนาเชื่อถือ
นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังไดใชกลวิธีทางภาษาในการสัมภาษณที่นาสนใจอันเปนเครื่องมือสื่อสารสําคัญ
ที่ชวยใหผูฟงไดแนวทางในการแกปญหาดานความรัก
นอกจากนี้การลําดับวัจนกรรมของการสั มภาษณ อยางชั ดเจน ไดแก การเปดรายการ
การดําเนินการสัมภาษณ และการปดรายการ ดานการใชน้ําเสียงหรือทวงทํานองในการสื่อสารเปน
รูปแบบเปนกันเอง ผูสัมภาษณมักสรางความไวใจ ความอบอุนกับผูใหสัมภาษณเสมอ แสดงใหเห็นถึง
ความเปนกันเองของผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ปริเฉจรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” ไดกําหนด
บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ คือ ผูสัมภาษณเปรียบเปนศิรานีออนไลนมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการใหคําปรึกษา จึงไดแบงหนาที่กันอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลวรรณ
ปกรณขจรนาวิน (2549) พบวา รายการ “ถึงลูกถึงคน” มีปริบทที่แตกตางกันโดยเฉพาะในสวนของ
ผูใหสัมภาษณ ซึ่งแบงไดเปน 2 กลุมดวยกันคือ ผูใหสัมภาษณที่ตกเปนประเด็นขาวในดานลบ และผูให
สั ม ภาษณ ที่ ไ ม ไ ด ต กเป น ประเด็ น ข า วในด า นลบ ความแตกต า งดั ง กล า วยั ง ส ง ผลให น้ํ า เสี ย งหรื อ
ทวงทํานองในการสื่อสาร วิธีการที่ใชในการสื่อสาร บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความ รวมไป
ถึงการผสานดานทัศนคติของคูสนทนาแตกตางกันดวย การศึกษาปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณทาง
โทรทั ศ น ส องประเภท ของ ประไพพรรณ พึ่ ง ฉิ ม (2542) พบว า การสั ม ภาษณ ส องรายการที่ มี
วัตถุประสงคตางกันนั้นมีปริบทดานอื่น ๆ แตกตางกันดวย คือ ฉาก ผูรวมเหตุการณในการสื่อสาร
ทวงทํานองในการสื่อสาร เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธและการตีความและ
ความแตกตางประการสําคัญคือ การผสานดานทัศนคติของคูสนทนา
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6.2.2 จากการวิเคราะหกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณใชในรายการวิทยุคลับฟรายเดย
ผู วิ จั ย พบว า ผู สั มภาษณ ใชวั จ นกรรมการถาม พบวา มีการใชวัจ นกรรมการถามในการสัมภาษณ
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” หลายลักษณะ สามารถจําแนกตามกลุมวัจนกรรมได 4 กลุม ไดแก
กลุมบอกกลาว กลุมชี้นํา กลุมแสดงความรูสึก และกลุมผูกมัด กลวิธีคูถอยคําถาม – ตอบในปริจเฉท
การสัมภาษณในรายการวิทยุคลับฟรายเดยเปนปริจเฉทการสัมภาษณที่มีปริบทการสัมภาษณ และ
การผสานดานทัศนคติของคูสนทนาที่แตกตางกันในแตละครั้ง พบ 2 กลวิธีคือ 1) คูถอยคําถาม – ตอบ
แบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู และ 2) คูถอยคําถาม – ตอบแบบยืดเยื้อ
กลวิธีการถามที่ปรากฏในปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” มีทั้งสิ้น
4 กลวิ ธี คื อ 1) การถามแบบชี้ นํ า คํ า ตอบ 2) การถามโดยใช รู ป ประโยคขอร อ ง 3) การถามย้ํ า
4) การถามในลั กษณะสรุ ป ประเด็ น และใชกลวิธีเสริมการถามที่เปน ลักษณะเดน ในรายการวิท ยุ
คลับฟรายเดย มีทั้งสิ้น 12 กลวิธี คือ 1) การเสริมคําตอบ 2) การกลาวแสดงความชื่นชมผูใหสัมภาษณ
3) การใชความเปรียบหรืออุปลักษณ 4) การแสดงอารมณและความรูสึกรวมตอเรื่องที่สัมภาษณ ไดแก
การใชคําอุทานการใชถอยคําแสดงความเห็นและอารมณความรูสึก 5) การใชกลวิธีความสุภาพเพื่อ
สรางความสนิทสนม 6) การหยอกเยา 7) การใชถอยคําแนะนําและใหกําลังใจ 8) การใชคําคม สํานวน
สุภาษิต 9) การกลาวตักเตือน 10) การแสดงคําพูดเนนย้ําความคิดของผูใหสัมภาษณ 11) การชี้ใหเห็น
ขอบกพรอง 12) การฝากขอคิดใหแกผูฟงทางบาน
ผลการวิเคราะหขางตนมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542)
เรื่อง “กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณทางโทรทัศนสองประเภท” ซึ่งพบวา กลวิธีการถามที่ใช
ในปริจเฉทการสัมภาษณมี 8 กลวิธี ไดแก การถามในลักษณะสรุปคําตอบ การชี้นําคําตอบ การรุกไล
ดวยคําถามตอเนื่อง การเปลี่ยนคําถาม การซ้ําคําถาม การใชประโยคบอกเลาเพื่อยั่วยุ การตั้งคําถาม
จากเหตุการณสมมติและการตั้งคําถามแยง นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังใชกลวิธีเสริมการถามเพื่อใหการ
สัมภาษณบรรลุวัตถุประสงคอีก 5 กลวิธี ไดแก 1) การเสริมคําตอบ 2) การทวนคําตอบ 3) การกลาว
แสดงความชื่ น ชมผู ให สั มภาษณ 4) การหยอกเยาและ 5) การตัดบท สอดคลองกับ งานวิจั ย ของ
กมลวรรณ ปกรณขจรนาวิน (2549) ศึกษา กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณรายการ “ถึงลูก
ถึงคน” อธิบายถึงผลการศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาอื่น ๆ พบวา ผูสัมภาษณใชกลวิธีทางภาษาอื่น ๆ
หลายวิธีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของรายการ กลวิธีทางภาษาอื่น ๆ ที่สอดคลอง ไดแก 1) การแสดง
อารมณหรือความรูสึกรวมตอเรื่องที่สัมภาษณ 2) การใชกลวิธีความสุภาพเพื่อสรางความสนิทสนม
3) การแทรกหรือเสริมคําตอบ 4) การสรุปประเด็นการสัมภาษณ และ 5) การหยอกเยาหรือการกลาว
ติดตลก
ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานของงานวิจัยที่วา กลวิธีตาง ๆ ที่นํามาใชในรายการนั้น
เปนไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสัมภาษณซึ่งในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” พบวา กลวิธีใช
เสริมการถามที่เปนลักษณะเดนแตกตางจากรายการอื่นคือกลวิธีการใชถอยคําแนะนําและใหกําลังใจ
เนื่องจากเปนเครื่องมือที่จะชวยเหลือเกื้อกูลใหกับคนที่ประสบปญหาหรือผูใหสัมภาษณ ที่โทรศัพทเขา
มาเลาเรื่องราวผานรายการวิทยุ สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและเปนกําลังใจใหผานพน
อุปสรรคชวงวิกฤตของชีวิตไปได
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6.2.3 จากการวิ เ คราะห ป ฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมในรายการวิ ท ยุ ค ลั บ ฟรายเดย ผู วิ จั ย พบว า
ปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุคลับฟรายเดยที่ใชในการนําเสนอชุดความคิดนั้นแสดงใหเห็นถึง
ปจจัยสภาพแวดลอมหรือบริบททางสังคมผานรูปภาษาที่มีผลตอความสอดคลองกันระหวางการสราง
ตัวบท และปฏิบัติการทางสังคมในลักษณะตาง ๆ โดยจัดชุดความคิดได 11 ชุด ไดแก 1) แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธในการใชชีวิตคู 2) เรื่องสังคมของเพศที่สาม 3) แนวคิดเรื่องบทบาท
ของคุณแมเลี้ยงเดี่ยว 4) แนวคิดเรื่องศีลธรรม 5) ความเชื่อตางศาสนา 6) การแตงงานแบบคลุมถุงชน
7) แนวปฏิบัติของผูหญิงทํางานที่เกงและสวย 8) การตอตานความรุนแรง 9) การสรางจิตสาธารณะ
10) ปฏิสัมพันธทางสังคมออนไลน 11) การประพฤติตนในดานตาง ๆ
จากชุดความคิดในรายการวิทยุสะทอนการกระทํา ทัศนคติ ของคนในสังคมที่อยูรวมกัน
ผานการเลาเรื่องราวของผูใหสัมภาษณ สื่อใหเห็นวาภาษาไมเพียงแตเปนเครื่องมือในการสื่อสารเทานั้น
ยังมีบทบาทในการรวมกิจกรรมทางสังคม กลาวคือ รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เปนสื่อที่ทําใหคน
ในสังคมเขามาทํากิจกรรมรวมกันโดยผูสัมภาษณเปนผูดําเนินรายการ มีผูใหสัมภาษณโทรศัพทเขามา
เลาเรื่องราวของตนเองในรายการ มีผูฟงทางบานคอยรับฟงประสบการณของผูใหสัมภาษณและมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นผานชองทางการติดตอสื่อสาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Scollon
and Scollon (2004) ที่มองวาภาษาเปนกิจกรรมทางสังคมและสัมพันธกับการกระทําของบุคคลใน
สังคม เนื่องจากเชื่อวามนุษยเรียนรูและรับรูสิ่งตาง ๆ ไดก็เพราะปฏิบัติกิจกรรมในสังคม ภาษาเกิดขึ้น
พรอมกับกิจกรรมทางสังคมเหลานั้น ตัวภาษาจึงมิใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู แสดง หรือสะทอน
สิ่งตาง ๆ ของมนุษยเทานั้น แตเปนกิจกรรมทางสังคมอยางหนึ่งดวยภาษาจึงมิใชสิ่งที่อยูนิ่งแตมีความ
เคลื่ อนไหวและมี กระบวนการอยู ภายในที่กอใหเกิดกิจกรรมรวมกัน ของมนุ ษยในสังคมวาทกรรม
วิเคราะหผานสื่อจึงมุงเนนที่กิจกรรม (action) และวิถีปฏิบัติ (practice)
ในตัวรายการวิทยุเอง ผูดําเนินรายการเปนผูเขาไปเกี่ยวของกับเครือขายกิจกรรมทาง
สังคม โดยการใหผูรวมรายการโทรเขาในรายการ จากนั้นผูดําเนินรายการไดสํารวจตรวจตราเครือขาย
ของปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยใหผูรวมรายการไดรวมบอกเลาเรื่องราวของตน จากนั้น
พยายามเปลี่ยนแปลงเครือขายของปฏิสัมพันธทางสังคมที่ผูดําเนินรายการ (นักวิเคราะห) ไดเขาไป
ศึกษาโดยการนําเขาสูการปรึกษาหารือ ใหคําแนะนํา และสรางกําลังใจ
ผลในทางปฏิ บั ติ ข องการดํ า เนิ น รายการวิ ท ยุ “คลั บ ฟรายเดย ” พบว า ได นํ า เสนอ
การกระทําทางสังคมทั้ง 3 ระยะไดเกิดขึ้นในรายการ ผูสัมภาษณมีบทบาทสําคัญในการใหคําปรึกษา
เรื่องความรัก เปรียบดัง “ศิราณีออนไลน” ทําใหหลายคนโทรศัพทเขามาเพื่อขอรับคําปรึกษาเปนการ
เสริมสรางกําลังใจ แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในดานการจัดการอารมณความรูสึก
เกี่ยวกับความรัก การจัดการปญหาความสัมพันธในชีวิตประจําวัน และเกร็ดความรูในการดําเนินชีวิต
โดยทั่วไปดวย
ตามที่ผูวิจัยไดศึกษากรอบทฤษฎีชาติพันธวรรณนาแหงการสื่อสารของ เดล ไฮม เปน
แนวทางในการวิเคราะห พบวา รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย” เนนบรรยากาศแบบเปนทางการเปน
การสื่อสารสองทางที่ดึงการมีสวนรวมจากผูฟงทั้งที่เปนผูโทรศัพทเขามาในรายการ และผูที่รับชมรับ
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ฟงเรื่องราวในรายการดวยผูรวมเหตุการณในรายการนี้ จึงประกอบไปดวยผูสัมภาษณ ผูใหสัมภาษณ
และผูฟงทางบาน การดําเนินรายการจะมีการกําหนดจุดประสงคในแตละครั้งอยางชัดเจน
การลําดับวัจนกรรมแบงเปน 3 สวน คือ การเปดรายการ การดําเนินการสัมภาษณ และ
การปดรายการ ซึ่งผูสัมภาษณทักทายผูฟงทางบาน เขาสูชวงการสัมภาษณ การถาม – ตอบ ในชวงปด
รายการ ผูสัมภาษณจะการกลาวสรุปประเด็น กลาวแนะนําขอคิด ใหกําลังใจทั้งผูที่โทรศัพทเขามาและ
ผู ร ว มฟ ง ทางบ า น ผู สั ม ภาษณ มั ก สร างความไว ใ จ ความอบอุ น แสดงถึ ง ความเป น กั น เองกั บ ผู ให
สัมภาษณ ผูรวมสถานการณเชื่อวาเรื่องที่ผูใหสัมภาษณไดโทรศัพทเขามาพูดคุยในรายการเปนเรื่องที่
เกิดขึ้นจริง สวนผูใหสัมภาษณก็เชื่อวาการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผูสัมภาษณมีความนาเชื่อถือ
และสามารถนํามาปรับใชในชีวิตจริงได สื่อใหเห็นถึงกิจกรรมการสื่อสารทางสังคมและความสัมพันธกับ
วิถีปฏิบัติของบุคคลสังคม
นอกจากนี้ ชุดความคิดเรื่องสังคมของเพศที่สาม แนวคิดเรื่องบทบาทของคุณแมเลี้ยง
เดี่ยว แนวปฏิบัติของผูห ญิ ง สวยและเกง มุงเนนใหตระหนั งถึงความเทาเทีย มกัน ของคนในสั ง คม
ปจจุบันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐกาญจน จั่วแจมใส (2560) ศึกษา เรื่องการวิเคราะหวาทกรรม
ผูหญิงไทยในหนังสือพิมพ: กรณีศึกษา นักเตะสโมสรเลสเตอรซิตี้ซื้อบริการผูหญิงไทยฉบับนี้ พบวา
เมื่อเปรียบเทียบวาทกรรมผูหญิงไทยในหนังสือพิมพไทยและตางประเทศนั้น หนังสือพิมพตางประเทศ
มีการใชวาทกรรมที่เรียกผูหญิงไทยแบงออกเปน 5 มิติ และยังมีวาทกรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเพศมากกวาหนังสือพิมพของไทย และผูหญิงไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา ระหวางผูชาย
กับผูหญิงนั้นมีความเหลื่อมล้ําทางเพศมาตั้งแตอดีต และมีการพัฒนาใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ความ
เหลื่อมล้ําลดนอยลง มีความเสมอภาค เทาเทียมกันมากขึ้นแตก็ยังไมหมดไปจากสังคม ทั้งนี้ผูวิจัยจึง
เห็นวางานวิจัยฉบับนี้จะทําให นักหนังสื อพิ มพ ตระหนักถึงหนาที่ และจรรยาบรรณของการเปน นัก
สื่อสารมวลชน สามารถนําไปเปนแนวทางในการทําแคมเปญเพื่อสรางภาพลักษณผูหญิงไทยในสายตา
ตางชาติ รวมถึงการเปลี่ยนและพัฒนาภาพลักษณของประเทศไทยดวย และยังสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนกฎหมายในดานพลังประชาชนเรื่องสิทธิสตรีที่ยังไมเสมอภาคกันอีกดวย
จากที่กลาวมาขางตน การวิเคราะหปฏิบัติการทางสังคมในรายการวิทยุ ชี้ใหเห็นภาพรวม
ของความคิดความเชื่อตาง ๆ ที่ผูสัมภาษณสื่อสารผานตัวบทรายการวิทยุ กอใหเกิดปฏิสัมพันธทาง
สังคมและมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ สงผานชุดความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติ
ทางสังคมของวาทกรรม เมื่อภาษากับสังคมไมสามารถแยกออกจากกันไดในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ชุดความความคิดตาง ๆ จึงลวนแตสื่อสารกับคนในสังคมอยางแยบยล เพื่อปลูกฝงใหเปนสมาชิกที่พึง
ประสงคของสังคมหรือเพื่อจัดการความรัก ความสัมพันธของตนใหเปนไปอยางราบรื่นและนําไปสู
ความสุข
ดังนั้น รายการวิทยุนี้จึงมีบทบาทสําคัญในการสงสารไปยังผูรับฟงรายการไดในระดับหนึ่ง
เพื่อขัดเกลาคนในสังคมและชวยในการจัดการความสัมพันธของคนในสังคมใหสอดคลองกับคานิยม
ความเชื่อ และอุดมการณหลัก ๆ ของสังคม เชน แนวคิดบทบาทของคุณแมเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร (2559: 122) จากการศึกษาเรื่อง “วาทกรรม ‘ความเปนแม’
ในหนังสือแนะนําวิธีการเตรียมความพรอมสูการเปนแม” ไดกลาววา “แม” ถูกประกอบสราง/ให
ความหมายวาเปนบทบาทอันยิ่งใหญของผูหญิง ผูหญิงที่ไดเปนแมคือผูที่ไดทําหนาที่ในฐานะมนุษยโดย
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สมบูรณแลว เห็นไดจากการใชคําที่แสดงความยิ่งใหญ ความนาอัศจรรยของการเปน “แม” แตอยางไร
ก็ตาม สถานะของ “แม” ก็ยังคงอยูภายใตสังคมที่ “ชายเปนใหญ” แมบทบาททางเพศของ “เมีย”
และ “แม” ในปจจุบันไมไดถูกจํากัดแคพื้นที่ในบานเทานั้น เพราะสังคมปจจุบันใหคุณคากับบทบาท
การเปน “ผูหญิงทํางาน” (working woman)
แตอยางไรก็ตาม ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบตอพื้นที่ในบานก็ยังคงเปนของ “ผูหญิง”
อยางเหนียวแนน ผูชายมีบทบาทเปนเพียง “ผูชวย” “ผูปฏิบัติหนาที่แทนชั่วคราว” เทานั้น และในแง
นี้ หมายความวาผูหญิงซึ่งเปนแมควรมีคูครองอยูเคียงขาง เพื่อ “ชวย” ทําหนาที่เลี้ยงลูก ดูแลงานบาน
การเปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว (single mom) ไมใชสิ่งที่พึงปรารถนา แมวาสังคมไทยปจจุบันจะยกยองเชิด
ชูผูหญิงที่สามารถดูแลลูกไดโดยลําพัง ดังจะเห็นไดจากการกลาวยกยองดาราบุคคลผูมีชื่อเสียงตาง ๆ
แตการเชิดชูนั่นเองที่เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นวาปรากฏการณ “คุณแมเลี้ยงเดี่ยว” ไมใชเรื่องปกติสามัญ
แตเปนประเด็นควรถูกกลาวถึง
เนื่องจากงานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษากลวิธีการสัมภาษณผานสื่อโดยใชระเบียบวิธีทางดานภาษา
ผูวิจัยจึงมุงศึกษาผานการสัมภาษณผานรายการวิทยุ ผูสัมภาษณรายการมีความสามารถในการใช
ภาษาอย า งไรที่ ทํ า ให ผู ใ ห สั ม ภาษณ ห รื อ ผู รั บ ฟ ง รายการผ อ นคลายทุ ก ข ซึ่ ง รายการวิ ท ยุ
“คลับฟรายเดย” เปนแหลงขอมูลที่นาสนใจและมีแงมุมที่นาคนหาอยางหลากหลาย เปนการเพิ่ม
ประเด็นคนพบและมุ มมองใหม เกี่ยวกับ การสัมภาษณ ชวยใหเห็นถึงปญหาชีวิ ต วิธีคิด และความ
คาดหวังในเรื่องความรักการใชกลวิธีทางภาษาและถอยคําที่กลาวมาแลวขางตน ผูสัมภาษณยังเปน
ผูควบคุมบรรยากาศในการสนทนาใหผอนคลายลงดวย เมื่อผูสัมภาษณเริ่มสังเกตอารมณของผูให
สัมภาษณที่เริ่มรูสึกดีขึ้น หลังจากที่ไดเลาเรื่องราว ระบายความคับของใจออกมา ผูสัมภาษณก็จะมีการ
หยอกลอ มีการกลาวชื่นชม มีการใหคําแนะนําและพูดใหกําลังใจกับผูใหสัมภาษณเพื่อมีกําลังใจในการ
ตอสูชีวิต หากเรื่องที่ผูใหสัมภาษณเลามีความนาสนใจจนสามารถเปน “อุทาหรณ” ใหกับผูฟงทางบาน
ผูสัมภาษณรายการก็จะมีการสรุปเรื่องที่สนทนาและฝากขอคิดใหแกผูฟงทางบานการอานขอความ
ขนาดสั้นจากผูฟงทางบานยังเปนการสรางสีสันใหรายการวิทยุมีความโดดเดนทั้งยังแสดงใหเห็นวาผูฟง
ทางบานมีสวนรวมในการสนทนาดวย
นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังมีบทบาทในการคลี่คลายปญหาชีวิตรักใหแกปจเจกชน และยังมีบทบาท
ในการทํ า หน า ที่ “พี่ ส าว” ที่ ค อยชี้ แ นะความประพฤติ ข องคนในสั ง คมอี ก ด ว ย ในขณะเดี ย วกั น
สังคมไทยกาวเขาสูสังคมเมืองที่มีความทันสมัยและมีการรับแนวคิดมาจากคานิยมตะวันตก และการ
วิเคราะหวาทกรรมในงานวิจัยนี้ นอกจากจะมุงเนนไปทางดานภาษา ยังใหความสําคัญกับการกระทํา
ทางสังคม และวัฒนธรรมทีถ่ ูกสรางขึ้นในระดับปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย
ผูสัมภาษณยังนําเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับผูหญิงดวยแนวคิดสมัยใหม ที่เนนย้ําเรื่องการตระหนัก
สิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง การชี้ใหตระหนักถึงสิทธิและความเสมอภาคของชายหญิง
การเตือนใหนึกถึงจิตใจของผูอื่น การปรับทัศนะใหเกิดความเขาใจกัน การปรับวิธีคิดเรื่องการรักเพศ
เดียวกัน การแนะใหเริ่มตนชีวิตใหม การตอตานความรุนแรงในครอบครัว และการเห็นคุณคาของ
ตัวเองแสดงใหเห็นวาผูสัมภาษณรายการมีบทบาทในการปลูกฝงโดยยึดกรอบคานิยม จริยธรรม และ
บรรทั ด ฐานทางสั งคมมาใชในการสัมภาษณร ายการวิทยุ “คลับ ฟรายเดย” และการใหคําแนะนํา
ปรึกษา
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รายการวิทยุนี้จึงมีบทบาทเปนพื้นที่ในการระบายความคับของใจ และในขณะเดียวกันผูสัมภาษณ
ก็มีบทบาทในการชี้แนะความประพฤติของคนในสังคมใหสามารถดํารงอยูไดภายใตระเบียบแบบแผน
เดียวกัน แมวาแตละคนจะเผชิญปญหาชีวิตรักแตกตางกันไป แตผูสัมภาษณก็สามารถชี้แนะและชวย
ปรับมุมมองการใชชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมสมัยใหมที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยูในทุกขณะ
ไดเปนอยางดีโดยใชกระบวนการสนทนาผานรายการวิทยุ สวนกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทที่ผูสัมภาษณ
ใชในรายการ เห็นวาผูสัมภาษณมีวิธีการใชภาษาอยางมีศิลปะที่ไดกลาวมาแลว งานวิจัยนี้จึงจะเปน
แนวทางในการศึกษาเพื่อนําไปออกแบบรายการวิทยุตอบปญหาชีวิตรักในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อที่จะไดเขาถึง
กลุมคนอื่น ๆ ในสังคมตอไป
6.3 ขอเสนอแนะ
วิ จั ย นี้ เ ป น การวิ เ คราะห กลวิ ธี ก ารสั มภาษณ ในรายการวิ ทยุ คลับ ฟรายเดย อยางไรตามยั ง มี
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกลวิธีการสัมภาษณที่ควรศึกษาเพิ่มเติม เชน
6.3.1 ศึกษากลวิธีการถามจากรายการอื่น เชน รายการพุธทอลคพุธโทร ของคลื่นวิทยุ EFM
station 104.5 รายการ “อยาหาวานาสอน” ทางชอง YouTube NANAKE555
6.3.2 ศึกษาเปรียบปริจเฉทการสัมภาษณรายการวิทยุ หรือสื่ออื่น ๆ ดานความแตกตางของ
เนื้อหา กลวิธีการใชภาษา หรือลักษณะโครงสรางของรายการ
6.3.3 ศึกษาลักษณะภาษาและกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรในสื่อโทรทัศน เชน รายการ Club
Friday SHOW รายการสตรีมีคลาส
6.3.4 ศึกษาผลกระทบของรายการวิทยุที่เนนใหคําปรึกษาตอผูรับชมรายการ
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ตัวอยางขอมูลจากเทปการสัมภาษณรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย”
ตอน รักจริงหรือแครูสึกดี (ยอดรับชม 208,044 ครั้ง ขอมูลวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ชวงนําเขาสูรายการ
เปดดวยเพลง อยาทําอยางนี้ไมวากับใคร..เขาใจไหม ศิลปน : ธงไชย แม็คอินไตร
ชวงที่ 1
พี่ออย : นี่นะคะเพลงนี้ก็นาจะเหมาะกับชื่อตอนของวันนี้ดวยคะ รักจริงหรือแครูสึกดีนะคะ
คลับฟรายเดยค่ําคืนนี้คะ วันศุกรเจอกันเวลานี้นะคะ 4 ทุมถึงเที่ยงคืน และก็หลายอาทิตยที่
ผานมา ไมไดเจอหนาเจอตากับพี่ฉอดเลยคะ
พี่ฉอด :
เออ หายไปสองอาทิตยเนอะ
พี่ออย : ใชคะ มีทั้งหนึ่งคลิปและก็หนึ่งคอนเสิรต
พี่ฉอด : ใชคะ ก็ไปทํา Stage Fighter มา
พี่ออย : ใชแลว นะคะ แลวเมื่อกี้ก็ลงไปคุยที่แฉ
พี่ฉอด : ใชคะ เมื่อกี้ลงไปที่แฉพอดี วันนี้มีทางกลุมแมบานที่จังหวัดชายแดนภาคใตเอาน้ําพริก
ซากูนามา แลวเดี๋ยวจะออกรายการแฉ เปดไปดูที่ชอง GMM 25 ฟงพวกเราไปดวย ดูพวก
เราไปดวยและก็ดูชอง Gmm 25 ไปดวย
พี่ออย : คะ ใชการสื่อสารทุกชองทางใหเต็มทีที่สุด
พี่ฉอด : เมื่อกี้อานกลองน้ําพริกเมื่อกี้ พอดี ไมไดหยิบติดมาดวยน้ําพริกเซากูนามันคือชีวิตของพวก
เขา ก็คือกลุมแมบานคะ ที่ครอบครัวประสบปญหา จากเหตุการณที่ไมสงบทางชายแดน
ภาคใตเขาก็เลยรวมตัวกันและก็ทําน้ําพริกขายที่จะหาสตางคมาดูแลครอบครัว
พี่ออย : อรอยนะ คะ ชิมแลว วันนี้เอาน้ําพริกมาขายดวยคะ อุดหนุนกันไปนะคะ เปนทั้งเซต น้ําพริก
นรก รสชาติดีมากนะคะ
พี่ฉอด : เหมาไปหมดแลวคะ บอกวามีเทาไหรเอาหมดละกันเปนแบบแพ็คมี 4 กระปุก สี่รสชาติ ซึ่ง
เดี๋ยวใครอยากรูวาจะสั่งหรืออยากจะชวยกันยังไง เดี๋ยวคงมีรายละเอียดมาบอกให
พี่ออย : นี่ไง ถาใครเปด live อยูนะคะ รอเจอกันในคลับฟรายเดยแฟนเพจนะ นี่คะ คือน้ําพริกอันนี้
น้ําพริกเซากูนา ในหนึ่งเซตจะมีหลายรสใชมั้ยคะ
พี่ฉอด : มีน้ําพริกกุงเสียบ น้ําพริกสวรรค น้ําพริกขิงปลาดุกฟูและก็น้ําพริกนรก เขาเขียนวาเซากูนา
แปลวารสชาติของเรา เราเปนกลุมผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากความไมสงบชายแดนใต
น้ําพริกถวยนี้คือรสชาติของชีวิต พวกเราที่กลั่นออกมาอยางเขมขนหอมอรอยและดวยความ
อุตสาหะและอดทน
พี่ออย : คะ นาอุดหนุนที่สุดคะ จริงแลวอยากจะบอกกันตรงนี้แลวเดี๋ยวก็จะบอกชองทางอีกทีหนึ่ง
วาจะสั่งยังไงบาง
พี่ฉอด : มีเบอรโทรศัพทมีอะไรใหเดี๋ยวบอกกันเนอะ
พี่ออย : คะ ใจสูคะ ทุกคนนะคะ
พี่ฉอด : ชวยกัน ๆ คนละไมคนละมือ มีไรที่พอเราจะชวยไดก็ชวยกันนะคะ
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พี่ออย : คะ เขาสูคลับฟรายเดย แนนอนวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกัน รักจริงหรือแครูสึกดี คือชื่อ ตอนแบบ
นี้เนี่ย เมื่อไหรก็ตามที่มีชื่อตอนรักคลุมเครือๆ ของคนยุคนี้ขอความจะเยอะมากในเพจนี่สง
กันเยอะมากนะคะ บางคนก็มั่นใจแลวละวาคงไมใชความคลุมเครือ แตบางคนก็อยากให
คลุมเครือตอไป ใหเดายาก ๆ อีกสักนิด อยางนอยก็มีความหวังนะคะ สุดแทแตวาคุณจะเจอ
เหตุการรณแบบไหนอยูนะ ก็สามารถโทรไดคะ 026658377-80 แตกอนที่เราจะรับสายกัน
พรุงนี้คลับฟรายเดยโชวคะ เปนอีกคูหนึ่งที่หลายคนจับตามอง มาก
พี่ฉอด : และเปนอีกครั้งหนึ่งที่เธอคนนี้กลับมาที่รายการของเราอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่คราวที่แลวได
เคยสรางปรากฏการณ
พี่ออย :
ไมเคยมีใครลบสถิตินี้
พี่ฉอด :
อัดรายการเสร็จปุบตองตามกลับมาอัด
ใหม เปดตัวยังไมเทาไหร อาวปดตัวซะแลว ตนหอม มีความรักใหม ตอนนี้มีคนจับตามอง
อยางที่พี่ออยวากับนองซัน
พี่ออย : คือ ตนหอมอาจจะเปนผูหญิงบุคลิกแรง ๆ และก็ในรายการเขายังพูดเสมอวา กอนหนานี้
ความรักใชอารมณ ใชหัวใจอยางเดียว แตตั้งแตนี้เปนตนไปจะใชสติใชสมองมากขึ้นนะคะ
ลองฟงการพูดคุยวันพรุงนี้คะ 6 โมงครึ่งนะคะที่ Gmm 25 คือไมรูเหมือนกันแตมีความรูสึก
วาตอนแรกก็คิดวา วุย! หอม หลายๆ คนอาจจะมองวาจะไปรอดมั้ย หลังจากการพูดคุยมี
ความรูสึกอยางหนึ่งคือเขาสองคนเหมาะกัน มีสวนเติมเต็มกัน มีสวนที่อีกคนหนึ่งขาด แลว
ไปอยูที่อีกคนพอดีนะคะ ลองติดตามดูพรุงนี้ และหลังจากนั้นคะ ประมาณ 2 ทุมครึ่ง คลับ
ฟรายเดยเดอะซีรียเขมขนขึ้นทุกทีรักแทหรือแครักเกานะคะ อารต ภศุต โฟกัส แลวก็ มารช
จุฑาวุฒิ
พี่ฉอด : คะ มันเปนอีกเรื่องหนึ่งที่บอกใหเรารูวาความรักเมื่อมีการลังเลขึ้น จากความรักครั้งเกากับ
ครั้งใหม วนเวียนไปมา แลวไมตัดสินใจใหเด็ดขาด บางทีมันอาจจะนํามาซึ่งความเสียหาย
อะไรหลาย ๆ อยางก็ได ตองระวังดี ๆ เหมือนกัน เชื่อวามีหลาย ๆ คนเปนนะคะ ประเภท
ที่ แบบยั งสองจิ ตสองใจ ไม แน ใจแต บ างที ก็ ให ความหวัง ไปทั่ว หรื อ บางที ก็บ อกว า ได ใ ห
ความหวังนะคะไม ได ตั้งใจ แตพฤติกรรมที่ทําไปก็ทําใหอีกฝายเขาคิดมากและเขาใจผิด
เพราะชีวิตมันไมชัดเจนนะคะ มันอยูกับความสับสนวุนวายเลือกทางไหนดีหรืออะไรดี มัน
อาจจะนํามาซึ่งผลสุดทายแลวเนี่ย มันมีบางอยางที่นากลัวเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอยาพลาดนะ
คะ มันเปนคลับ ฟรายเดยเดอะซีรี่ยตอนหนึ่งที่คอนขางจะแตกตางไปจากหลาย ๆ ตอนที่
เราเคยทํากันนะพี่ออย เราไมคอยจะมาในมุมภาพของความรุนแรงในมุมนี้ สวนใหญจะเปน
การแยงกันหรืออะไรตาง ๆ แตวามุมที่เปนเรื่องของแฟนเกาและมีการทํารายกันแบบนี้เนี่ย
ยังไมเคยออกมาใหไดดูกัน
พี่ออย : ซึ่งมันมีอยูจริงในสังคมไทย และความสับสนมักทําใหใครหลายๆคนเจ็บปวดจริง ๆ เลือกที่
จะชัดเจนเถอะ อยาทางนั้นก็อยากมีทางนี้ก็สงสาร เอะหรือยังไงดี นูนนี่
พี่ฉอด : และบางทีเกิดเรื่องขึ้นมาเราไมรูจะบอกวาใครเปนคนผิดจริง ๆ ซึ่งตอนนี้ตองบอกวาสําหรับ
Gmm25 ของเราตอนชวงเวลา 2 ทุมกวา ๆ ถาเปนวันจันทร วันอังคาร ละครคนกําลังสนุก
มากจริง ๆ เปนละครอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกวาเปนคนเลือกเรื่องนี้มาเพราะอานนิยาย
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เรื่องนี้มานานมากแลว และมีความประทับใจฝงใจอยู พอถึงวันที่มีโอกาสไดเลือกมาทําละคร
ก็เลยรีบเสนอเรื่องนี้เลย มันมีหลาย ๆ อยางที่เปนเรื่องซอน ๆ กันระหวางชีวิตจริงกับละคร
ซึ่งบางทีเราก็ลืมตัวและไมรูเหมือนกันวาสิ่งที่เราแสดงอยูตอนนี้มันเปนชีวิตจริงหรือละครกัน
แน บอยครั้งที่คนเราแสดงละครโดยที่ไมรูตัว เชน สมมติพี่ฉอดไมชอบพี่ออยเลยนะแตนั่งอยู
ตรงนี้ตองทําเปนชอบ ถือวาเลนละครกันอยู เชื่อเถอะคะวาทุกคนจะมีโอกาสเลนละครบางที
ก็ชิน ๆ ลืมตัววาตรงไหนเปนละครตรงไหนเปนชีวิตจริง
: กลายเปนวาวันหนึ่งเราตองทําตองทําจนไมรูวาเราตองทํามั้ยแตพอ 5 4 3 2 1 ตองทําแบบ
นี้ตองคุยแบบนี้ ตองทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อใหสําเร็จแบบนี้
: ตองแบบฝนใจแบบนี้คะ สวนพุธ –พฤหัส ก็จะเปนเพื่อนสนิท ToBe Continued
: นองนารัก เลนละครเกง
: มันจะมีอารมณยอนคิดถึงตอนสมัยเด็ก ๆ จะมีอารมณแบบนี้ เปนกลุมเปนแกง ก็มีแบบ
แอบชอบแอบรักกัน แอบรักเพื่อน มันดูเปนชีวิตแบบชวงเวลาในวัยแบบนั้นแน ๆ ละก็วัน
เสารก็จะเปนคลับฟรายเดยเดอะซีรียนี่แหละ
: ตอนนี้ไลฟใครแบบอยากเจอหนาเจอตากัน ตอนนี้เปดเขาไปที่ไลฟแฟนคลับฟรายเดยได
เลย แลวก็คลิกไลฟเสร็จปบ สามารถจะฝากเรื่องราวตัวเอง ฝากเบอรโทรกลับของตัวเองได
อยากจะโทรเขามาคุยหรือแมแต พี่คะไอชื่อตอนมันตรงกับเพื่อนหนูมาก เรามีเพื่อนนางเอก
อยู เ ต็ มไปหมดเลยนะคะ แชรใหเพื่อนได เพราะบางคนจะมีความรูสึกวาคลับฟรายเดย
ตอนนี้หนูอยากใหเพื่อนไดฟงมาก
:
เห็นหนาตัวเองในไลฟควรแตงหนานิดหนึ่งเนอะ
พี่ออย วิ่งขึ้นไปขึ้นมา ขอภัยนะคะหนาสดไปนิดนึง
: คุณพี่คะเรามีสติ๊กเกอรดวยดูสิ สามารถโหลดสติ๊กเกอรไดนะคะ ผลิตภัณฑเยอะเยอะ พี่
ฉอดพี่ออยคลับฟรายเดยเปนภาษาอังกฤษเวนวรรคนิดนึง บางคนบอกวาพี่คะหนูอยาก
โหลดทําไมหนูโหลดไมได ตองสะกดตามตัวเลยคะ พี่ฉอดและก็พี่ออย คลับเวนวรรคฟราย
เดยคะ ในไลนสติ๊กเกอรครีเอเตอรชอป สามารถไปโหลดไดเลยนะคะ อะเดี๋ยววันนี้เราคุยกัน
คะรักจริงหรือแครูสึกดี หลาย ๆ ประโยคในเพจที่สงมาเห็นแลวนาสนใจนะ…เขาบอกวา
รูสึกดีนะอยูดวยแลวสบายใจ แตยังไงสุดทายก็ไดแครูสึกดี แบบนี้ก็มี…อันนี้บอกวาอยาเลน
กับความรูสึกของใครนะคะถาไมรักจริง เห็นดวยนะคะ…อันนี้ก็บอกวาความรูสึกดีตองนํามา
กอนระดับความรักถึงขั้นรักจริงถึงจะตามมา
: แตอันนี้แยหนอยคะ… ไมใชทั้งรักจริงและไมใชรูสึกดี เทาที่มีก็คงแคเหงาแลวเอาเรามาแค
คั่นเวลา
: โอว! แตเห็นมั้ยคะวานองรูตัว หลาย ๆ ครั้งเรารูสถานะของเราเพียงแตแคเรายังเดินออกมา
จากจุดนั้นไมได
: เรารูสึกดี แตพี่เคาไมไดรูสึกอะไร สายมโน มโนวาเขามีใจ เศราแปป
: อุยไมรูสิ แตจริง ๆ พี่ออยไมไดเขาขางนะบางทีจะบอกวาอยาคิดมาก แตในที่สุดมันก็ยากที่
จะไมคิด บางคนโทรหาทุกคืน ตอนเชาโทรปลุก มีอะไรเลาใหเราฟงตลอด มันก็งายที่อีก
ฝายจะรูสึกวา เฮย ! ฉันตองพิเศษ แตในที่สุดแลว ออ เปลา ๆ ๆ เปนพี่เปนนอง
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พี่ฉอด : คนที่ไมรูสึกอะไรโทรปลุกกันทําไมพี่ออย
พี่ออย : นั่นสิ จริง ๆ คะพี่ เพราะฉะนั้นถึงไดบอกจริง ๆ สายมโนไมไดแปลวาตัวเองเปนคนผิดอยาง
เดียวนะ อีกฝายก็กําลังเลนกับความรูสึกอยูรึเปลา
พี่ฉอด : ละถามวาเคารูมั้ยพี่วาเคารู เคาก็รูวาเรารูสึกยังไงเคาถึงไดกลาทําแบบนั้น นึกออกปะ แตไอ
ที่จะคิดถึงแบบวาจะรักชอบถึงขั้นเปนแฟนมั้ย อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งตองดูไป [คะ ๆ] แตไอ
แบบชนิดที่ความสัมพันธแบบเนี้ยถาจะบอกวาไมมีอะไรเลยมันก็คงไมใช
พี่ออย :
หรืออาจจะเปน
เหมือนชื่อตอนวันนี้ก็ไดนะคะ ก็รูสึกดีแตยังไมถึงขั้นรูสึกรัก คุณเจษ สายแรกเลย สวัสดีคะ
เจษ : สวัสดีครับพี่ออย พี่ฉอดครับ
พี่ฉอด : คะ ๆ คุณเจษ ของคุณเจษเปนแบบไหนคะ แบบรักหรือรูสึกดี
เจษ : เออ อันนี้คือรักจริงเลยครับ คบกันมา 15 ป [โอ ! นานเลย] แตเรียนกันมาตั้งแต ม.1 ถึง
ม.6 แตไมไดชอบกัน พอจบมอหกก็เลยมาชอบพอกัน จนครบ 15 ป พอ 15 ป เมื่อไมกี่เดือน
มา เออ เราจับเขาไดวาเขามีคนอื่น เราใหอภัยเขามาตั้ง 4 ครัง้ แตเคาก็ยังทําอีกผมก็รูวาเขา
รักผม รักแทอะแหละ แตผมไมรูวาเขารักแทกับคนนั้นหรือแครูสึกดีกับผูชายอีกคน
รึเปลา
พี่ออย : 15 ปที่ผานมาเหตุการณแบบนี้ไมเคยเกิดขึ้น ถูกมั้ยคะ [ครับผม] มาเกิดขึ้นในระยะหลัง ๆ
ใหอภัย 4 ครั้งกลับคน ๆ เดิมรึเปลาคะ
เจษ : ใชครับ
พี่ออย : คุณเจษถามตรง ๆ แลวตอนที่เราจับได เขารูสึกผิดบางมั้ยคะ
เจษ : ครั้งแรกเขารูสึกผิดเขาขอโทษและขอเริ่มใหม ผมก็ใหอภัยเขาแตความรูสึกกลายเปน
หวาดระแวง แลวผมก็กลายเปนคนนิสัยที่จับผิดอยูตลอดเวลาครับ พอครั้งที่สองเราจับได
เรื่องยาคุมทั้ง ๆ ที่เราอยากมีลูกดวยกัน แตเคาก็มียาคุมซอนไวในกระเปาแตเขาบอกวาเขา
กินเพื่อเพิ่มฮอรโมนเพื่อใหหนาอกอะไรแบบนี้ของผูหญิง ผมก็เลยเชื่อใจ แตไมไวใจ และครั้ง
ที่สามที่เห็นจะจะ คือเขาไปหองผูชายและเราก็ไปหองผูชายคนนั้น เห็นเขาอยูดวยกันแตเขา
ไมไดมีอะไรกันเราก็ยังใหอภัยเขาอีก ครั้งที่สี่ผมไปทํางาน แตเซนตผมรูสึกวาเขาจะไมอยูที่
หองผมก็เลยกลับมาตอนเที่ยง แตเขาไมไดอยูหอง เขาไปไหนก็ไมรู ผมก็เลยดวยความที่กิน
แอลกอฮอลไปดวยแบบเหมือนทํารายรางกายเขาไปดวย อะไรทุกอยางมันก็เลยแตกไปหมด
เลยครับ
พี่ออย : คะ แลวตอนนี้ละคะ
เจษ : ตอนนี้ก็แยกกันอยูแตก็ยังมีความคิดถึงอยูครับพี่ออยพี่ฉอด แตเราก็จดทะเบียนกันแตไมมี
ลูกดวยกัน เขาอยากหยากับผม แตความรูสึกของผมไมอยากหยาเลยครับ
พี่ฉอด : นานเทาไหรแลวคะเนี่ย
เจษ :
ประมาณเดือนกวา ๆ ไดครับ
พี่ออย : คะ คราวนี้เรื่องอยากหยาหรือไมอยากหยา บางทีก็ไมรูเหมือนกันนะคะ จริง ๆ หยาหรือ
ไมหยามันก็แคกระดาษแผนเดียวจริงๆ แหละ เพียงแตแคตอนนี้ตอนที่เราอยูเราก็ดูไมมี
ความสุข เธอเองก็ดูเหมือนทุกข การอยากหยาแนนอนคุณเจษก็ยังรักเขาอยูอะแหละ แตพอ
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ถึงวันหนึ่งอาจจะตองคิดเหมือนกันนะคะวา ตอนนี้การไมหยาของเรามันอาจจะไมเปนผลดี
ตอใครเลยนะ แมกระทั่งตัวเราเองดวยซ้ํา ถูกมั้ยคะ
: แตก็เขาใจนะคะคุณเจษรูสึกอะไรอยูตอนนี้ เนอะ มันคงยากที่เราจะยอมรับกับสิ่งที่มัน
เกิดขึ้น แตในที่สุดแลวคุณเจษอาจตองการเวลา เพราะถาเอาเขาจริงๆ ยังไงก็ตามถาสมมติ
คนจะไปไมวาเราจะฉุดรั้งเขาไวดวยอะไรก็ตาม จะเก็บทะเบียนไวแตถาคนจะไป เราก็ไดแต
ทําใจ แตมันอาจจะยังยากสําหรับวันนี้ก็ไมเปนไรคะ ใหเวลาตัวเองหนอย คอย ๆ ใชชีวิต
คอย ๆ ปรับตัวไปกับการอยูคนเดียว มัน 15 ปนะคะ พี่ออยมีคนๆหนึ่งอยูขาง ๆ มา 15 ป
แลว วันหนึ่งตองยอมรับวาเฮยเราไมมีเคาอีกแลว เขาใจคะ
:
มันลําบากมากเลยครับ
ทุกครั้งเขาไปดูเฟสบุกเขาเห็นรูปตัวเองกับเขาถายดวยกันบางครั้งก็น้ําตาไหล ฟงเพลงที่
พี่ออยพี่ฉอดเปดบางครั้ง แตกอนเคยฟงคนรองอกหักไมเห็นเปนไรทําไมตองรองไห พอมา
เจอกับตัว เลยเขาใจ
: คอย ๆ ดูแลเยียวยาหัวใจตัวเองไปนะคะคุณเจษ
: เมื่อสัปดาหที่แลวก็ไปหาเขาที่บาน เขากลับไปดูแลพอแมไมไดไปอยูกับผูชายคนใหม พอแม
ฝายหญิงก็ไมอยากใหเราหยากลัวผูหญิงเตลิดไปอยูที่อื่น
: ไดเปดใจคุยกันถามกันมั้ยคะวาทายที่สุดแลวเราสามารถปรับความเขาใจกันไดอีกสักครั้ง
ไหม
: ถาอยูตอหนาฝายหญิงจะไมพูดแตถาเปนสงขอความเขาก็จะโทรมาดา ไอโง เขาจะพูด
คําหยาบ ๆ ใสเรา
: ถาเปนแบบนั้นไมจําเปนแลวคือตอนแรกคิดวาเขาคงรูสึกผิดมากที่ทํารายจิตใจคนที่รักกัน
มาตั้ง 15 ป แตถาเขามีคําแบบนั้นไมรูสิคุณเจษ 15ป ที่ผานมาถือวาใชเวลาในการรูจัก
ผูหญิงคนหนึ่ง วันนี้ไดรูจักทุกมุมแลว
: แตก็พยายามทําใจ ทํางาน ใหเวลากับตัวเองเยอะๆ มันจะไดไมเครียด
: นั่นแหละคะ ดีที่สุดแลว อยาอยูเฉยๆ อยาอยูคนเดียว มีไรทําก็ลุกขึ้นทํางานใหมันดีๆ
: อยูหองก็ออกไปวิ่ง หาไรทํา บางครั้งก็ฟงธรรมะ
: แตดีนะ กําลังอกหัก กําลังเสียน้ําตา วิ่งเลย เสียเหงื่อเลย เราเปนผูชายที่มีคุณคามากพอ
ถารักดี ๆ เขาไมเอาปลอยเอาไวเดี๋ยวเราดูแลตัวเอง
: เอาใจชวยคะคุณเจษ
: ขอบคุณมากครับ
: คะ สวัสดีคะ
: ขอความทางไลฟ สงมาวา พอเจอผูชายดีๆ ผูหญิงดันทิ้งอีกเนอะ
: จริงๆ คะ โลกเรานี้ หลายๆคนตามหาผูชายดีๆแทบตาย บางคนเจอแลวทิ้งขวาง ไมเห็นคา
: เขาอาจจะไมคูควรกับความรักดีๆของเรา โอเค อยูใกลฉันแลวทุกข แยกไปมีความสุขไกล ๆ
เลย คุณพีนะคะ สวัสดีคะ
: สวัสดีคะ พี่ออยพี่ฉอด
: ชื่อตอนนี้โดนมั้ยคะ
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: คือจริง ๆ แลวเหมือนตรงขามกับคุณเจษเลยคะ ตอนนั้นที่เกิดเรื่องคืออายุ 35 ตอนนี้อายุ
ประมาณ 40 นะคะ ก็มีแฟนคบกันมาตั้งแตอายุ 23 ก็พอดีเปนแบบหญิงรักหญิงก็ทุกอยางก็
ราบรื่นไมมีอะไรจนกระทั่งมาปที่ 14 เราเปนคนชอบวิ่ง แตแฟนเขาเลนโยคะ เขาก็เลยชวน
เราไปลองเลนโยคะดู เราก็ไปเลนพอเลนเสร็จเราก็เจอเปนครูโยคะ เขาคอนขางที่จะแบบ
สวยเซ็กซี่มากแตก็แบบอายุมากกวา ประมาณ 48 แตยังเซ็กซี่อยู ดวยความเลนโยคะมันจะ
มีแบบโดนตัว ดัดตัว เราเลยแบบรูสึกดีกับครูโยคะคนนี้ ก็เลยเลนโยคะแบบขยันมาก ไปเลน
ทุกวันแฟนไมอยูก็ไปเลน จนกระทั่งเรากับครูโยคะมีความรูสึกดีใหกันและก็คบกัน แฟนมารู
ทีหลังจับไดเขาก็โกรธมาก เขาก็ใหเราเลือกระหวางเขากับครูโยคะคนนี้ เราก็งงตัวเองที่ผาน
มาเราก็เปนคนดีมาตลอด ทําไมเราถึงไปรูสึกดีกับคนอื่นที่ไมใชแฟนเรา ครูโยคะก็มาถามวา
เรารักเขารึเปลา เราตอบไมไดเพราะเรารูสึกวาเรารูสึกดี ดูเห็นแกตัวสุดๆ เราก็ไมรูจะทํา
อยางไรดี ก็เลยตองเลือกที่จะกลับไปคืนดีกับแฟนและเลิกกับครูโยคะคนนี้ แตวากวาจะเลิก
ไดคือมันทรมานมาก ใชความพยายามสูงสุดเลยไมเคยคิดวาจะขนาดนี้ อดทนสุด ๆ แตถา
ถามวาทุกวันนี้ยังรูสึกดีกับครูโยคะคนนี้อยูมั้ย เราก็ยังบอกวาเปนความรูสึกที่ดี แตเพียง
ตอนนี้คือเราพยายามที่จะไมไปเจอเขา ไมไปยุงกับเขาอีก เพื่อที่จะใหเรืองมันจบแตเราก็ยัง
ตอบไมไดวาทําไมถึงเปนแบบนี้
: แลวความรักระหวางเรากับแฟนละคะ
: ทุกอยางก็ราบรื่นคะ เพราะแฟนเปนคนนารักมาก ดีมาก ใสใจเราดีมาก ไมมีอะไรบกพรอง
เลย ไม เ คยทะเลาะกั น รุ น แรงนอกจากเรื่องนี้ ที่ผานมาเขาก็งงวาราเปน อะไร ทําไมมัน
เกิดขึ้นได เขายังไมเชื่อเลยดวยซ้ํา แตคือเหมือนกับเราดูละคร ดูคลับฟรายเดย ที่สามีไปมี
เมียนอยเราก็ยังมองวาไมดี แตพอเจอกับตัวเราเองเราตอบไมไดวาทําไมเรากลายเปนคนใน
แบบที่เราไมอยากเปน แตวามันก็เกิดขึ้นไปแลว
:
จะถามพอดี เมื่อกี้คุยกับคุณเจษสายที่
แลวมา เหมือนคุณพีจ ะเปน อะไรที่ต รงกันข าม ในฐานะของตั วแทนที่เ คยทํ าสิ่งนี้เ นี่ ย ใน
จังหวะที่เรารูสึกวาแฟนเราก็ดี แลวเราไปเจอกบอีกคนหนึ่ง ไอจังหวะเผลอใจตอนนั้นเรา
รูสึกตัวมั้ยคะวามันไมควร
:
รู แตมันหามไมได
: ตอนแรกคิดวามันจะขนาดนั้นรึเปลา
: มันเหมือนเราไมสามารถหามความรูสึกของเราได ครูโยคะก็แตงตัวโป มีความเซ็กซี่แบบ
สุด ๆ จนเราไมสามารถหามเราไดรูทั้งรูวามันไมดีตอนแรกพยายามหามใจมาก ๆ อยางตอน
สุดทายที่ตองเลิกบางทีขับรถไปหาครูโยคะ แตก็ตองหยุดและกลับรถกลางทางเพื่อกลับไป
หาแฟนเรา เราตองใจแข็งคือแฟนตอนแรกก็บอกวาถาไมรักกันเขาเองเขาก็พรอมจะปลอย
ถามันไมไดจริง เพราะเขาก็ทําอะไรไมได แสดงใหเห็นวาเรารักแฟนเรามากกกวาความรูสึกดี
ซึ่งเราก็ตอบไมไดวาทําไมเรารูสึกดีใหกับคนนั้นจัง
: นี่ไง ถึงมีคนบอกวา บางทีเขาเรียกวาหลง เขาถึงไดบอกวาความรักตองใชสติตลอดจริง ๆ
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ไมไดบอกวาการที่มีแฟนแลวบางคนแตงงานแลวดวยซ้ํามันก็มีโอกาสภาวะเสี่ยงที่คน ๆ หนึ่ง
เฮย อะไรทําใหหัวใจฉันเตนแรงขนาดนี้ แตเราเลือกจะวางตัวได ถาเกิดบางคนบอกวาทํา
ตามอําเภอใจซะทุกอยาง ปญหาก็ไมจบ
: คิดวาไมเปนไร แตคนมักจะเริ่มตนจากความคิดแบบนี้ ไมเปนไรหรอกนา คิดวาตัวเองจะ
ควบคุมจิตใจตัวเองได ตองบอกเลยนะคะวาเปนความคิดที่ผิดมาก เพราะมันยากจริง ๆ นะ
หัวใจก็ของตัวเองนี่แหละแตทําไมมันคุมไมไดก็รูเหมือนกัน
: ไมนาเชื่อวาจะเปนคนแบบนั้น พอมันผานไป แฟนก็ยอนกลับมาถามอีกรูตัวรึเปลาทําไมทํา
แบบนี้ เราก็บอกวารูทุกวันนี้ก็ยังจําไดแตไมเขาใจทําไมเราตัดสินใจแบบนี้
: ไมเปนไร ใหถือวาพลาด [แตอยาพลาดบอยนะคะ] ยังโชคดีนะคะยังไงก็ยังกลับมา
: เพราะตอใหเราบอกวาพี่ลําบากมากเลยคะมันตัดใจยากมาก เชื่อมั้ยคะวาคนที่ยากกวาคือ
แฟนเรา การใหอภัยคนที่เรารักโดยเฉพาะเรื่องการนอกใจเปนเรื่องที่ยากมากนะพี เพราะ
เขาตองรักเรามาก ความเชื่อใจที่พี่ออยพูดบอย ๆ มันสรางไมงายทําลายไมยากพอมัน
ทําลายไปแลวเขาจะตองอยูกับคนที่รักแบบไมเชื่อใจใหมันสามารถเดินหนาตอไปได
เพราะฉะนั้นความลําบากที่บอกวาพี่ มันลําบากมากที่ตัดใจจากครูโยคะคนนั้น ความลําบาก
ที่มากกวาคือแฟนเรา
: ใชคะ เพราะวาสองปแรกคือทะเลาะกันทุกวัน เขาจะแบบคลาย ๆ คุณเจษ รื้อ ๆ คน ๆ
ตรวจทุกอยางมือถือ นูนนี่นั้น มีอยูวันหนึ่งเราก็พูดวาถาเธอไมมีความสุขที่จะอยูกับฉันเรา
เลิกกันก็ไดนะ คือฉันก็สงสารเธอเหมือนกัน ฉันก็ไมไดตั้งใจที่จะทําใหเธอเสียใจมันเกิดขึ้นไป
แลว เขาก็เลยเหมือนคิดไดวาในเมื่อเราตัดสินใจเลือกเขาแลว เขาก็ตองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง
: และถายิ่งเราทําแบบนี้แลวเขายังใหอภัยเรา เรายิ่งตองดูแลหัวใจเขาใหดีหลายเทาแสดงวา
เขารักเรามากจริง ๆ
: ยินดีดวยนะคะที่กลับตัวกลับใจ ขอบคุณคะ [สวัสดีคะ]
: วันนี้ตองบอกวา ทุกสายเลยที่เขามีโอกาสไดรวมกันลุน เพราะวาสิ่งที่ทําใหมีคลับฟรายเดย
ค่ําคืนนี้คะ ฟงชั่นบราซาบีนาเก็บทรงมั่นใจ ใสสบายเปนธรรมชาติ หนึ่งในนวัตกรรมใหม
ไวเลดเชฟ เทคโนโลจี และทุกสายที่เขามามีโอกาสไดรวมลุนเพราะทางซาบีนาใหไปหนึ่ง
รางวัล ๆ ละ 1000 บาท เมื่อกี้แอบพูดคุยกันเลนๆเลยวา ถูกหักอก แตอกตองสวยคะ ตอง
ขอบคุณซาบีนาดวยนะคะ อีกหนึ่งสายคะวันนี้ดูซิ คุณมาย สวัสดีคะ
: หวัดดีคะ
: ไหนดูซิคุณมาย เรื่องที่เจอมา ไหนเลาเรื่องซิคะเรื่องเปนอยางไร
: ก็คือวาคบกับแฟนเกามา 4 ปคะ อยูที่อเมริกา แฟนเกาเปน ABC ก็พึ่งเลิกกันเมื่อปใหมนี้คะ
: ทําไมหรอคะทําไมตองเลิก
: เรารูสึกวาอยูดวยกันแลวทะเลาะกันบอย ตอนหลังเขาก็ไปคุยกับคนอื่นแสดงใหเราเห็นเรา ก็
แบบบาไปเลย โกรธ เช็คมือถือตลอดเวลา ไมเปนคนแลว พอหลังจากเลิกไปก็มีพี่ที่เปนคน
ไทยที่ฮาวารดมาจีบ พี่เขาจีบหนักแตเรายังไมแนใจวามันใชหรือเปลา ไมใชวาคิดถึงแฟนเกา
แตถาเดินเจอที่บอสตันซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ ก็ไมรูจะทําหนายังไง
: เหมือนแฟนเกาจะมีผลตอใจหนูอยูรึเปลาคะ
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มาย : ก็มีนิดนึงแตคือ บล็อกทุกอยางแลว
พี่ออย :
เดี๋ยวนะบล็อกไมไดทําใหความรูสึกหายไปนะ เลิก
กับแฟนเกาเพราะเขากันไมได เชนอะไรบาง
มาย : เราระแวงกัน คือมายเปนคนขี้หึงมาก ถากับพี่คนใหมถาไปชอบเคาแลวก็จะขี้หึงอีก
พี่ออย : นองคิดวาปญหาเกาที่ทําใหเราเลิกกับแฟนคือเราหรือคือแฟน แลวถาจะมีคนใหมเราก็
ปรับปรุงไดนี่ เพราะการที่หึงไมไดอยูที่เราอยูที่อีกฝายทําตัวนาขี้หึงจะตาย ดูไมนาไววางใจ
มาย : แอบเห็นมือถือเขา เขาก็คุยกับคนอื่นมายก็จะหึงมาก
พี่ฉอด : เขาบอกวาคนขี้หึงคือคนไมมีความมั่นใจในตัวเอง ไมมั่นใจเพราะกลัวเขาจะไปจากเรา
ตลอดเวลา กับอีกอันคือกลัววาเราไมมั่นใจในตัวเขา มายคิดวากรณีมายเกิดจากอะไร
มาย : คนเกา นาจะเปนเพราะเราไมมั่นใจในตัวเขามากกวากับคนใหมเราก็ไมรูวาเรารูสึกดีกับเขา
หรือเรารักเขาจริง ๆ
พี่ออย : หนูไมมั่นใจคนใหมวาเรารูสึกยังไงกับเขา เพราะวาหนูยังคิดถึงคนเกาอยู
มาย : ใชคะ หนูไมอยากกลับไปแลว ไมอยากทะเลาะกันแลวอยากเริ่มใหมสักทีแตเหมือนยังเริ่ม
ใหมไมได
พี่ฉอด : ไมตองรีบก็ไดคะมาย มีเวลาตั้งเยอะ คอย ๆ ใจเย็น ๆ เรื่องความรักเปนเรื่องที่ตองใชเวลา
สําหรับบางคน
มาย :
กับพี่คนนี้มายเหมือนจะเทเขาหลายทีแลว พี่เคาก็เสียใจ มายก็ทําไรไมถูก
ไมอยากใหเขาเสียใจ แตไมรูจะทําไง
พี่ออย : พี่ไดคําตอบแลว หนูยังไมไดรักคนใหม หนูแคกลัวเคาเสียใจแลวก็กลัววาเหงารึเปลา หรือ
รูสึกดีกับเขารึเปลา ไมรูนะ แตถาเรารักใครสักคนหนึ่งมันจะไมมีเหตุผลอะไรใหเอะอะอยาก
ไดยินเสียงคนนี้ [อยากคุยกับเคาจังเลย] แตถานี่แบบยังสงสัยอยูวา เอะนี่หนูชอบหรือแค
รูสึกเหงา ๆ เฉย ๆ มันก็เปนเหตุผลอันหนึ่งที่ใครหลาย ๆ คนตอบตัวเองไดเหมือนกันนะคะ
วาออ... สรุปแลวเรายังไมไดรักเขามากพอที่จะเริ่มตนใหมหรอก แคนี้เอง
พี่ฉอด :
และถาเรายัง
ไมพรอม ก็ไมตองรีบเริ่มตนใหม
มาย : หนูหนีมาเลยเพราะตอนนี้มายเรียนที่บอสตัน
พี่ออย : หนูจะหนีทําไม หนูไมไดทําไรผิด มันเปนเรื่องธรรมชาติที่ใครสักคนหนึ่งไปรักอีกคนหนึ่งโดย
ที่เขาไมรักตอบแลวบอกอยาเสียใจนะเธอ มันเปนไปไมได มันตองเสียใจอยูแลว แตมันก็
ไมใชเรื่องที่กลัวเขาเสียใจก็เลยรับรักเขาไป มันก็ไมใชอีก เพราะงั้นสิ่งที่ดีที่สุดและถูกตอง
ที่สุดคือคุยกันตรง ๆ พูดกันตรง ๆ เสียใจมันหามไมได แตถาหากวาเราตอบรับเขาโดยที่
ไมได รักเขาจริง ๆ นาเสียใจกวาอีก
มาย : มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งมันก็เสียดายดวยคะ สมมติวามายตองเลิกกับเขา มายก็ไมกลับไปหา
คนเกาอยูแลวมั่นใจ แตวาเราคิดวาจะมีคนใหมดีกวานี้มั้ยเนี่ย
พี่ออย : ไมมีใครรูหรอก นองขา ถาชีวิตรูอนาคตขางหนา ชีวิตคงดีมาก
พี่ฉอด : พี่บอกวาหนูเอาไปคิดรวมกันหมดแบบนี้ไมไดคะ เรื่องคนเกาจบเพราะเราไมอยากอยูกับเขา
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แลว ก็จบไปเรื่องหนึ่ง [คะ] คนใหมเขามาใหมก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ไมเกี่ยวกันไมใชวาโผลไป
โผลมาไมได สวนคนใหมก็ยังไมรักก็ยังไมชอบคะ ก็บอกเคาไปอยาไปหลอกเขา ไมรักก็บอก
อยาไปหลอกเขาไว
: เหมือนหลอกตัวเองยังไงไมรู
: มายแทงกั๊กคะ พี่พูดตรง ๆ คือตอนนี้หนูไมรูสึกหรอกเพราะหนูรูสึกวาเราถือไพเหนือกวาคน
อื่น แตถาวันหนึ่งหนูโดนแบบนี้บาง มีผูชายคนหนึ่งเขาแทงกั๊กหนูแตก็ไมไดรักนะ แตก็คุย
ดวย ก็ดีอะคือมีไวก็ไดแย แตเคาก็มีอีกคนหนึ่ง แตถาฉันไปเจอคนดีกวาฉันก็ไป อันเดียวกัน
เลยคะ มันคืออันเดียวกัน หนูไมตองกลัวคะ ถาเกิดวาหนูเปนคนดี พอไมคนนี้ ไมคนเกา
เดี๋ยวก็มีคนใหมเขามาขอแคใหหนูเลือกเคาแบบที่มีสติและหัวใจ แข็งแรงไมใชเพราะวา
เลือกเคาเพราะตอนนั้นหัวใจออนแอพอดี แลวพี่ไมแนใจวาถาหนูเลือกคน ๆ นี้ตอนหัวใจ
ออนแอ แลวถาหัวใจแข็งแรงแลวยังเลือกคนเดิมอยูรึเปลานะบางทีก็มี
: สิ่งที่แยที่สุดคือเราตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเพียงเพราะวา ฉันก็ไมรูเหมือนกันวา
ขางหนาจะเจอคนอื่นมั้ย โอโห ! ถาพี่เปนเคาพี่จะเสียใจมากเลยนะ เสียใจมากกวารูวาหนูไม
รักเคาอีก
: เรื่องความรักเห็นแกตัวไมได ถาเขาเปนคนดีควรปลอยเคาไปเจอคนที่ดีพอ ดีกวาเราและรัก
เคาดวย ไมใชแทงกั๊กไวแตก็ไมไดรักก็เฉย ๆ กลัวไมมีใครอะพี่ อยางงี้ไมได ใจเคาใจเรา ไมมี
ใครอยากเปนตัวแสตนบายรอไปกอนนา
: เชื่อเถอะถาเกิดอาการนี้ ถาหนูเจอใครสักคนหนูก็พรอมจะไป
: และหนูก็สะบัดเคาทิ้งเลย และหนูก็ใหเหตุผลวาฉันไปแลวนะ
: เราตองจริงใจและซื่อสัตยกับความรูสึกตัวเองคะ ไมชอบก็บอกเคาไป เปนสิ่งที่ทุกคนควรทํา
ก็ตองรอความรักครั้งตอไป ซึ่งมีหรือไมมีหรือจะดีหรือไมดีไมมีใครรู รูแคคน ๆ นี้ คือเรา
ไมไดรักเขาพอ..แคนั้นเอง ยิ่งฟงก็ยิ่งรูสึกวาหนูไมไดรักเคา ปลอยเคาไปเถอะนะ ดีกวาคะ
ขอบคุณคะมาย สวัสดีคะ
: มีเยอะนะคะ ในสังคมเอาจริง ๆ กลัวเหงาอะคะ มีเคาก็ดีคะ แตใหเปนแฟนมั้ยก็ยังอะคะ
บางทีเราคิดถึงแตมุมเราจนลืมคิดถึงหัวใจเคา ไมไดนะคะ วันนี้คะตองขอบคุณฟงชั่นบรา
บายซาบีนาเก็บทรงมั่นใจใสสบายเปนธรรมชาติหนึ่งในนวัตกรรมใหมวายเลดเชฟเทคโนโลจี
เบรกแปปเดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันตอคะ
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 2
พี่ออย : เห็นมั้ยคะ เปนไปตามคาด ทุกคนจะพยายามแชรใหเพื่อนไดดู เจอแบบนี้ใชมั้ยละรักจริง
หรือแครูสึกดี ตองขอบคุณฟงชั่นบราบายซาบีนาเก็บทรงมั่นใจใสสบายเปนธรรมชาติหนึ่งใน
นวั ต กรรมใหม วายเลดเชฟเทคโนโลจี และก็ ทั้ ง ในแฟนเพจก็ ยั ง สามารถส ง ได ห รื อ ใน
แอพพิเคชั่นเอทามออนไลน รูสึกวามีหลาย ๆ คนที่อยากคุยอยากแชรประสบการณสงเบอร
โทรกลับมาก็ไดถาบังเอิญโทรเขามาแลวโทรไมติดนะคะ มาที่สายนี้กันคุณพัดนะคะสวัสดีคะ
พัด : สวัสดีคะ พี่ออยพี่ฉอด
พี่ออย : สวัสดีคุณพัดนะคะ มีไรมาเลาใหฟงวันนี้
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: ก็คือเปนเรื่องของหนูกับเพื่อนคนหนึ่งคะ เรารูจักกันตอนที่เขามหาลัยเลย รูจักผานจาก
เพื่อนของเคา เราเห็นเขาครั้งแรกคือ first impression คือเปนคนที่ดี ดูเคาใสใจ ดูแลคน
อื่น และใหเกียรติผูหญิง เราประทับใจเคาอยากสนิทกับเคาก็เลยเริ่มที่จะตีตัวเขาไปหาเคา
โดยการทักแชทเฟสบุกไป ชวงนั้นเปนชวงปดเทอมพอดี เราก็คุยกันโดยที่ไมไดเจอหนากัน
มีเรื่องคุยกันตลอด เขาก็เหมือนออย ๆ เรา เลนดวยกับเรา [คะ] พอเปดเทอมเราก็ไดมาเจอ
กันจริง ๆ เรารูสึกวาเขินกันไมกลาคุย เราก็ไมไดตัดสินใจที่จะบอกตรง ๆ วาเรารูสึกดีจน
เขาไปแอบถายรูปเราตอนที่เรานั่งอยูในหองเรียน เราก็เลยรูสึกวาเขาตองมีใจบางแหละ
เขาเรียนสาขาเดียวกับเพื่อนสาขาหนูแตเราอยูตางสาขา เวลาเขามีซอมเชียรเราก็จะแกลง
ซื้อน้ําไปใหเพื่อนเพื่อที่จะไดซื้อไปใหเคาดวยเหมือนจะไปเฝาเคาซอมเชียรทุกวัน จนเรา
ตัดสินใจที่จะบอกวันเชียรวันสุดทายวาเรารูสึกดีตลอด ถึงแมจะเปนตอนปดเทอมที่เราคุย
กันผานแชท เขาก็ตอบกลับมาวาเขาอาจจะตองไปอยูเมืองนอก [คะ] ชวงไมกี่ปที่จะถึงและ
จะไมไดกลับมาที่นี่เลย เขาไมอยากใหเราเสียเพื่อนกัน แตวาเคาก็รูสึกดีกับเรานะ ตอนนั้น
เราก็โอเคไมเปนไรเปนเพื่อนกันไดตลอด หลังจากนั้นเราก็ยังเปนเพื่อนกันเคาก็ไมไดแสดง
ทาทีอะไร แตพอเปนเพื่อนกันมันกลายเปนวาเขาเขามาสนิทกับเรามากขึ้น เคาพยายามชวน
หนูไปเที่ยวไปนั่น ไปนี่หรือแบบเสาร อาทิตยเราก็จะขับรถไปไกล ๆ ดวยกัน หรือไมบางทีก็
ไปหาง ไปกินขาวดวยกันหรือแบบเจอพอเจอแมกัน สนิทกันมากจนคนรอบขางเริ่มรูสึกวา
เราไมใชแคเพื่อนกันนะ รอบขางเริ่มแซววาเปนแฟนกันรึเปลาคบกันรึเปลา เขาก็ไมเคย
ปฏิเสธเราก็ไมปฏิเสธแตจะพูดกลบเกลื่อนวาไมใชหรอก [คะ] และจะมีครั้งที่เคาปวยเขา
โรงพยาบาลตอนนั้ น เริ่ มรู สึ กแล ว วามัน ผูกพัน และเราก็รักเคาจริง ๆ หนูย อมที่จ ะเฝาที่
โรงพยาบาลแทบจะ 24 ชั่วโมงเลย [อื้ม] หนูเลิกงานที่คณะดึกแลวพอเห็นแชทวาเขาปวยก็
รีบออกจากคณะไปหาเขา เดินเอกสารจองหองพิเศษ เราเปนคนจัดการคนเดียวหมด จนพอ
แมเขามาเยี่ยมก็เจอเราครั้งแรก แมเขาก็ไมไดวาอะไรแตวาคุณพอเขาก็เดินมาพูดกับเราวา
ถ า กลั บ ก็ ฝ ากดู แ ลด ว ยนะเหมื อ นเขารู ว า เราเป น คนดู แ ลลู ก ชายเขาตลอด [ค ะ ] จาก
เหตุการณครั้งนี้ยิ่งทําใหเราสนิทกันมากขึ้น เหมือนเปนสวนหนึ่งของกันและกันไปไหนไป
ไหนไปดวยกันตลอด [คะ] เปนเพื่อนสนิทกันมาก จนมีครั้งหนึ่งที่เพื่อนสนิทหนูไปถามเขา
ตรง ๆ วาเราดูสนิทกันขนาดนี้ทําไมไมคิดที่จะคบกันซักที เขาก็พูดวาเขาอยากคบนะเขา
พรอมแลวที่จะคบ ตอนนั้นเปนความรูสึกที่ดีใจมาก [สิ่งที่เรารอคอยมาถึงแลว] เราทําใหเขา
ทุกอยางในที่สุดเขาก็เห็นคาเรา จากคนที่เราแอบชอบเขากลายมาชอบเรามันรูสึกดีมาก ๆ
หนูก็เลยตัดสินใจที่จะพูดกับเขาตรงวาเรารูแลวที่เขาพูดกับเพื่อนเรา รูวาดอกไมวันเกิดก็
เปนเขาฝากมา อยางรูปคูที่เราใหเขาก็ไปวางที่หัวเตียง โพสอิทที่เราให ดอกไมที่เราให เขาก็
เก็บทุกอยางเลย เราเลยวามันชัดเจนแลวแหละ [คะ] เขาก็บอกวาใชเขายังรูสึกดีอยู วันนั้นก็
เปนวันที่เขาบอกเราวาทางบานเขาคุณยายเขาไดจับคูเขาไวใหแตงงานกับญาติหาง ๆ กันที่
เมืองนอก ก็คือเขาจะตองไปจดทะเบียนสมรส หนูก็เลยบอกวาเขาใจทําใจได มันเปนเรื่อง
ของครอบครัว วันนั้นก็เลยเปดใจตางคนตางรูสึกยังไงกัน และตัดสินใจเปนเพื่อนกัน มันดี
แลว แตพอหลังจากที่เคลียรกันครั้งนั้นเรายิ่งสนิทกันขึ้นมา เราไปนอนบานเขาไดโดยที่พอ
แมเขาไมวา เราใกลชิดกันมากจนเราไมสามารถหามใจตัวเองไดเพราะเราก็รูสึกกับเขาไป

143

พี่ออย

พัด
พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด

พัด
พี่ออย
พัด
พี่ออย
พัด
พี่ออย
พัด

แล ว [เรารู สึ ก ไปแล ว อะเน อ ] เขาดี กั บ เราตลอด เสมอต น สมอปลายไม เ คยแย ล งเลย
พอประมาณเดือนที่แลวเราก็ตัดสินใจพูดตรง ๆ เรามีความรูสึกวาทะเลาะกันบอยขึ้น หาง
กัน เริ่มไมยอมกันก็เลยถามตรง ๆ เขาตอบวาก็รูไมใชหรอวาเรื่องของเรายังไงก็เปนไปไมได
อยูแลว จะคาดคั้นเขาใหมาคบกับเราทําไมยังไงวันหนึ่งเขาก็ตองไปแตงงาน
: พี่กําลังรูสึกวาเราเงิบ 3 ครั้งแลวนะ [ใช] กําลังคิดตามวา มันใชเหตุผลจริง ๆ รึเปลา ถาฟง
จากที่นองพูด บางคนเปนแฟนกันยังไมดูแลกันขนาดนี้เลยนะ เอาจริง ๆ แตถึงขั้นไปใหเห็น
วาผูหญิงคนนี้ดุแลลูกเราตลอดเลย คือเพื่อนแทนะมี แตบางทีพี่เริ่มรูสึกวาไอคําวารูสึกดีที่
เขามีใหมันจริง ๆ หรือเปลาหรือก็เปนเพื่อนกันแบบนี้แหละ แตอีกอันที่มันดูยากเพราะอะไร
รูเปลา เพราเขาบอกวาใหเราเปนเพื่อนเรา แตเรายอมใหเขาทําอะไรเกินเพื่อนไดไงเพราะ
เราดันรูสึกดีกับสิ่งเล็กที่เขาหยอดมา [คะ] เขาไมกลาปฏิเสธความดี จนไมกลาบอกตรง ๆ
แลวเราถอยออกมาเราก็จะเปนแบบนี้ เพราะเขาไดพูดวา จะมาคาดคั้นใหเขาคบอะไร เขา
บอกแลวไงวาเขาตองแตงานกับคนอื่น พี่วาเราตองถอยออกมาสักนิด
:
ถาหนูไมถอยมันก็
จะคาราคาซังแบบนี้
: ดูหนูเปนคนตรงมากนะ รูอะไรปุบเดินไปคุยกับเขาทันที
: พอเรามั่นใจเราตัดสินใจบอกเขา มันก็เลยดูเหมือนเรารอความรักจากเขาตลอดเวลาใน
ขณะที่เขาก็ปฏิเสธออกมาแทบจะตลอดเวลาเชนกัน [คะ] พี่เลยไมแนใจวาไอคําวาผูกพัน
ของคนสองคนเราตีความตางกันรึเปลา [นั้นสิคะ] เขาอาจจะบอกวาแบบเพื่อนไงแตเรากลับ
บอกวาไมมั้งทําขนาดนี้ยังไงมันตองเปนเรา
: พี่เชื่อวาอยางนอยเขาก็คงแอบคิดมีใจใหเราอยูบาง ไมงั้นเขาคงไมมานั่งเสียเวลาในชีวิต
คอนขางเยอะอยูกับเรา บางทีใหคําจํากัดความยาก ทั้งหมดทั้งมวลนั้นแตมันก็ไมไดมาก
พอที่จะทําใหเขาตอสูอะไรเพื่อที่จะรักกัน เหตุผลขอเขามันเหมือนวาถาเปนความรักเขาก็ชิง
ยอมแพซะกอนทั้งที่ยังไมไดสูเลย เขารูสึกกับเราไมมากพอ
: เราก็บอกเขาวาทําไมเราไมใชเวลาอยูดวยกันใหมากพอ กอนที่เธอจะไป อนาคตขางหนาเธอ
ไปอยูเมืองนอกฉันก็ตามเธอไปไดนะ
: เขาบอกเรามั้ยวาไปเมื่อไหร
: เขาพูดวาเร็ว ๆ นี้ ไมเห็นไปซะที
: นี่ไง และอีกอยางคือ ถาเขาจะตองไปแตงงานกับใครจริง ๆ ครอบครัวเขาจะตองไมให
ความหวังเรา หนูก็ดูเขานอกออกในภายในบานเขาไดปกติ ถึงไดงง และก็ไมเห็นเขาจีบใคร
จริงจังหรือผูกพันเปนพิเศษ
: เขาบอกวา บางทีเขาก็พยายาม แกลงชอบคนอื่นเพื่อใหเราตัดใจ เราก็บอกเขาวาไมจําเปน
นะ ถาตัดใจฉันจะไปเองเธอไมตองมาพยายามอะไรขนาดนั้น ขนาดความรักของเราเธอยังไม
พยายามขนาดนี้เลย
: ปญหาคือเรารักกันจริง ๆ รึเปลา เรารักกันมากพอที่เธอจะขอเราเปนแฟนรึเปลา
: เขาบอกวาเขาอยากที่จะจากเราไปมันความทรงจําที่แบบเพื่อนมากกวาความจําในแบบแฟน
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มันนาจะเจ็บวา ตอนนี้ก็ยังคุยกันทุกวันเขาก็ตัดเราไมขาด จริง ๆ นั่นแหละที่ตัดเขาไมขาด
เราก็ยังทําดีใหเขา
: มันก็เปนอันตรายกับหัวใจเรา บางทีพอมันอยูแบบนี้ตลอดอะมันยากจริง ๆ ที่เราเดินออกมา
อีกฝายก็ยังทําดีตลอด คือจะอยูก็ได [คะ] มีสติตลอดเวลาอยาถลําถาเขายังไมยอมรับวาเรา
เปนแฟนก็อยาชิงใหเขาปฏิบัติกับเราแบบแฟน ถาวันหนึ่งเขาพูดวากอกวาไมใชแฟนเราจะ
เจ็บหนัก
: เราลองพูดวาเราจะถอยออกมาสักนิดเพื่อดูแลหัวใจฉัน ดูซิเขาจะพูดวาอะไรเพราะ
ไมอยางนั้นนองก็ไมถอย เขาก็ทําตัวปกติ [คะ] เราก็มาสับสนวาจะยังไงมันกลายเปนวาเรา
ใหความหวังตัวเองเพิ่มซับซอน เหมือนเขาเห็นแกตัว เพราะงั้นเราตองทําอะไรเพื่อตัวเราเอง
ไดแลว
: บางทีเราก็ลืม มันก็เสียเวลาชีวิต [คะ] ก็อยูกันไปแบบนี้ หลอเลี้ยงกันไปแบบนี้ แลวก็ดึงเรา
ไวแบบนี้ แตก็ไมไดรักไมไดยกยองเราเปนแฟนนะ เราก็จะใชชีวิตความไมแนนอนไปเรื่อย ๆ
สมมติวันหนึ่งเขาไปแตงงานจริง ๆ เราก็จะเควง และมาคิดวาฉันพลาดโอกาสไปเจอใครตอ
ใครมากมายเพราะมัวแตมาติดกับเธอ
:
แยกวานั้น เมื่อเขาแตงงาน เธอก็ยังเพื่อนที่ดีของ
เราเก็บเราไวที่เดิม เห็นแกตัวแตไมเห็นแกหัวใจเราเลยคะ ปกปองตัวเอง หัวใจของเราเรา
ตองดูแลตัวเองดี ๆ
: ขอบคุณมากนะคะ
: สวัสดีคะ รักเขาเราก็อยากให เขาใจไดแตบางทีเขาก็ไมรูอยากไดรึเปลาแตก็ไมปฏิเสธ แต
เคยมีในคลับฟรายเดยจําไดมีสายหนึ่งโทรมาลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือเพื่อนก็ดีมาก ดูแล
เขาดีมากจนไมกลาปฏิเสธความดีแตก็ยังไมใชที่รักอยูดีอะ ตั้งสติ เบรคฟงขาวแปปหนึ่งเดี๋ยว
กลับมาคุยกันตอในคลับฟรายเดย รักจริงหรือแครูสึกดีขอความเยอะมาก สายเยอะมาก
จริง ๆ
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 3
พี่ออย : มาคะ ฟงกันตอนะคะ คลับฟรายเดยวันนี้ชื่อตอน รักจริงหรือแครูสึกดี ขอบคุณฟงชั่นบรา
บายซาบีนาเก็บทรงมั่นใจใสสบายเปนธรรมชาติหนึ่งในนวัตกรรมใหมวายเลดเชฟเทคโนโลจี
ในไลฟคะ เต็มไปหมดเลยคะ มีบางคนบอกวาอยากโทรเขามาคุยบาง อยางงี้คะ ถาเกิดโทร
มาไมติด ฝากเบอรโทรกลับไวหรือวาจะโทรเขามาทาง 026658377-80 ไดนะคะ เมื่อกี้มี
ขอความหนึ่งเทาที่จะอานทันเปนนองผูชายที่บอกวาพยายามสรางเนื้อสรางตัวทํางานหนัก
มากที่เคยเปนตัวจริงจากคนที่บอกวารักวันนี้เขาบอกวาแครูสึกดีกับเราเทานั้น ผมผิดเอง
ครับ จริง ๆ มีหลายคนที่ที่รูสึกวาเรากําลังทํางานสรางตัวอยู ไง กําลังสรางอนาคตอยู ไ ง
จริง ๆ มันตองบริหารจัดการเหมือนกันนะคะ เพราะวามันก็ไมแนรูวา อนาคตสรางเนื้อสราง
ตัวเขาใจ แตจะมีใครรอเราถึงวันนั้นรึเปลา เพราะฉะนั้นอนาคตนะดี แตปจจุบันก็ตองดีดวย
ใชเวลาดวยกันอยางเต็มที่ ทํางานไดแตตองบริหารใจดวยถาวันหนึ่งประสบความสําเร็จ
ขึ้นมา หันไปไมรูจะฉลองกับใคร มันก็เปนความสําเร็จที่วางเปลาเกินไปเหมือนกันนะ [คะ]
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พี่ฉอด : อันนี้บอกวา คบกันมา 1ปแลว แตเขาไมเคยใหสถานะเราเปนอยางอื่นนอกจากเพื่อน เคย
ถามเขาเหมือนกันคะเขาตอบวาเขาไมอยากใหใครมารักเขา [อืม] เขาไมอยากมีแฟนแตการ
กระทําทุกอยางกับเรามันแฟนมาก ๆ เลย สับสนมากตองทํายังไงดีคะ รบกวนปรึกษาพี่ออย
พี่ฉอดดวย วันนี้เราเจอแบบนี้เยอะ
พี่ออย : ใชคะมันเปนความคลุมเครือ ซึ่งเอาจริง ๆ นะบางทีความคลุมเครือก็อยูที่เราเหมือนกัน เวลา
ที่ เ รารู สึ ก ดี กั บ ใครเราก็ ช อบให เ ขาคลุ ม เครื อ จะได ไ ม ต อ งตั ด ความหวั ง ตั ว เอง [ความ
คลุมเครือก็ยังเอะ] หรือวามีใจ
พี่ฉอด : มันมีจังหวะที่หัวใจพองโตกับบางสิ่งที่เขาทําแตบางวันก็แฟบเหลือนิดเดียวตัวเล็ก
พี่ออย : หรือบางที่เราก็ตองลุกขึ้นมาชัดเจน ตองใจแข็ง ออไมใชใชมั้ย ไมเปนไรจะ งั้นเดี๋ยวเราถอย
ออกมาเพราะเดี๋ยวคนอื่นที่เขามาอยูขางเราเขาก็เกรงใจเธอสิ เพราะเขาใจผิด แตอยางที่
บอกตองใจแข็งนะ เพราะสวนใหญจะใจไมแข็ง
พี่ฉอด : มันก็นานะพี่ออย เพราะอยางนี้คําตอบของเขาคือ เขาไมอยากใหใครมารักเขา เขาไมอยากมี
แฟน ฟงคําพูดอยางนี้แตวาการกระทํามันตางกัน คือถาคุณไมอยากใหใครหรือไมอยากให
ฉันมารักก็อยาทําแบบนี้สิ มันถึงไดบอกวาบางทีมันปฏิเสธไมไดจริง ๆ ที่ตองใชคําวาเห็นแก
ตัวกับคนประเภทนี้ เห็นแกตัวพอที่จะดึงเราไวดวยการกระทํา ในขณะเดียวกันก็แทงกั๊ก
เอาไวไมปลอยแหละแตก็ไมรับเพราะฉะนั้นก็ใหเราแขวนคางเติ่งเอาไวแบบนี้ ถาสักวันเขา
เจอคนที่ใชเขาสามารถไปจากเราโดยที่ไมมีความผิดเลยนะเพราะก็ฉันบอกแลวไง [วาไดแค
นี้] ทุกคนที่อยูในสถานการณแบบนี้ตองระวังเอาไวใหดี ๆ เพราะถาเรายังปลอยตัวปลอยใจ
ไปเรื่อย ๆ แตพอถึงวันหนึ่งเขาไปเจอใครขึ้นมา แลวเขาพูดแบบนี้กับเรา เราจะแยมาก
พี่ออย : แลวทําไมไมรูนะคะ คนเห็นแกตัวมักมาเจอคนที่รักเขาดวยหัวใจแลวทุมเทใหเขา ดวยหัวใจ
เพราะฉะนั้นคนหนึ่งก็มีแตไดกับได อีกฝายไมเคยไดอะไรเลย ไดอยางเดียวคือไดความเสียใจ
กลับมา เพราะฉะนั้นถาเขาคลุมเครือเราตองเลือกที่จะชัดเจน สายนี้คุณวุนหรอคะ สวัสดีคะ
วุน : สวัสดีคะ
พี่ฉอด : อะ วุนคะ ยังไงคะ เรื่องที่เจอ
วุน : วุนเคยคบผูชายคนหนึ่งคะ [คะ] เคยทํางานดวยกันที่เดียวกันคบกันมาไดเกือบปคะ แลวพึ่ง
จะรู ว า เขาแต ง งานแล ว [เขาไม บ อกไรเลย] ไม บ อกเราเลย เพื่ อ นที่ ทํ า งานก็ ไ ม มี ใ ครรู
เพราะวาเราไมเอะใจอะไรเลย เพราะเราอยูดวยกันทุกวันแมวันหยุดก็อยูดวยกันและก็คุยกัน
ตลอด แคที่เอะนิดนึงก็คือวาชวงกลางคืนเวลาโทรไปเขาจะไมรับสาย เราก็เคยถามวาทําไม
ไมรับสายเลยนะกลางคืน เขาก็บอกวาก็เขานอน เขาไมชอบพกโทรศัพทใกลตัวเวลานอน
โอเคเราก็ไมไดอะไรมาก เพราะตอนนั้นเราก็ไมไดเปนฟดเจนมากอะไรงี้ เปนคนไมไดตื้ อ
อะไรอยูแลว ก็ไมไดสนใจอะไร จนวันหนึ่งเอะใจวาวาทําไมเขาเหมือนถูกบังคับอะไรสักอยาง
และเขาดูกังวลเวลาเราชวนไปไหน [คะ] และเริ่มจะแบบไมคอยไปและ อาจจะแบบโดนจับ
ไดหรือยังไงเราไมรูเหมือนกัน แลวคือแบบตึกที่ทํางานสูงมากเขากลับบานไปกอน แลวเรา
เลยแอบดูอยูหนาตางเราก็สงสัยวาทําไมเขาบอกวาบานเขาอยูทางนี้แตทําไมเขาไปอีกทาง
หนึ่ง [อืม] คือตางจังหวัดไมไดไกลกันมาก แลวเราก็เลยขับรถตามไปเสนทางนี้ขับไปเวียนดู
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คอนโดแถวนั้นหมดเลย [คะ] เวียนดูเพื่อที่จะดูรถเขาวารถเขาจอดที่ไหนแลวปรากฏวาเราก็
เจอจริง ๆ ซึ่งไมใชที่ที่เขาอยู ซึ่งเขาบอกวาเขาอยูกับพี่สาว
: จริง ๆ เราสนิทกันขนาดนั้นเราไมเคยไปบานเขาเลยหรือคะ
: ไมเคยคะ เหมือนเราคบกันเปนเพื่อนรวมงานแลวกลับกลายเปนสนิทเปนแฟนกันตอนไหน
ไมรู ไมรูตัวเลย คือมันเริ่มจากความรูสึกดี ๆ จากการเอาใจ [คะ] เราไมรูวาเรารักเขาตอน
ไหน มารูตัวตอนที่รูสึกเจ็บตอนที่เขาเริ่มไมสนใจเราแลวเหมือนเขามีอะไรสักอยางในแตวัน
และโดนกดดันจากทั้งสองฝาย คิดไปเองหรือเปลาไมรู
: พอเราเริ่มรูสึก หรือจับได เราถามมั้ยคะ
: ถามคะ [คะ] แลวก็บอกเคาวาตอไปนี้ไมตองมายุงกับเราแลวนะ เราก็พูดกับเขาตรง ๆ และก็
เอารูปถายรถใหดูวาทําไมรถถึงไปจอดที่นี่ เฟสบุกก็ไมไดเปนเพื่อนกันดวย พอเรารูเราก็เขา
ไปสองเราก็เลยรูทุกอยางวา ออ เขาแตงงานแลว
: ตอนที่คบกันคะ เราก็ไมไดตกลงกันเปนกิจจะลักษณะถูกมั้ย [ใชคะ] ก็คือคบกันไปเรื่อย ๆ
เคยแมแตถามมั้ยวาเธอมีแฟนหรือยัง
:
ก็ถามนะคะ เขาก็บอกวาจะมีไดไงก็อยูกับตัวเอง
เกือบจะ 24 ชั่วโมง ขาดก็แคเวลานอน แยกกันตอน 4 ทุม บางทีก็ดึกขนาดนั้น
: จะบอกวาโทรไปตอนกลางคืน กลางคืนขนาดไหนกี่ทุม
: ก็ตอนแยกกัน เร็วหนอยก็ประมาณ 4-5 ทุม บางทีเรามีธุระก็จะบอกวาพรุงนี้มารับหนอย
ปกติเราจะนอนเวลาประมาณนี้ไมเกินเที่ยงคืน เขาก็ไมรับสาย
: สุดทายเลิกมั้ยคะ
: สุดทายบอกใหเขาเลิกยุง เขาก็ไมเลิก ก็คาราคาซังมาตลอดจนเรารูสึกวาเราไมโอเคและ
ไมไหวและ จนเคาพยายามจะตื้อแตเราก็ขาดการติดตอไปโดยปริยาย ตอนนั้นเขาลาออก
ดวย เราเริ่มมีปญหากันเขาก็เริ่มอยูไมติด เขาลาออกไปทํางานที่อื่น ก็ถือโอกาสนี้ในการเลิก
คุยกันขาดการติดตอไปยาวมาก และก็วันหนึ่งหนูแตงงาน [คือเรามีครอบครัวใหมไป] ใน
ระหวางนั้นเขาก็พยายามติดตอตลอดแตวุนไมโทรกลับ ไมรับสายไมอะไรจนรูสึกวาตัวเอง
แข็งแรงแลว เราไมมีทางเขวแน ๆ เรารักสามีเรามาก สามีเอาใจทุกอยางแตประเด็นก็คือ
สามีทํางานไกล กลับมาเดือนละครั้ง คือทํางานลงทะเล กลับมานาน ๆ ครัง้ อาจจะเปนชวง
นี้เราก็รับสายเขา คุยไลนกับเขาและบอกเขาวาเราเปนเพื่อนกันได เขาก็บอกโอเคเราเปน
เพื่อนกันได และหลังจากนั้นมันจะขอความเหมือนจะชูสาวแลว เราก็บอกวาไมไดนะ เราก็
พยายามควบคุ มตั ว เองอยู [คะ] และก็คุย กัน ตลอดและกลับ ไปรูสึกดีกับเขาอีกครั้งหนึ่ง
[อาว] คืองงกับตัวเองมาก พยายามพูดกับเพื่อน พูดกับสามีวาชีวิตนี้ฉันคงรักใครยากมาก
แลว เราเปนคนที่รักใครยากมากจริง ๆ แหละ นอกจากคนนั้นจะทําดีมากจริง ๆ คือเขาก็ตื้อ
มาเปนปอะพี่จนกวาหนูจะรับโทรศัพทเขาแตที่รับเพราะคิดวาตัวเองเขมแข็งพอไมมีทาง
แนนอน มั่นใจเกินรอยเปอรเซ็นตวาไมมีทางกลับไปแนนอน ยิ่งพอมารูวาเขามีลุกแลวดวย
แตเขาก็พยายามตื้อจนเรากลับมาคบกัน แตเวลาแฟนหนูกลับมาหนูจะไมยุงกับเคาเลย เขา
ก็จะรับทราบเขาก็จะยอม ไมยุงเลย จนเรารูสึกวาเฮยมันไมไดและ [ใชคะไมไดคะ] เขาไม
เปนเพื่อนและ คือเมื่อสัปดาหที่แลวหนูขาดการติดตอไปนานมาก พอหนูกลับมารับสายเขา
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อีกอะเหมือนกับเขาไมรับรูในสิ่งที่เราพูดไปวาขอเปนเพื่อนนะ คือจริง ๆ แลวหนูไมอยาก
เลิ ก กั บ ใครแล ว ขาดการติ ด ต อ อยากเป น เพื่ อ นจริ ง ๆ ไม อ ยากกลั บ มาเป น แบบนี้ แ ล ว
พยายามคุยกับเขาไปหลายครั้งแลววาขอเปนเพื่อนจริง ๆ ไดมั้ย เราคุยกันได
: คือจริงฝายผูชายคนนี้ที่มีภรรยา มีลูกแลว เขาดูออก วาเรายังมีใจ นองคะแคคน ๆ หนึ่งกด
รับโทรศัพท [คะ] เขาสามารถคิดไดทุกอยางเลย ตอใหนองพยายามจะบอกไมไงก็เราเปน
เพื่อนกันไดพี่กําลังรูสึกวานองไมไดบอกเขาแตนองกําลังสะกดจิตตัวเอง ทั้งที่ขางในก็รูสึกดี
เพราะฉะนั้นตองยอมรับความรูสึกตัวเองกอนคะ เพราะตอนนี้เขาไมสนใจเลยคะ และการที่
เราไมคุยกับเขาไมดูแลเฉพาะตอนที่สามีเราลงมาหา ไมเกี่ยว จริง ๆ แลวทั้งตอหนาและลับ
หลังไมควรมีเหตุการณแบบนี้อีก
: ถานองรักสามีพอ ถาเขารูเขาจะรูสึกยังไง
: ใช ครั้งนี่ที่โทรมาหาพี่ก็คือตั้งใจวาจะทําจริง ๆ และ ไมเอาแลวจริง ๆ แลว คืออยากจะไดคน
ตอกย้ําวาผิดนะ
: ผิดคะผิด ผิดตอทั้งตัวสามีเรา ผิดตอทั้งภรรยาเขาและลูกของเขาดวย [ใช ๆ]
: พี่ก็พูดกันเสมอแหละ เวลาเกิดกรณีแบบนี้เอาใจเขามาใสใจเรา วันหนึ่งเรารูวาสามีเรา
นอกใจบางเราจะรูสึกอยางไร งั้นรีบสะกดจิตและหยุดตัวเองโดยดวนเลย [คะ] พี่วายังไงเรา
ก็ตองทําไมวาเราจะรูสึกวาไมเปนไรหรอก หรือเปนเพื่อนหรืออะไรก็ไมรู หยุดขออางทั้งมวล
และหยุดการกระทําแคนั้นเอง คือมันอันตรายนิดนึงที่สามีเราอยูไกล แตยิ่งเขาอยูไกลเรา
ตองยิ่งซื่อสัตยตอเขา ควรจะซื่อสัตยตอกันและกัน [คะ]
: ถึงแมหนูจะบอกวาผูชายคนนี้เขารักหนูนะคะพี่ เขาพยายามตามงอเราตลอดเลยคะเอา
จริง ๆ ยอนกลับไปตอนนั้นเขาก็แควางหนูเปนตัวสํารองถูกปะ เขาก็แคคนที่คิดวาหนูหลอก
งาย [คะ] คบไดและก็หนีไปหาอีกคนหนึ่งได
: ไมวาวันนี้ความสัมพันธของหนูกับเขามันคืออะไร แตถายังคบตอไปเขาก็คงแฮปป มีทั้งเมีย
ทั้งลูกและทั้งหนูอีก และไมสนใจแลววาหนูจะมีสามีแลวดวยซ้ํา [คะ] สิ่งที่เขาทํามาทั้งหมด
คอนขางชัดเจนวาเขาเปนผูชายแบบไหน ตอนนี้อยูที่เราแลวละ
: ที่สําคัญคือเขาวางเราเปนตัวสํารองตลอดเลยอะ หนูไมเคยเปนตัวจริงเลยดวยซ้ําถูกปะ เขา
ยิ่งจะคิดวาดีซะอีกมีสามีไปแลวจะไดไมตองผูกพันมาก หลายคนแหละเวลาชอบใครเราจะ
ตัดสิ่งที่ไมอยากเห็นออกไป เราจะเลือกมองในสิ่งที่เราอยากมอง ยื้อเราแคไหน แตอยาลืมวา
รักเรามากแคไหนเชียว ไมเคยมีเราคนเดียวไดเลยนะ ตอนคบกันเปนแฟนตอนนั้นเขาก็มีคน
ของเขาอยู ตอนนี้ก็เชนเดียวกัน
: สําคัญที่สุดคือผูชายคนนี้เปนคนที่โกหกและหลอกลวงเรามาตลอด [คะ] แลวเราจะไวใจ
ผูชายแบบนี้ไดยังไง เราคิดวาเขาควรคาพอหรอ
:
ไมคะ ไมเคยฟูมฟายอะไร เหมือนรูตัว
เองแตยับยั้งตัวเองไมได
: ไมไดคะ ไมควรเอาตัวเองไปอยูในภาวะเสี่ยง จริง ๆ ไมไปควรยุงเลยดีที่สุด
: ไมตองคุย ไมตองเจอไมตองรับโทรศัพท ไมตองเกรงใจเขาเพราะเขาเปนคนไมนาเกรงใจ
: ไมเอาเธอ ฉันสงสารสามีฉัน เพราะเขารักฉัน [จบ] เอาใจชวยนะคะ ขอบคุณคะ สวัสดีคะ
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วุน : ขอบคุณคะ สวัสดีคะ
พี่ออย : คอมเมนถลมทลายอยากใหแตละสายเปนขอคิดใหกับเราดวย คือบางทีเรามักจะมั่นใจตัวเอง
อูย! ไมมีทางกลับหรอกคะ ไมมีคะ หัวใจเราควบคุมยากที่สุด เอาชนะที่ไหนก็ไดเอาชนะใจ
ตัวเองยากสุด เพราะฉะนั้นอยาไปลอง อยาไปได ๆ ๆ อยาไปรูสึกวาฉันเขมแข็งแลว ไมแน
คะไอเรื่องใหญ ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเราคิดวาไมเปนอะไรหรอก มันเกิดจากเรื่องเล็กๆ ทั้งนั้น
แหละ แลววันหนึ่งมันจะแกไมจบ สายนี้คุณอะไรเอย... สวัสดีคะ คุณมิ้น เรื่องของมิ้นเปน
ยังไงจะ
มิ้น : สวัสดีคะ ก็คือเริ่มจากแฟนปจจุบัน กอนหนานี้เรามีแฟนมากอนไมไดตกลงกันเปนแฟน
จริง ๆ แตคุยกันเหมือนเปนแฟนกัน เพราะวาเหมือนพอแมเราก็ไมชอบดวย เขาก็พยายาม
ตื้อจนแบบ 5-6 ป ตอนนั้นพอแมเราแบบไมรับเลย เราเลยคิดวาถามีเหตุการณไรรุนแรงเรา
ก็จะออกหาง ตอนนั้นก็เลยมีเพื่อนที่เรียนมาดวยกัน ก็คุยกันเริ่มจากเฟสบุกบอย ๆ ทั้งที่ไป
เรียนหรือทํางานเราก็เจอหนากัน ก็ทักทายกันแบบปกติ แตไมคุยกันตรง ๆ จะมาคุยทาง
เฟสมากกวา สุดทายก็มีเหตุการณที่ตองเลิกกับคนเกา เหมือนเขาวาเรารุนแรงสุดทายเราก็
เลิกกับเขา และมาคุยกับแฟนคนปจจุบันในเฟสบุก [อยางเดียว] ไปกินขาว จนคบกันมาถึง
7 ป ตกลงกันเปนแฟนจริง ๆ สวนใหญที่คุยกันก็จะเปนเรื่องในชีวิตประจําวัน เปนเรื่อง
ทํางาน เพราะทํางานสายงานเดียวกัน ไมคอยจะมีเรื่องทะเลาะกันสักเทาไหร แตวามีเรื่อง
ทะเลาะกันรุนแรงก็คือโทรไปแลวเขาไมไดรับแตก็มีเหตุการณหลาย ๆ ครั้งมากอนหนานี้
แลว เราก็เลยตัดสินใจวาถาไมรับเราก็จะไมรับเหมือนกัน [แลวเขาโทรกลับไหมคะ] เขาไม
โทรกลับ แตใชการไลนมาบอกวาเมื่อคืนไมไดเปดเสียงโทรศัพทและก็ขอโทษ ทะเลาะกัน
สวนใหญจะเกิดจากการใช ไลน เหมือนใชโลกโซเชียลมากกวา สมมติไปดวยกัน ก็คุย กัน
ตามปกติเหมือนเปนแฟนกัน แตถาเกิดปญหาขึ้นมาเรามักจะใชไลนในการพูด
พี่ออย : พี่ชอบคําถามแนวนี้ แปลกดี นี่คือคนยุคนี้ ตอนเจอหนากันมีอะไรคุยกันตรง ๆ ก็ไมคอยเดี๋ยว
ไปเจอกันในไลนละกัน ฝากขอความละกัน รักกันมา 6-7 ป [คะ] ความสัมพันธเติบโต เขามี
เราในอนาคตบางมั้ยคะ
มิ้น : 6-7 ป เราก็ไมเคยเจอพอแมเขา แตเขาก็เคยชวนเราไปรับปริญญานองชาย เราไปสงเขาที่
บานได พอจะไปตางจังหวัดดวยกันเขาก็บอกไมเปนไรเดี๋ยวจะใหนองมาสงและรับกันไป เรา
ก็เคยคุยกับเขาวาทําไมเวลาเรามีปญหาเราถึงใชไลนในการคุยกัน หรือเราเริ่มตนจากการใช
โซเชียลกอน
พี่ออย :
ไมเกี่ยว มันไมไดอยูที่การสื่อสาร เอางี้มิ้นสงสัยอะไรคะ พี่อยากรู
มิ้น : คือสงสัยวาเรารักเคาจริง ๆ หรือแครูสึกดีที่เคาทําอาชีพเดียวกันกับเรา คุยกันรูเรื่อง
พี่ออย : พี่กลับสงสัยวาเขารักเราจริง ๆ หรือแคคุยกันได [ออคะ] คือมันแปลกตรงนี้คะ
มิ้น :
ระยะเวลา
ไมใชแคสั้น ๆ นะคะพี่
พี่ฉอด :
นั่นสิกําลังงงวาทําไมอยูในสถานการณแบบนี้มา 6-7 ป
พี่ออย : ทําไมเราอยูในโลกของความเปนจริงกันไง ทําไมเราตองวนอยูในโลกของอุปกรณสื่อสารและ
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ดูเหมือนถามอะไรก็พูดกันไมคอยตรงหรือการไปที่ใดก็ตามทีตองใหนองมาสงกอนและมารับ
เราอีกที พี่รูสึกวามันมีอะไรนาสงสัยเต็มไปหมดมิ้ม คราวนี้พี่ไมไดบอกวาจะยุใหนอยนะ แต
พี่วาคบกันมา 7 ป เรามีสิทธิ์ที่จะถาม วาตกลงตอนนี้ความสัมพันธของเราคือยังไงนะ เรามี
โอกาสในการสรางครอบครัวดวยกันมั้ย ความสงสัยของเราคือเราอยากจะคุยอะไรกันเราก็
คุยกันตรง ๆ ดิ อยาใชหลีกใชไลน อยาใหการสื่อสารมันเปนแคตัวชวยแตไมใชเปนทาสของ
การสื่อสารนะ เขาใจไหมคะ [คะ] คนเรารักกันทางโลกความเปนจริง เจอหนากัน จับมือกัน
ศึกษานิสัยไปดวยกัน ไมใชหันหนามองจอแลวพิมพใสกัน
: ซึ่งไอการพิมพใสกันมันสามารถหลอกอะไรกันก็ได เพราะมันเปนแคตัวหนังสือนึกออกใชมั้ย
คะ เราจะพูดกันเสมอ เวลาเจอตัวกันเปนๆ มันมีอะไรใหเห็นอีกหลายอยางมากเลยคะ หนู
จะรูไดไงวาเขาเปนคนแบบไหนมันเกิดจากการเจอกัน ไมใชสิ่งที่เขาทํากับเราอยางเดียวนะ
แตมันคือการปฏิบัติตออะไรหลาย ๆ อยางรอบ ๆ ตัวดวย เหมือนที่พี่ยกตัวอยาง ขึ้นรถเขา
ลุกใหคนแกนั่งมั้ย เหลานี้มันสะทอนใหเห็นวาตัวตนของเขาเปนคนอยางไร คนเราเรียนรู
จากสิ่งเหลานี้กันถึงจะรูคน ๆ นี้ควรคาแกการเปนแฟนเรารึเปลา แตมันกลับกลายเปนวาคน
สองคนศึกษากันจากการพิมพในไลน หรือเฟส อะไรก็ตามซึ่งมันพิมพอะไรก็ได มันหลอก
อะไรก็ได ซึ่งชีวิตจริงมันหลอกกันไมได
: ตอใหมีสติ๊กเกอรไลนอีกลานกวาลายนะ มันไมสามารถตอบโจทยความรูสึกจริง ๆ ซึ่งพี่รูสึก
วาตอนนี้มิ้มเองก็สงสัยวาตกลงยังไงกันแน แตบางคนจะถามตรง ๆ ก็กลัวคําตอบแตพี่เชื่อวา
7 ป ใชคําของพี่ฉอดเสียดายเวลาในชีวิต เจ็ดปแลวยังงง หนูใชชีวิตคูกันยังไงคะ ไมไดมิ้น
อยางไรในที่สุดจะเจอกันทางไลน ทางเฟสก็ตองออกมาพบกันบนโลกแหงความเปนจริงอยูดี
[คะ] เปดใจคุยกันตรง ๆ
: คนรักคนชอบกัน ยังไงก็อยากเจอหนากัน [คะ] อันนี้เปนเรื่องธรรมชาติ เรารักเราชอบเขา
เราอยากเจอหนาเขา เขาก็อยากเจอหนาเราเพราะเขารักเราเปนเรื่องปกติ แตถารักกันนะ
คะ แตไมอยากเจอหนากันใชวิธีพิมพไลนมันเปนเรื่องผิดธรรมชาติคะ เพราะงั้นมันก็ควรที่
หนูสงสัย แลวทําไงตอ เราก็ตองกาวเดินออกมาจากสิ่งที่มันไมเปนปกติมาสูความเปนปกติ
ลองนัดเจอ กินขาว เพื่อที่เราจะไดศึกษาเขาใหมากขึ้น ใหมั่นใจ
: ไมงั้นหนูจะนับปที่ 9 ที่ 10 แบบที่ยังงง ๆ อยูวาทําไมถึงชอบคุยกับฉันทางไลน สรุปแลวไอ
ระยะเวลากันยาวนานรูจักกันนานไดแปลวารูจักกันดีเลย เผลอ ๆ เหมือนไมรูจักกันเลย
: มันงายมากเลยคะกับการที่เขาพิมพตัวหนังสือใสหนู เขาอาจจะอยูกับใครอีกกี่คนก็ไมรู
: ฝากไปยังหลาย ๆ คนนะคะที่รูสึกวาโซเชียลนี่แหละคือที่สุดของชีวิตแลวในที่สุดยอนหลัง
กลับไปในยุคพี่ออยเอง ในทางการศึกษามันเปนเพียงชองทางเทานั้น เพราะนั้นเราจะอยู
โลกความเปนจริงมากขึ้น เราจะสกัดกั้นการมโนมากขึ้น เราจะรูสึกวาเราเห็นกันแลวชัด ๆ
ล ะ เธออยากมาเจอชั้ น และฉัน อยากมาเจอเธอใชมั้ย หรือแบบไมรับ สายแตใชไลนเ อา
ประหลาดจะตาย เขาไมรับสายแลวเขาโทรกลับมั้ย ออ ไมรับสายใชไลนเอา แปลกอยูดี
[คะ]
: มุมมองของพี่ออยพี่ฉอดเราชวยกันสะทอนภาพที่เรามองเห็นซึ่งมันจะตางจากภาพที่หนูอยู
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ตรงนั้น ในที่สุดหนูก็ตองตั้ งสติ และค อย ๆ ทบทวนและคิด หาทางของตัวเอง เพราะหนู
เทานั้นที่จะรูอะไรดีที่สุด ถาเราเริ่มสงสัยอยาปลอยใหเปนแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คงตองทําอะไร
สักอยางเพื่อใหเห็นความเปนจริงมากยิ่งขึ้น อยากลัวความจริงเพราะในที่สุดความจริงก็หนี
เราไมพน ไมเจอตอนนี้เดี๋ยวขางหนาก็ไปเจออยูดี แลวไปเจอทีหลังมันอาจจะแยกวาเจอ
วันนี้
: เปดใจเลยมิ้น พูดตรง ๆ บอกตรง ๆ คุยตรง ๆ ไดหมดนะคะ เอาใจชวยคะ
: คะ ขอบคุณคะ
: สวัสดีคะ
: ยุคนี้มีความหนาเหนื่อย ทันสมัยมั้ย ทันสมัยตลอดเวลา ความหนาเหนื่อยคือรูอะไรจริงอะไร
ไมจริง เพราะมัวแตไปอยูอักษรตลอดเวลา
: คําถามที่เราสองคนจะไดยินตลอดเวลาคือ เปนไปไดมั้ยคะพี่ทคี่ นสองคนจะรักกันจากโลก
โซเชียล เจอกันไดคะ รูสึกดีตอกันก็ไดแตสุดทายตองกาวออกมาและเผชิญหนาโลกของ
ความเปนจริงอยูดี รักกันในโซเชียลตลอดไปไมได
: นี่ทางขอความที่สงมาในไลฟ วางสายเถอะคะ หนูงง จริง ๆ แลวคนที่มีปญหาทุกคนไมไดมี
สติ ต ลอดนะคะ เราต อ งเข า ใจเหมื อ นกั น ว า ในบางสายพี่ อ อ ยพี่ ฉ อดก็ เ ป น บางที มั น มี
ความรูสึกวาพี่คะหนูอึดอัดไมไดมีใครเรียบเรียงทุกอยางไวหมดเพราะตอนนี้เราคุยในเรื่อง
ของหัวใจของคนเลยนะคะ
:
หรือบางคนที่ หลายๆ คนที่ฟงอยูอาจจะรูสึกวา โอยพี่แบบ
นารําคาญจังเลย ตองเขาใจและยอมรับนิดนึงวาเวลาเราตกอยูในปญหาความรัก เราทุกคน
จะเปนแตเราจะไมรูสึกตัวในวันที่ไมใชปญหาของเรา อยางที่บอกเราตอบปญหาความรักได
งายมาก ถาไมใชปญหาเรา เราจะมีสติมากกับปญหาของคนอื่นที่ไมใชของเรา เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราฟงกันในแตละวันในคลับฟรายเดยพี่วามันมีประโยชนทั้งนั้นมันสะทอนใหเห็นภาพ
ของคนที่ตกอยูในปญหาความรัก แลวเราก็ไมรูหรอกวาวันไหนซักวันเราจะเปนแบบนี้บาง
: บางคนสงขอความพี่ออย พี่ฉอดทนฟงไดอยางไร ไมไดใชความอดทนเลยนะคะ ใชความ
เขาใจอยางเดียวปญหาคนอื่นเราใชหัว แตปญหาตัวเราใชใจ หลายคนที่เจอปญหาใจกําลัง
พังอยูนะคะ สายนี้คุณฟา สวัสดีคะ
: คะ สวัสดีคะ
: สวัสดีคะฟาเปนยังไงเรื่องของหนู
: พอดีเคยคบกับคน ๆ หนึ่ง ก็คือทางผูใหญพอแมจะสนิทกันรูจักกัน เขากับหนูก็เปนวัยรุนแต
เหมือนรูจักกันทางพี่ชายหนูแท ๆ เปนเพื่อนกับเขา พอแมเรากับพอแมเขาทําธุรกิจรวมกัน
เราก็รูจักเขามานานแลว หนูก็รูสึกดีกับเขาเหมือนเขาเปนผูใหญกวาก็เลยแบบสนิทกับเขา
มากขึ้น พอเวลาผานไปก็คุยกับเขาเรื่อย ๆ จนคุยเหมือนคบกัน จนไมรูวาคบกันแลวบานเขา
และเรารับรูแลว ไปกินขาวดูหนังกันไดสักเดือนสองเดือน [คะ] จนเราลืมไปวากอนที่เขาจะ
มาคบเราเขาก็เคยคบผูหญิงคนหนึ่งมากอน ซึ่งเปนผูหญิงกลางคืน และดวย ณ วินาทีนั้น
เราคบกับเขาอยูเราไมรูว าเกิด อะไรขึ้น เพื่อนเราสงไลนมาและก็บ อกวา เฮย จริงหรอที่
ผูหญิงกลางคืนคนนั้นทอง [อื้ม] เขาก็เหมือนโพสตประจานแฟนหนู ณ ตอนนั้น เขาพิมพ
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เรื่องราวยาวมากคนแชรประมาณหมื่น หนูก็อยูกับเขาตอนนั้นแตไมกลาถามวาจริงหรอ หนู
รูวาเคยคบกันแตหนูไมคิดวาผูหญิงคนนี้จะทองและทองกับเขา [คะ] หนูทําไรไมถูก เรื่อง
จริงหรือฝน หนูตั้งสติ กินขาวเสร็จเขาไปสงที่บาน หนูก็รีบตั้งสติ ไปอานที่ผูหญิงคนนั้นแชร
คนใกลตัวหนูแตไดรูจักกับเขาก็ดันแชรดวย บางคนก็ไมไดรูวาหนูคบกับคนนี้อยู คือช็อกและ
รองไห คืนนั้นนอนไมหลับเลยนะ
พี่ออย : เอาสายหลุด งั้นเดียวขอพักเบรกแปปหนึ่งนะคะ เดี๋ยวกลับมาสงทายคลับฟรายเดยวันนี้ รัก
จริงหรือแครูสึกดี โดยฟงชั่นบราบายซาบีนาเก็บทรงมั่นใจใสสบายเปนธรรมชาติหนึ่งใน
นวัตกรรมใหม วายเลดเชฟเทคโนโลจีคะ สักครูเดียว
เบรก ตัดเขาโฆษณา
ชวงที่ 4
พี่ออย : อะ ฟาขา เลาตอ ๆ ในเวลาที่พอจะเหลืออยูนะคะ คือพอแมรูจักกัน ทําธุรกิจดวยกันและก็
ถูกใจกันและเปนแฟนกัน แตพึ่งรูวาเราไปทําผูหญิงกลางคืนทอง แลวผูหญิงกลางคืนนั้น
กําลังแชรเรื่องราวตาง ๆ และมีคนแชรออกไปเยอะมาก ฟาจา สรุปๆ หนอยเดี๋ยวใกลจะ
เที่ยงคืนแลว
ฟา : ก็เปนอยางนี้คะ พอเรารูเกิดเรื่องแลว
พี่ออย : ฟาปดเสียงขาง ๆ กอนเดี๋ยวหนูจะงงลูก ดีเลยนิดนึง อะโอเค
ฟา : เราก็พึ่งมารูตอจากเพื่อนเสร็จปุบ เราก็ไปถามพี่ชายเรา วาจริงหรอ พี่ชายก็บอกวาก็รูอยู
แลวหนิ แลวเราก็ไปถามแมเรา เหมือนแมเราพยายามไมบอกอะไรแตจริง ๆ แลวแมเรารู
เรื่องทั้งหมดกอนที่เราจะมารับรูอีก
พี่ออย : อาว แลวทําไมครอบครัวเราไมปกปอง ไมไดนะลูก
ฟา :
คือเหมือนเขาไมกลาบอกเรา อยาก
ใหเรารูเองมากกวา คือหนูเปนคนใจแข็ง แตหนูไมรูวาถาคนอื่นมาเปนหนูจะรูสึกยังไง ถารู
วาถาแฟนตัวเองไปทําผูหญิงเขาทองโดยขณะที่เราคบกันแตเรามารูทีหลัง หนูก็โทรไปถาม
เคาแลวเขาก็บอกวาใชยอมรับทุกอยาง แตหนูไมไดถามเขาตรง ๆ วาเปนลูกเขาดวยรึเปลา
เพราะวาเขาบอกวาผูหญิงคนนั้นเปนผูหญิงกลางคืน หนูก็เลยวางสายจากเขาหลังจากนั้นก็
เลยเลิกคุยกันเลยคะ รุงเชาอีกวันหนูก็เยเขาไปหาที่ออฟฟตเขาและก็เจอพอแมเขาพี่สะใภ
เขา หนูก็เอาขนมไปฝากและถามวาจะทํายังไงทั้งที่ผูหญิงคนนั้นเขาก็ทองแลวก็หนูละ ทาง
บานเขาก็พูดเบี่ยงเบนไมรับผูหญิงคนนั้นเพื่อที่จะรับหนูเขามาแทน หนูรูสึกวาทําไมตองให
พอแมมาพูดแทน ทําไมตัวเขาเองไมพูด
พี่ออย :
ความจริงไมวาใครจะพูดคะ ความจริงอยูตรงหนา
และหนูเดินหนาตอไปยังไงคะตอนนี้
ฟา : หนูก็คบตอกับเขาตอเรื่อย ๆ นะคะ แตแฟนหนูเปนผูชายไมคอยพูดแตหนูเปนคนพูด พอ
ผานไปสักอาทิตย กําลังขับรถไปที่แบงค เขาก็ถามหนูวาไมคิดจะเปลี่ยนใจบางหรอ หนูก็
ถามวาทําไมเขาจะพูดประมาณบอกเลิกเพื่อใหหนูไปเลือกคนใหม เขาพูดประมาณวาใหหนุ
ไปหาคนใหมที่ดีกวาเขา หนูยังมีโอกาสที่เจอคนดี ๆ มากกวาเขาอีก ไมตองมาคบกับ เขา
หรอกเรียนก็ไมจบ และยังมีสลัก จะมาทนกับเขาเพื่ออะไร หนูแบบทําไรไมถูกรองไห น้ําตา
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ไหล ทําพูดอยางงี้ ทั้งเรื่องที่แยเรายังผานกับเขามาไดเลยทําไมเราจะไปตอกันไมไดหรอ หนู
รูสึกเสียมากที่เขาพูดบอกเลิกหนู ทุกวันนี้ก็เลิกกัน ไมคุยกันมาเปนปแลวเพราะเขาบล็อกทุก
อยางเกี่ยวกับหนูหมดเลย แมแตเบอรโทรติดตอก็ไมได แตพอแมเรากับพอแมเขายังทําธุรกิจ
รวมกันอยูเขายังเปนเพื่อนสนิทพี่ชายหนูอยู ไปมาหาสูก็ยังจะเจอแตไมคุยกันเลย หนูก็หลบ
หนาเขา ตางคนตางไมกลาทักกัน แตเขาไปถามคนรอบขางหนูวาหนูเปนไงบางสบายดีไหม
หนูโอเครึเปลา หนูก็แบบคิดวาทําไมไมคุยกับเราตรง ๆ เราเสียใจที่เขาบอกเลิกเรา เขาให
ความหวังเราทั้งที่เราจะไปคบคนอื่นก็ได เหมือนเขาหนวงเรา เรารูจะทํายังไงตอ
: พี่วาไมเห็นเขาหนวงเราไวเลย เหมือนเราตางหากที่พยายามจะรูสึกวาเอะ เขายังรูสึกยื้อเรา
ไวเพราะวาในที่สุดเขาไมมาถามเรานะเขาถามคนอื่น ถาเขาอยากยื้อหนู เขาถามหนูตรง ๆ
แลว เพราะฉะนั้นก็เปนความลงตัวที่ดีแลวฟา เพราะนองคบกับเขาตอไปนองก็ไมมีความสุข
อยูดี ไมวาจะเปนผูห ญิ งกลางคื นหรือไมกลางคืน การที่ไปมีอะไรแลว ไปทํ าเขาทองก็ค ง
จะตองมีความรับผิดชอบแตดูเหมือนเขาก็ไม ก็คงจะตองเดินหนาตอไป ก็อาจจะยากตรงที่
สองครอบครัวเรารูจักกัน เราก็ยิ่งเห็นอยูบอย ยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกขในเมื่อหนูเห็นแลว เขาไมได
ซื่อสัตยกับเรา เขามีอะไรไมไดบอกเราตรง ๆ เราตองรูผานการแชรทางเฟสบุก เพราะฉะนั้น
แบบนี้อาจจะดีแลวก็ได
: แลว ณ ตอนนี้หนูตัดสินใจยังไงคะ
: มีคนเขามาในชีวิตหนูเรื่อย ๆ คะ
: ยังไมตองเลือกนะใจเย็น ๆ
: มีคนเขามาในชีวิตหนูเรื่อย ๆ คะ โปรไฟลก็ดี แตหนูก็ยังรูสึกดีกับเขามากกวาคนที่เขามาใหม
: ไมวาโปรไฟลดีหรือไมดีมันอยูที่สารักหรือไมรัก
: หนูไมรูวาจะกลับมาคบ จริงจังกับเขาแลวยังหวังอะไร หรือหวังไปแลวไมรูวาเขาหวังอยู
รึเปลา
: ตอบยากมาก แตพี่มีความรูสึกวาถาคนจะกลับมาเขาคงไมทิ้งเราไปตั้งแตตนแลวมั้ง
: เหมือนเขาไมไดทิ้งแตเปนการไลใหหนูไปคบคนใหม ไมใชเขา เหมือนเขาไมอยากยุงกับใคร
เขาไมเห็นใจหนูเลยวาหนูก็ยังอยูขางเขา
: ก็นี่ไง แลวหนูยังจะไปหวังไดยังไงในเมื่อเขายังไมเห็นหัวหนูเลย
: แตหนูรักเขาไงคะ ทั้งที่คนใหมดีมากเลย
: หนูนี่คือการเลือกแฟน ไมใชสมัครงานคือถาไมรักก็จบก็ไมไดรักนี่จะไปโปรไฟลดีก็แลวแตเธอ
: แตเพื่อนหนู ทีมงานคุณภาพก็เชียรใหเลือกคนใหมที่ไมใชคนเกา แตใจหนูก็แบบจะดีแคไหน
ก็ยังจะเลือกคนเกา พอเลิกกันไปเขาก็ไมมีใครใหมเลย
: เดี๋ยวมันอาจจะเปนเวลาใกล ๆ กัน อยาพึ่งใหความหวังตัวเอง ตอนนี้ก็ทําทุกอยางเดินหนา
ตอไป เรื่องความรักเปนเรื่องที่คนสองคนที่ตองเลือกกันเราอยากเลือกเขาแทบตาย ถาเขาไม
เลือกเราก็เดินหนาไปตอดวยกันไมไดเทานั้นเอง
:
และถาหากจะเจอคนขางหนาตอไปก็
ใหมีสติในการเลือก
: เหมือนหนูไมอยากเริ่มตนใหมอะไรกับใครมันเหนื่อย
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พี่ฉอด : ไมตองคิดจะเริ่มก็ได อยูเฉยเดี๋ยวพอถึงเวลาใครสักคนเดินเขามา แลวคิดจะเริ่มเดี๋ยวเราก็
เริ่มไดเอง ปลอยชีวิตไปตามธรรมชาติไมตองไปตั้งหลักเดี๋ยววาฉันตองหาใหได หรือวาฉันจะ
ไมมีความรักแลว เพราะในที่สุดแลวมันไมมีใครทําไดอยางที่ตั้งใจหรอก แคเดินไปเจอใครก็
ตามแลวก็มีสติกับการเดินไปเจอใครเทานั้นแหละทําได เราทําไดแคนั้นจริง ๆ เรากําหนด
ไมได ไมใหเจอใครก็ไมไดหรือจะใหเจอใครในวันนี้ก็ไมไดเหมือนกันนะคะ แตเจอแลวก็ดูดีดี
ขอบคุณมากคะ สวัสดีคะ
พี่ออย : เปนแบบนี่คะในหลาย ๆ คนที่โทรเขามาแมกระทั่งหลังไมคทางแฟนเพจ เปนเพราะวาเรารัก
เขามากกวาที่เขารักเราเยอะเลย และเราอยากใหเขากลับมาแทบตาย ถาเขาไมกลับมาเรา
บังคับใจใครไมไดจริง ๆ
พี่ฉอด : เราทําไรสารพัดรออยู แตบางทีรออยูก็ไมไดผล คือถาเขาจะอยูเขาอยูตั้งนานแลวนี่เขาเลือก
จะไปก็อยูกันยากนิดนึง
พี่ออย : ขอบคุณทุกสายที่โทรเขามาแชรประสบการณกันนะคะ แลวก็วันนี้ในแตละสายที่โทรเขามา
จะมีหนึ่งสายที่โชคดีมี Gift Voucher จากซาบีนาใหคุณดวยหนึ่งรางวัล เดี๋ยวทีมงานติดตอ
กลับไปจะเปนสายไหนเดี๋ยวลุนกันดู
พี่ฉอด : แลวพรุงนี่วันเสารอยาลืมเปดชอง Gmm 25 มีรายการดี ๆ ทั้งวันเลย ที่สําคัญคือหดโมงครึ่ง
เจอกับพวกเรานะคะ คลับฟรายเดยโชว พรุงนี้ดีเจตนหอมกับนองซันมาฟงเรื่องราวความรัก
ของคนอีกคูหนึ่งซึ่ง มีไรนาสนใจ
พี่ออย : เขาไมคอยออกเปนคู แทบจะเปนรายการแรกที่เขาออกมาคูกันตรงนี้
พี่ฉอด : เริ่มตนความรักที่บอกกันวาไมมีความจริงใจใหกันเลยสักนิดเดียว คนหนึ่งคุยอยูกับคนเปน
สิบ อีกคนคุยกับคนอยูสี่หาคน ไมไดความตั้งใจ สุดทายแลวเขาอยูกันไดยังไง ก็ดูกันตอไป
เลยถึงคลับฟรายเดยเดอะซีรีส สองทุมครึ่ง รักแทหรือแครักเกา
พี่ออย : กําลังเขมขนคะ ดูซิวาความสับสันจะทําใหเกิดอะไรไดบางและสรุปแลวรักเกาจะมีผลตอใจ
เรามากถึงขั้นไหนลองติดตามดู
พี่ฉอด : เราจะมีกิจกรรมทําดอกไมจันทน วันอาทิตยก็มี cover night ใครมีบัตรก็เจอกันสกาลา
พี่ออย : เปนโรส สิรินทิพย และเปนชาติ สุชาติ เจอกันหาโมงครึ่งนะ วันนี้ขอบคุณกับทุกสายนะคะมี
สติคะ รักจริงหรือแครูสึกดี บางทีรูสึกดีไมตองเปนแฟนก็ได รูสึกดีเรื่อย ๆ กอน อยาไปเลน
กับความรูสึกใคร ทุกคนรักไดและเจ็บเปน
พี่ฉอด : หรือถาวันนี้ยังไมแนใจคือรักจริงหรือแครูสึกดีก็ใหเวลากอนนะคะ ไมตองรีบสรุป ไมตองรีบ
ตัดสินใจ คอย ๆ ดูไป เวลาชวยมองไดทุกอยางจริง ๆ
พี่ออย : บาย บายทางไลฟดวยคะ ขอบคุณมากเลย สวัสดีคะ
ตอน ยิ่งรู ยิ่งเห็น ยิ่งเปนทุกข (ยอดรับชม 224,220 ครั้ง ขอมูลวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562)
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ชวงนําเขาสูรายการ
เปดดวยเพลง เงียบ ๆ คนเดียว ศิลปน : ธงไชย แมคอินไตย
ชวงที่ 1
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พี่ออย : พยายามเลือกเพลงเนื้อเพลงและจะบอกตอนนี้ก็เลยเลือกเพลงพี่เบิรดมานะคะเพราะวา
เดือนนี้เปนเดือนเกิดของพี่เบิรดก็จะมีแตเพลงพี่เบิรดเงียบ ๆ คนเดียว วันนี้ชื่อตอนคือยิ่งรู
ยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข อันนึงแตวาไดขับไฟในเราพูดถึงไมรูไมเห็นไมเปนทุกขอยูบอยครั้ง นะคะ
วันนี้พี่ฉอดสวัสดีคะ [สวัสดีคะ] แลวก็ประเด็นตาง ๆ ที่หลายคนสงเขามาในคลับฟรายเดย
แฟนเพจในวันนี้ ก็จะแบงเปน 2 สวนสวนหนึ่งก็จะบอกวายิ่งไมเห็นก็ยิ่งโงสิคะ มีถึงขนาดใช
คํารุนแรงวาก็เพราะไมเห็นนี่แหละถึงไดเปนควาย 2017 (หัวเราะ) รุนแรงกันเบอรนั้นนะคะ
คือจริง ๆ ก็แลวแตแตละคนนะคะ ไอคําวายิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกขมันก็แลวแตกรณีเชนบาง
คนเนี่ยจบกันไปแลวเลิกกันไปแลวแตก็ยังพยายามที่จะวน ๆ เวียนไปเช็คเขาไปเห็นเขาใน
สภาพตาง ๆ ที่ไมมีเราแลวมันก็กลับมาเจ็บปวดอีกอยูดี
พี่ฉอด : ที่สําคัญแอบไปเห็นเขากับคนอื่นนี่สิ!
พี่ออย : ใชคะ คือถาไมเห็นไปเลยเนี่ยก็คงจบไปนานแลวไง แตวาก็อีกคะบางทีมันก็หามใจตัวเองยาก
เหมือนกันบางคนถึงขนาดถึงขั้นบอกวาหนูโอเคแลวคะพี่หนูก็สบายแลวละแตพอเขาไปปบหู
ติ่ งเลยค ะคราวนี้ ก็มีนะคะ หรื ออี กประเภทหนึ่งก็เปน ความหวังดีของเหลาบรรดาเพื่อน
นางเอกทั้งหลายที่พอจบไปแลวแกรูปะวะจุด บลาๆ ๆ บางทีมันก็เปนความหวงของเพื่อน
แตบางทีก็จะบอกวาเพื่อนคาใจเย็นคะการที่จะจัดสิ่งที่มันทําใหเราเปนทุกขบางทีอาจจะ
บอกวาหนีความจริงแตถาหนีไดก็หนีเธอเพราะวามันไมจําเปนอะไรกับชีวิตเราแลว
พี่ฉอด : หรือตอใหบางคูนะคะพี่ออย ยังอยูดวยกันทุกวันนี้ก็ตามเทาที่อาน ก็จะมีเหมือนกันที่หลาย
คนก็เห็นดวยวาเอาเหอะคนจะไปก็ไปยังค่ําตามไปรูไปเห็นก็เปนทุกขเปลา ๆ บางทีอยูเฉย ๆ
มีคนมาพูดบอกวาแคนั้นทําในสวนของเราใหมันดีที่สุดเสมอกันก็เปนคนเชื่อแตก็มีบางคนที่
อยางที่ไววาเอาจะโงทําไมละถาเกิดไมเห็นก็โงสิเอาเขาจริง ๆ นะคะทุกวันนี้เราจะคุยกันอยู
เสมอมันไมมีคําคมอันไหนที่ใชไดกับทุก ๆ ความรักหรอกเพราะฉะนั้นจะเห็นเวลาที่เราโพสต
ตาง ๆ จะเห็นมีคนเขามาโพสตไมใชหรอกไมจริงไมจริงมันใชไมไดกับทุกวันจริง ๆ เพราะ
ความรักเปนสิ่งที่ไมแนนอนที่สุดในโลกเพราะมันก็เลยไมมีอะไรที่สามารถเปนกฎกติกาที่
ใชไดกับทุก ๆ ความรักได
พี่ออย : เพราะฉะนั้นมันก็แลวแตกรณีอยากเห็นก็เห็นซะ เพราะที่เคยเห็นคือก็ไปดูแลวไปเห็นแลวก็
ไมเคยไปไหนนี่ ก็เจ็บก็ทุกขแตก็ยังพยายามที่จะไปตามดู
พี่ฉอด : เห็นแลวจะไปทําอะไรไดอีกไหมก็เปนอีกเรื่องนึง
พี่ออย : นั่นสิเปนเรื่องที่ไมสําคัญดวยซ้ําเพราะฉะนั้น วันนี้คะยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกขใครก็ตามทีที่เคย
ผานประสบการณตรงนี้กําลังเปนอยูตอนนี้หรือกําลังคิดจะไปสงอยูเหมือนกันก็ลองโทรเขา
มาคุยกันไดคะ 02 665 8370 80 นะคะวันนี้คะแลวก็วันนี้คะตองขอบคุณไดเร็คประกันรถ
ออนไลนโทร 027677777 แลวก็โซดาลีโอรวมกันมันสกวาคะแลวก็รวมไปถึงการแสดงแฟน
เพจดวยแลวก็วันนี้คะอยากเห็นบรรยากาศตอนที่เราจัดคลับฟรายเดยการคิดอะไรไปที่คลับ
ฟรายเดยแฟนเพจนะคะตอนนี้เรามีรานใหดูกระสุนแสดงความเห็นกันไดทางรายหรือจะแชร
แมดาเพื่อนที่กําลังชอบสองตองการที่จะวนเวียนกับความทุกขโดยการทําไดทองอีกก็แชรให
เพื่อนไดดวยพรุงนี้คะผลิตภัณฑ Club Friday ของเรามีกันตั้งแตคลับฟรายเดยโชวคะตอน
18:20 พรุงนี้แขกรับเชิญคือพี่ตุกญาณีนะคะเราเห็นแตภาพของพี่ตุกที่เปนพิธีกรสายฮา
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พี่ฉอด : เปนพิธีกร สายแกรงอีกคนนึง ที่หลายคนอาจจะคิดเองเพราะวาชวงหลัง ๆ ไมคอยเห็นหนา
คาตากันเทาไหรนะคะเมื่อกอนมีงานพิธีกรในเลยตอนนี้ก็อาจจะไมคอยเห็นแลว
พี่ออย : แลวก็ดังมากนะคะตอนนั้นนะกับนัทใชไหมคะ
พี่ฉอด : คะก็จะเปนอีกคนนึงซึ่งภาพ ที่เราเห็นอาจจะไมใชสิ่งที่เปนจริงก็ไดเพราะฉะนั้นคนที่เฮฮาทํา
ใหคนอื่นมีความสุขเสมอเรามักจะพูดถึงเสมอวาตลกมักจะรองไหเสียงดังอยูขางในเสมอ
เหมือนกันก็ลองดูขาลเปนอีกชีวิตหนึ่งที่นาสนใจกับวันนึงที่คนที่อยูดวยกันเดินมาแลวบอก
วา I don’t love you Anymore ไมรักเธออีกตอไปแลวเนี่ยมันช็อคนะคะพี่ออย
พี่ออย : และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือไมเคยกินขาวดวยกันเลยตองไปลองดูคะแลวพี่ตุกก็
ยอมรับแลวพยักหนาจริง ๆ วาเราไมเคยกินขาวดวยกันเลยมันมีสาเหตุจริง ๆ คะคือบางที
อยู ใกลจนเหมือนกับจะละเลยแตแลวก็คิดวาอีกฝายก็เขาใจความเปนเราวันนึงดวยความไม
เขาใจนั้นอยู ๆ มันอาจจะขึ้นและไมตองรอคําอธิบายก็เปนไปได
พี่ฉอด : เพราะฉะนั้น Club Friday ก็ยังเปนหองเรียนเล็ก ๆ ที่เราไดมาเรียนรูเรื่องราวจากชีวิตจริง
ของคนอื่นเรียนรูจากแนวคิดของชีวิตคนอื่นถาหากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราจะทํายังไงอยาง
นอยที่สุดเราจะไดเตรียมตัวเตรียมใจกันแกไขกันไดทัน
พี่ออย : แลวก็รวมไปถึง Club Friday The Series ดวยนะคะ ความรักของอาเซกับชีวิตของจียอน
จริ ง ๆ แล ว ผ า นตอนแรกไปเรี ย บร อ ยแล ว Ep 1 นะคะคงจะเห็ น ว า ผู ห ญิ ง คนนึ ง ซึ่ ง มี
เยอะแยะคะบางคนอาจมีความเชื่ออีกอยางหนึ่งคําวาเปนหนูหนูไมตามแลวนะก็ไมไดอยูกับ
เราแลวนะแตบางคนก็จะรูสึกวาครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากเห็นวาทําไมคุณแมถึงทิ้งเราไปตอนที่
ฉันยังเด็ก
พี่ฉอด : จริง ๆ แลวขอเจอสักครั้งนึงเถอะแลวจะเปนยังไงก็ยอมแตปญหามันคือความรักของอาเซ
ไมไดหมายถึงความรักที่มาตามหาความรักของแมอยางเดียวแตมันมีความรักอยางอื่นขึ้นมา
ดวยซึ่งเรื่องมีคนบอกแลววาอีพินอาละวาดอีกแลว นองนารานะคะ บางคนติดตาติดใจกับ
อีพิน ที่เวลาไปเลนที่ไหนแลวคนติดใจเชื่อ
พี่ออย : จริง ๆ ขนาดหลายคนยังบอกวาในเรื่องนี้เขาเปนเพื่อนที่ดีใชไหมคะพี่
พี่ฉอด : ตองดูการคือเอาเขาจริง ๆ ในความเปนมนุษยอาจจะบอกยากนะวาถูกผิดดีแลวเพราะทุกคน
ตองมีหลาย ๆ ปนอยูในตัวดวยกันทั้งนั้นนะคะแลวทุกคนก็ยอมจะมีเหตุผลของตัวเองในการ
ทําใหสักอยางนึงไมมีใครคิดหรอกเขาวาเราเปนผูรายทุกคนเราคิดวาเราเปนพระเอกนางเอก
ในชี วิ ตของตั ว เราเสมอแตในฝงตรงกัน ขามกับ คนอื่น เนี่ย บางทีเราอาจจะเปน คนที่เป น
คนรายแสนรายก็ไดตองดูคะ 20:30 คะ GMM 25 จริง ๆ ตองบอกวาเสารอาทิตยนะคะเปด
GMM 25 เจาะไวตลอดทั้งวันเลยรายการดีทั้งวันเลยตื่นเชาขึ้นมากินเที่ยวที่ปองนิ้วหนังฟง
เพลงมีใหครบเลยอยากจะไปทําอะไรที่ไหนเนี่ยดูเอานะคะก็เหลือตามไปกินตามไปดูไดนะ
คะ
พี่ออย : โดยเฉพาะทุกวันจันทรถึงศุกรนะคะละคร ก็เปนละครที่เขมทุกวัน
พี่ฉอด : คราวนี้จันทรอังคารคะความรักครั้งสุดทายของพลอยเฌอมาลย กับอีก 3 หนุมนะคะแลวก็
พุธพฤหัสก็จะเปนแหวนดอกไมสนุกมากจริง ๆ คะ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคูจิ้ น พุฒ
กับยิป
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พี่ออย : คะสําหรับคนโสดทั้งหลายนะคะลองติดตามดูคะ สําหรับคนที่บอกวาโอยไมเอาฉันไมอยากมี
แฟนลองติดตามดูวาทายที่สุดเปนยังไงมาที่สายนี้คะ
พี่ฉอด : จบจากผลิตภัณฑเขาสูคลับฟรายเดย
พี่ออ ย : สายนี้นะคะคุณกอยสวัสดีคะกอย
กอย : สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด
พี่ฉอด : สวัสดีคะกอยวันนี้เรื่องของเราคือยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข กอยเปนยังไงคะ
กอย : ประเดิมมานะคะก็คือคบกันมา 2 ปกวาคะพี่ออยพี่ฉอด แลวก็ทํางานที่เดียวกันดวยแลวก็
ตอนนี้พึ่งเลิกกันไปประมาณ 3 เดือนสาเหตุก็เพราะวามีคนใหมเขามาที่ทํางานนี่ละคะแลวก็
ตอนช ว งที่ เ ราเลิ ก กั น เนี่ ย เราก็ ต อ งบอกก อ นว า ก อ ยเป น หญิ ง รั ก หญิ ง นะคะช ว งที่
ระหองระแหงกันเนี่ยเพราะเรารูสึกวาแฟนเราเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเริ่มสนิทกับ
นองที่เขามามากขึ้นไปไหนมาไหนดวยกันตลอดอะไรอยางนี้คะ
พี่ฉอด : แลวนองคนนั้นเขารูไหมคะวาเราเปนแฟนกัน ?
กอย : รูคะ แปลวาเขาก็บอกวาก็เปนพี่นองที่สนิทกันเฉย ๆ เพราะนั้นเขาอยูสายงานเดียวกันเราก็
เริ่มระหองระแหงจนทะเลาะกันจนที่สุดเขาก็ใหเราหางกันเดือนนึงโดยที่หามใหเราติด ตอ
หามใหเราไปไหนใหคุยเฉพาะที่ทํางานอยางนี้คะ
พี่ฉอด : แลวกอยก็ยอมหรอคะ
กอย : ตอนแรกก็ไมยอมคะ ก็บอกวาอาคนเราทานการมันควรจะเปนการปรับความเขาใจกัน
มากกวาไมใชมาตั้งเงื่อนไขแบบนี้แตสุดทายก็ตองยอมเพราะเรารักเขานะคะ
พี่ออย : ดูเปนการหารที่เคลียรพื้นที่ไปเลยอะ
พี่ฉอด : เหมือนตั้งใจเปดพื้นที่ใหคนอื่นยังไงก็ไมรูนะ
กอย : ใชคะถาโทรไปปุบเขาก็จะแบบวาวันนี้เราคุยกันแลวก็จะเพิ่มเวลาหางกันไปอีกนะ
พี่ออย : ถาเราทําผิดกติกาปรับกติกานี้ก็จะยาวออกไปเรื่อย ๆ
กอย : ใชคะ ก็จะตอเวลาออกไปเลย
พี่ฉอด : นี้เลนเกมโชวเหรอคะ
พี่ออย : ที่สําคัญก็คือเราก็ตองยอมอีกนั่นแหละใชไหมคะ ก็ทําตามเงื่อนไขเขา
กอย : ใชคะก็ทําตามเงื่อนไขเขา จนสุดทายแลวก็เริ่มแบบ เอะ ทําไมเวลาออนไลนในแอปเนี่ยสอง
คนนี้เขาทําไมออนเวลาใกล ๆ กันแลวก็เริ่มผิดสังเกตจับดูทุกวันทุกวันจนในที่สุดแลวก็รูสึก
วามันมีแอปที่ใชโทร คะพี่ออยพี่ฉอดและเราก็สังเกตวาเอะ นองคนนี้มันใชงานแอปนี้ตอน
กลางคืนแลวแฟนเราก็ไมลบแอปนี้ทิ้งแมจะมีคนใชอยูแค 6 คนกับพี่แลวก็เลยลองโทรไป
ตอนที่เจอกัน เขาก็เปดแอปก็เปดแอปจุบ มันก็เปนชื่อนองคนนั้นที่เปนฝายที่โทรลาสุดอยาง
นี้คะเพราะเราจะเขาไปดูจะไปยึดโทรศัพทไปดูเขาก็รีบหนีแลวก็ลบหลักฐานทิ้งเราก็เลยแบบ
เราเห็นนะเขาก็แบบไมไดมีเปนเธอโทรมาไมใชนองคนนั้นโทรมาเธอดูผิดแลวเธอตาฝาด
พี่ออย : แหมก็ตาฉันคะ
พี่ฉอด : เปนการแกตัวที่แบบ...ไมคอยจะเนียนเลย ตาฝาด
กอย : ใหพี่ไมเนียนเลยอยากจะบอกเขาวาใหไปเรียนมาใหม
พี่ออย : คะ แลวยังไงตอคะ
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: แลวหลังจากนั้น เราก็เลยบอกวาโอเคงั้นถาครบกําหนดที่เราหางกันแลวเนี่ยเราก็เหมือน
แบบวาเราก็สามารถดูมือถือใชไดเหมือนเดิมใชไหมเพราะแตกอนตอนคบกันแลวก็มีปญหา
ปลดล็อคกันแลวก็จะเปดโลเคชั่นตลอดจะไดรูวาเราไปที่ไหนอะไรยังไง
: คะพี่ออยถามหนอยวาไอกติกาตาง ๆ เชน เปดโลเคชั่นตองอะไรแบบนี้คะเปนกติกาที่เราเอง
รองขอหรือเขาเสนอเอง
: เรารองขอคะ
: ขอเพื่อความไววางใจ
: ใชแลวคะ เพราะวาเราก็เปนหวงเพราะบางทีเขาขับรถเร็วอะไรอยางนี้คะเราก็บอกวาถาไมมี
อะไรเกิดขึ้นเราจะไดชวยเหลือทานคะ
: แตก็ไมรูวาเขาจะเขาใจในเหตุผลนี้หรือเปลานะคะเพราะสวนใหญ พอเราใหเขาเปด
โลเคชั่นเขาจะบอกวาอันแนจับผิดหรือเปลา
: ใช ๆ อาจจะเปนอยางงั้น สุดทายเขาก็บอกเราวาไม ๆ ถากลับมาคุยกันเหมือนเดิมก็ไมเปด
โลเคชั่นไมใหดูมือถือแลวพูดวาเปนเรื่องสวนตัว
: เอาอยู ๆ ก็มีเรื่องสวนตัวขึ้นมาซะงั้น
: เราก็เลยแบบคนคบกันมันมีอะไรแบบนี้ไดดวยหรอ ก็ทะเลาะกันจะสุดทายก็เลิกคะแลวก็
หลังจากนั้นกอยก็พยายามงอเขา แตเขาก็พยายามตีตัวหางแลวก็ไปสนิทกับนองคนนั้นยิ่งขึ้น
แลวก็เพื่ออะไรทุกอยางเขาก็เห็นนะวาสองคนนั้นเขาไปไหนมาไหนดวยกันเราก็ไมเชื่อจนมี
คนถายรูปสงมาใหวาเขาเดินควงกันเลยทีเดียวแตเราก็ยังแบบนี้ก็ยังไมเชื่อที่เดียวก็เลยรอมี
วันหนึ่งที่เรารอดักเจอ สุดทายก็ไดเจอมารับกันจริง ๆ ก็เลยเปนจุดตัดมากโอเคเราจะหยุด
ทุกอยางกับคน ๆ นี้แลว เพราะวาเขานอกใจเราคะ
: พอหนูเห็นแลวหนูก็หยุดเฉยเลยหรอหนูไมมีการไปแสดงตัวหรือไปคุยอะไรกับเขาเลยเหรอ
คะ
: หนูเคยเคลียรกับเขากอนที่มันจะขนาดนี้คะพี่ เคยคุยกันตั้งแตตอนที่คบกันแลววาโอเคคุยกัน
3 คน วาตกลงเธอสองคนยังไงเธอรูใชไหมวาฉันคบกันแตการที่เธอมาสนิทใชไหมโอเคนะ
: แลวเขาบอกวายังไงคะ
: เขาก็บอกวามันไมมีอะไร เปนแคพี่นองที่สนิทกันเฉย ๆ แตเพื่อนก็เปนแบบนี้ประมาณนี้คะ
: เหอ สาว ๆ สมัยนี้นะ
: บางทีเราไปเคลียรคนไกลแลวลืมวาสําคัญสุดคือคนใกลเรานี่แหละ
: เราก็เชียรทั้งคูแตเขาก็เหมือนนัดกันคะพี่ออยพี่ฉอด
: รวมพลังโกหกกัน
: ใชคะเหมือนเรามันโกหกวาเราคุยกันลาสุดตอนไหนเราแคคุยกันเปนพี่นองกันเถอะคิดมาก
แตคนที่ทํางานก็สังเกตเขาก็ไปเจอกันเยอะแตกอยเปนคนที่ไมไปเจอจัง ๆ แตคนอื่นเขาไป
เจอแลวก็สงกันมาใหดูเอาหลักฐานใหดูบอกวาจะไดแตใจจะไดรูวาเขาไมเหมือนเดิมอีกแลว
: ซึ่งก็แปลกนะวาคนที่อยูในสังคมเดียวกันหรือที่อยูในทํางานเดียวกัน ทําแบบนี้โดยที่ไมสนใจ
สายตาใครวาใครจะมองหรือวาอะไรเลย I don't care มาก ๆ จริง ๆ
: เชื่อไหมเขาวาเธออยาคิดมากแตเชื่อไหมคะวามันยากที่จะไมเชื่อจริง ๆ
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พี่ฉอด : ก็เห็นอยูตรงหนาจะไมใหคิดไดยังไง
พี่ออย : ที่สําคัญยังอยูในที่ทํางานเดียวกันสิคะแลวเราทํายังไงละ
กอย : ก็พยายามเปลี่ยนโฟกัสอยางที่พี่ออยพี่ฉอดเคยพูด พยายามไมสนใจพยายามคิดวาเปน
อากาศไปคะถึงแมมันจะยากแตก็ตองพยายามทําไมงั้นเราก็จะมีสมาธิทํางาน
พี่ฉอด : เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะกอย
กอย : เรื่องนี้ก็จริง ๆ เกิดมาประมาณ 6-7 เดือนแลวคะที่เริ่มระหองระแหง
พี่ฉอด : พี่เลิกประมาณ….?
พี่กอย : เลิกประมาณเดือนนี้เองคะ
พี่ฉอด : แผลสดมากแตพี่วาหนูเขมแข็งมากเลยนะคะกอย
พี่ออย : ไมเปนไรใหงานเอาเวลาเศราของเราไป
กอย : ก็พยายามใหกําลังใจตัวเองวาสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ไดมาแลวไดกําลังใจ เยอะแยะจากคนที่รัก
เรา
พี่ออย : บางคนก็คิดแบบนี้จริง ๆ นะมันอยูกับความระแวงมันเหนื่อย การทองแบบตายแลวตองการ
ซื้อมาตองอยูตรงไหนเนี่ยโกหกอะไรเราบาง
กอย : เหนื่อยมากคะพี่เช็ค Facebook เช็คทุกอยาง ที่พยายามจะดูไดแตเขาก็บล็อกเราหมด
พี่ฉอด : แตสุดทายเช็คยังไงคนจะไปก็ตองไป
กอย : ใชคะ
พี่ออย : ขอใหนองเขมแข็งขึ้นไว ๆ
พี่ฉอด : เขมแข็งขึ้นไว ๆ แลวก็เอานา...อยูสวย ๆ ลูก แลวก็อยาใหเขามองกลับมาแลวเขาดีใจวา ออ
ฉันเลิกกับคนนี้ไปดี แตตองใหเขาเสียใจแลวก็เสียดายเรา
กอย : ไดคะ
พี่ฉอด : ขอบคุณมากนะคะกอย สวัสดีคะ
พี่ออย : มีเยอะคะกับอาการที่ยิ่งใกลยิ่งเห็นแลวมันตําตาตําใจ มติวาเปนโจทยยากนะคะไอครั้นจะ
ลาออกก็ไมรูยังไงอกหักแลวยังตกงานมันจะทรมานมากแตถาอยูก็ตองอยูใหเปน
พี่ฉอด : แตดีใจที่กอยบอกวากอยใชวิธีที่พี่ออยพี่ฉอดบอกไงคะ คือโฟกัสตาไปที่อื่นแปลวานองฟง
พวกเราแลวก็เอาไปใชใหไดประโยชนจริง ๆ คือวันที่ฟงนาจะยังไมคิดหรอกวามันจะเกิด
เหตุการณใด ๆ จนในที่สุดเราสามารถเอากลับมาใชไดจริง ๆ
พี่ออย : คือถาขยันก็ไปฟงเอาจริง ๆ แลวมันก็หลายปเหมือนกันนะคะตอนที่เราจัดรักดีดีที่สรางไดใน 6
วันเรามีแขก รับเชิญมาคุยกันพี่ดังตฤณ คนที่เขียนเสียดายคนตายไมไดอาน พูดอันหนึ่งวาบาง
ทีเวลาที่เราตัดใจจากใครสักคนที่ยาก ๆ คือมองเห็นหนาเขาระเบิดในใจเขามีวิธีการหนึ่งให
มองที่เทา ซึ่งบางทีเราอาจจะคุยทําไมตองมองเทามันเปนอยางนั้นจริง ๆ นะคะเพราะมอง
หนาความรูสึกทั้งหมดมันกลับมาเพราะมองเทามันจะคิดไดวาเขาเดินจากเราไปแลวลองใช
วิธีนี้ดูก็ไดแลวมันจะรูปธรรมที่เราใชตัดคนออกเปนชีวิตเรางายขึ้นนะคะ มีอันนี้สงมาใน
อีเมลคะบอกวา ( “สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด หนูชื่อพลอยเรื่ องมี อยูวาหนูเลิ กกับ แฟนมา 3
เดือนแลวคะแตยังคิดยังติดอยูที่วาเราไมสามารถตัดเขาไดสักทีนึงเขาไปสองกระจกบาน
เรียบวาจะแทบทุกเวลาที่หนูวาง อยากจะรูวาเขาไปไหน ทําอะไรบางถึงขนาดตามเขาไปดู
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ของแฟนเกาเขาแลวทุกคนที่แท็กเขามาดูเลยนะคะและหนูทํางานที่เดียวกันกับแฟนเกาเพื่อ
เจอที่ใดเปนที่แรกเราคือจะพยายามทําใหไมสนใจแตเวลาที่เขาคุยกับใครหรือผูโทรศัพทหนู
จะพยายามฟงตลอดเพราะอยากรูวาเขาเปนอะไรเปนยังไงบางบางทีก็ไมไหวถึงขนาดตองไป
ถามเพื่อนเขาไดขาววาเขาเปนยังไงหนูอยากเลิกนิสัยแบบนี้คะเคยพยายามแลวสุดทายก็ทํา
ไมไดสักทีกลับมาเปนแบบนี้เดิม ๆ ควรทํายังไงดีคะ”) คือยังคงวนเวียนอยูกับเขาจริง ๆ มัน
จะยิ่งหามเหมือนจะยิ่งอยูพี่ก็จะบอกวาหนูทําถาทําแลวหนูมีความสุขจริงปะละ
: ใชจริง ๆ ตองถามวาแลวหนูมีความสุขหรือเปลา
: ถามีความสุขหนูทําเถอะแตถายิ่งทําแลวยิ่งถูก ชวยเมตตาตัวเองเยอะ ๆ พี่ออยเพราะจะพูด
คํานึงเสมอถาเขาขาดเราแลวอยูสบายขาดเขานองตองไมตายเหมือนกันตายไปตามดูเ ขา
เรื่อย ๆ ไปเห็นวาเออทําไมเขาดูมีความสุขจังเลยตอนที่ไมมีเราก็เหมือนการตอกย้ําความ
ทุกขของตัวเองตางคนตางไมเห็นซะถาหนูรูสึกวาหนูยังไมสามารถทําไดแตทีละชองทางกอน
ก็ไดถายังอยากสองเฟสตองเลยแตไอตามไปถามถึงเปนเพื่อนเขาวาเขาเปนยังไงบางทีอาจจะ
ไมจําเปนก็ไดนะคะจริง ๆ อยากสองไปสองเลยแตเรื่องเพื่อนคอย ๆ ตัดไปทีละอันนานแลว
วันนึงจะคนพบวามีเวลาเหลือมากพอที่จะมาชดเชยใหกับตัวเองนะ
: มันจะเหนื่อยเราเอง ที่เราตองไปตามสอง อยากรูอยากเห็นความเปนไปของคนที่เขาไปจาก
เราแลวอะแลวมันก็ไมมีประโยชนอะไรจริง ๆ เพราะฉะนั้นก็ก็อยางที่วาบางทีมันหามกันยาก
อยางที่บอกแหละยิ่งหามเหมือนยิ่งยุคนเราบางทีอยากทําอยางแตใจอยากทําอีกอยาง มันก็
เลยตองผลักดันก็วาเออทําเถอะ คือไอที่หนูบอกวาหนูไมอยาก พอหนูถูกใชไหมละแลวถา
หนูไมอยากทุกขหนูก็ตองอยุดตัวเองใหไดแตถายังวันนี้หนูยังหยุดไมไดก็ทําตอไปจนถึงมันยัง
รูสึกวาตองหยุดสักทีนึงมันมีคนเยอะมากนะคะอยางที่บอกคะวันนี้บอกวาเดี๋ยวทําไดไมเชื่อ
หรอกแตพอถึงวัน นึงเนี่ยเราจะพบว าเราจะพบเราทํ าไดจ ริง ๆ ขอใหตั้งใจที่จะเดิน ออก
มาแลวกัน
: สายนี้คุณเจสวัสดีคะ
: สวัสดีครับ พอดีคบกับแฟนก็ทํางานประจํากันทั้งคู พอดีมีงานสวนตัวที่ตองมาทําดวยกันทั้ง
คูบานใครบานมันพอทําไปสักพักนึงเราเปนคนใจรอน แฟนเกาที่เพิ่งเลิกกัน 3 เดือน ก็คอย
แนะนําเราแตเราไมเชื่อเรายึดมั่นในตัวเองเพราะเราไปเชื่อคนอื่นผลสุดทายมันก็ตองกลับมา
ความคิดของแฟนพอเราใจรอนเพราะเขาเตือนมาแลวก็โวยวายสุดทายเราเปนคนบอกเลิก
เขาประมาณ 3 ครั้ง
: อาการใจรอนของเราแสดงออกแบบไหนคะกาวราว ตะหวาด โวยวายไหมคะ
: ไมครับ ประมาณวาไมเชื่อฟงไมเชื่อในสิ่งที่เขาแนะนําครับเหมือนกับเขาแนะนําในสิ่งที่
เหมือนกับวามันตองเดินไปอยางนี้นะซึ่งผมแกกวาเขาประมาณ 9 ปอะครับแลวเราก็มั่นใจ
ในตัวเอง
: เราไมเชื่อเพราะคิดวาคําแนะนําไมไมดีหรือไมเชื่อเพราะคิดวาเราแกกวา
: ใชครับประมาณนั้นไมเชื่อเพราะวาเราแกกวาไมเชื่อเพราะวาเรามีประสบการณมากกวา จน
วันนึงเนี่ยเขารูสึกวาเขาไมอยากใหคําแนะนําเราแลวมันเหมือนน้ําเต็มแกวครับที่เขาคอย
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บอกเราทุกวันแลวเราไมเชื่อจนสุดทายทุกวันนี้สิ่งที่เขาแนะนํามันถูกหมดทุกอยางแลวพอ
เราบอกเลิกเขา 3 ครั้งเพราะไอความใจรอนของเราที่เราไมพอใจเนี่ยครั้งแรกเขาเนี่ยยอม
กลับมาครั้งที่ 2 เขาก็ยังกลับมาครั้งที่ 3 เขาบอกวาเขาไมคิดอะไรแลวแตทุกวันนี้เรารูสึกวา
เราอยากจะไปงอเขากลับมาเหมือนเดิมเพราะเราคิดวาเขาคือคนที่ใหกําลังใจเราและคอย
สนับสนุนธุรกิจของเราใหมันโตขึ้นเรื่อย ๆ
: เดี๋ยวกอนนะเราอยากกลับไปเพราะวาเขาชวยธุรกิจเราหรือเราอยากกลับไปเพราะเรารักเขา
: ทั้งสองอยางเลยครับ
: เอาตรงนี้กอนนะเพราะวาสําคัญเหมือนกันเพราะฟงแลวเริ่มรูสึกวา อยากกลับไปเพราะแบบ
นี้มันจะดีหรือเปลายังรักเขาอยูใชหรือเปลา
: รักมากครับ
: ตอนนั้นทําไมมันถึงแบบไมสามารถที่จะชวยกันแกปญหาได
: คือเราเชื่อมั่นในตัวเองเยอะเกินไปครับเชื่อจนแบบวาไมคิดวาเขาจะไปจากเราจนวันนึง เขา
บอกวาเขาไมรูสึกอะไรแลวเขาปลอยแตไอสิ่งที่เขาแนะนําตลอดเพราะเรายอนกลับไปมันถูก
มันเกือบทุกอยางประมาณนี้ครับ
: พอเราจะงอก็งอไมไดแลวเพราะเขาก็รูสึกวาเขาใชความอดทนกับเราไปหมดแลว
: ใชถูกตองครับ
: แลวนี่เขาไปนานหรือยังครับ
: ก็ประมาณ 2-3 เดือนครับ
: 2-3 เดือนมานี้ไมไดเจอกันเลยเหรอคะ
: มันก็เจอครับถามันยังมีเรื่องที่อยางเชนบัญชีที่เปดรวมกัน มันยังมีเรื่องที่ทํางานรวมกันแตวา
เขาบอกวาเขาแยกระหวางทํางานกับความรักไดออกจากกันไดแลวก็พยายามที่จะเคลียรกับ
เขาใหเขากลับมาครับ
: แลวไดพูดไดคุยไดบอกกับเขาไหมคะวายังรูสึกยังไงกับเขาอยู
: บอกคับ บอกตลอด แตเขาก็ตอบกลับมาวาเขาโฟกัสเรื่องงานอยางเดียวแลวตอนที่เราโมโห
เราก็อันเฟรนดเขาทั้ง Facebook Instagram ทุกอยางพอเราอยากจะกลับไปหาเขาเขาเคย
เปนแฟนกับนองสาวนองชายหรือแมของผมครับผมก็ไปเอามือถือของแมของนองสาวมาดูวา
เขาทําอะไรบางซึ่งเขาทําชีวิตประจําวันปกติแตเรากลับเปนทุกขวาในสถานการณตอนนั้นที่
เขาทําอยูเนี่ยที่เขาโพสตเนี่ยมันควรจะมีเราอยูเราก็เปนทุกขประมาณนี้ครับ
: ซึ่งเขาก็ยังไมมีคนอื่นใชไหมคะ
: ไมมีครับ พอดีพี่สาวเขาบอกวาก็มีคุยก็มีคุยกับคนอื่นบางเพราะวาตอนที่คบกันเขาชอบพูด
เสมอวาเขาชอบคบกับคนที่คุยดวยแลวสบายใจแตกับเราเราคุยเรื่องธุรกิจอยางเดียว
: เราก็มีหนาที่เนาะแตหนาที่อภัยก็ตองยกใหเขา ซึ่งบังคับใจใครไมไดจริง ๆ คะ มันเหมือนกับ
วาเรามีเวลาอยูดวยกันแคชวงเดียวซึ่งในชวงเวลานั้นมันแลวแตคะบางทีเราก็ไมรักษาเอาไว
อยางดีคราวนี้เมื่อมันผานไปแลวมันไมมีใครรูเลยวาโอกาสนั้นจะวนผานมาอีกรอบไหมบาง
คนบอกวาเรากลับตัวแลวไงเรารูคุณคาของเธอแลวไงแตเราไมรูเลยวาอีกฝายนึงเนี่ยเขา
ค อย ๆ บั่ น ทอนความอดทนและความรักของเขาไปถึงขั้น ไหนแลวหรือแมกระทั่งการที่
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ป ญ หาโดยเฉพาะยุ ค นี้ เ พราะมี ป ญ หาเสร็ จ ป บ คอยบล็ อ กทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งหมดเลยซึ่ ง ใน
ขณะนั้นอีกฝายคงทรมานใจมากอาวแลวยังไงเธอตัดฉันขนาดนั้นเลยหรือแตพอวันนึงที่ทํา
หายโกรธอันบล็อกแลวนะกลับมาแลวจาคนไมใชของความรูสึกมันขึ้นตัวทุกวัน
: ซึ่งอันนี้มันนาจะเปนอุทาหรณสอนใจ หลาย ๆ คนนะคะบางทีเรารูสึกวาอีกฝายนึงเปนของ
ตายแต เ ขายั งหายใจได น ะเพราะฉะนั้น วัน นึงที่เขาหมดความอดทนเขาก็มีสิทธิ์ที่จ ะเดิน
ออกไปจากเราไดแตอยางที่พี่ออยวาถายังคิดวายังรักเขาอยูหรือวาอยากจะงออาจจะตองใช
เวลาและความอดทนลองดูซึ่งไมรูหรอกวาจะสําเร็จหรือเปลาแตผมวามันก็ไมมีอะไรจะเสีย
ไปกวานี้แลว
: ครับแลวเขาก็บอกวา เปนหวงไหมก็เปนหวงแตใหกลับมารักเหมือนเดิมไหมเขายังไมมีแผน
ตอนนี้ครับ
: ก็อยางที่วาแหละแลวก็ทําไดอยางเดียวคือก็ลองพยายามตอไปเรื่อย ๆ เผื่อวาวันนึงเรา
อาจจะหมดความอดทนก็ตองยอมรับในความเปนจริงในที่สุดแลวเวลามันหมดแคนี้แตถามื้อ
อื่นโชคดีใชเวลาตอไปแตไอเวลาที่วาตามงอแตก็ตองระวังดวยนะคะสิ่งที่เราไปงอก็ไมทําให
เขาอึดอัดเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญอยาไปกดดันอยาทําใหเขาอึดอัด
: มันเปนจังหวะหนึ่ง ที่อธิบายไมไดวาขนาดไหน
: แตก็มีบางคนที่สามารถกูกลับมาไดก็มีนะ
: คือตอนนี้เหมือนผมพยายามเขาไปงอ เหมือนไปสรางกําแพงใหหนาขึ้นเรื่อย ๆ
: เหมือนอีกคนกําลังวิ่งตามในขณะที่เขากําลังวิ่งหนีเรื่อย ๆ เลยอะ
: ใชครับถาเกิดผมหักมาสักอาทิตยสองอาทิตยคุยอยางนี้ผมจะมีความรูสึกวากําแพงนั้นคอย ๆ
ลดลงเปนอยางนี้ทุกครั้งครับ
: เพราะฉะนั้นก็งอแบบที่ไมใชโห...วิ่ง จนใหสุด
: มีระยะหางที่ทําใหเขาสบายใจบางทีเขาก็ตองการเวลาบาง ก็อวยพรใหโชคดีนะคะ
: ก็เตือนตัวเองเมื่อไหรก็ตามทีที่เราเคยเลิกกันดวยเรื่อง อะไรถาจะกลับมาตองแกปญหาเรื่อง
นั้นใหไดจริง ๆ กอน
: หรืออาจจะไมไดคนนี้กลับมาแตคนหนา หรือคนตอไปก็ตองระวังใหดี ๆ นะ เพราะมันมี
บทเรียนแลวอยาใหมีประวัติศาสตรซ้ํารอยอีกนะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ
: มีบางคนแบบนี้จริง ๆ นะคะ ที่ทําใหคนบางคนดูมีคาสูงสุดตอนที่หลุดมือไปแลว ไมรูจริง ๆ
วาโอกาสหนาจะวนกลับมาอีกเมื่อไหร
: งั้นใครที่มีสิ่งดี ๆ อยูในมือระวังรักษาใหดี ๆ ดูแลกันไวดี ๆ ดวย
: คือคนบางคนแบบที่พี่ฉอดบอกคือถารูสึกวาเขาเปนของตายปบ จริง ๆ เขาอาจจะเปนรักแท
ก็ไดนะคะแตเราดูแลเขาแคของตายคืออาจจะคิดวาเขาไมเปนไรหรอกเดี๋ยวคอยดูแลก็ได
: บางคนคิดมากทํากับเขาสารพัดอยางแตเขาก็ไมไปไหนหรอก อยาคิดอยางนี้เก็บขาดไมวาคน
คนนั้นจะเปนยังไงก็ตามเพราะคนทุกคนมีขีดจํากัดจริง ๆ
: เราตองเตือนตัวเองวาเราสามารถจากกันไดทุกวินาทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ถายังมีกันอยูดูแลกัน
เต็มที่นะคะเบรคแปปนึงคะ เดี๋ยวกลับมารักษากันตอวันนี้ชื่อตอตรงกับ Friday ยิ่งรูยิ่งเห็น
ยิ่งเปนทุกขโดยไดเร็คเอเชียประกันรถออนไลน 027677777 และโซดาลีโอรวมกันมันสกวา
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ชวงที่ 2
พี่ออย : คุยกันตอนะคะทางไลฟมีหลายคนบอกวาอยากคุยกับพี่ออยพี่ฉอด อยางนี้คะถาเกิดวาโทร
ไมติดจริง ๆ ลอง ทิ้งเบอรโทรกลับเอาไวเดี๋ยวใหทีมงานโทรติดตอกลับไปไดคะ ตองขอบคุณ
คะ ไดเร็คเอเชียประกันรถออนไลน 02 767 7777 และโซดาลีโอรวมกันมันสกวา สายนี้...
สวัสดีคะ
แตงโม : สวัสดีคะ
พี่ฉอด : OK สวัสดีคะ เปนยังไงคะเรื่องของแตงโม
แตงโม : สวัสดีคะคือเรื่องของหนูกับแฟน เราคบกัน 7 ปแลวก็เลิกกันมาแลว 3 ป ก็คบกันตั้งแตตอน
เรียนมหาลัยเขาแกกวาหนู 2 ปเขาไปเขาก็เรียนวิศวะเขาก็หนาตาดีเขาขาว ๆ เราก็เหมือน
จะดูขี้เหรหนอย ๆ แตวาตอนที่เขาไปเริ่มคุยเราก็รูแลววาเขาเหมือนจะมีคนคุยอยูแลวก็ตาง
คนตางชอบก็จีบกันก็คุยกันสุดทายก็คบกันแตพอเริ่มคบกันใหคนที่คุย ๆ อยูเนี่ยมานานไม
หายไปจากจากชีวิตเขาก็ยังมีคุยอยูแตวาตอนแรกเราก็คิดวาโอเคสักวันมันคงหายไปก็คบกัน
มาเรื่อย ๆ มันก็ไมหายสักที
พี่ออย : เดี๋ยวนะเขาก็ยังคุยกับคนนั้นทั้งที่เขาก็ยังคุยกับเราอยูดวย
แตงโม : ใชคะแรก ๆ เวลาที่เขาจะกลับบานตางจังหวัด เขาก็จะเหมือนแบบกลับตั้งแต 8:00 แตก็จะ
ถึงบานก็จะโทรหาเราประมาณ 21:00 ซึ่งเราก็รูแลววาเขาไมไดกลับบานยังไงเขาตองแวะไป
ที่อื่นแนนอน
พี่ออย : รูทั้งรูแตเราก็ยอมไดหรอคะ
แตงโม : ก็ยอมไดคะ คือเรารูสึกวาเหมือนวาโอเคเรารูวาเราไปไหนแลวก็ยังรับไดอยูแตพอนาน ๆ ไป
คือคนเปนแฟนกันมันก็เหมือนตองมีดูโทรศัพทกันบางเราก็เลยดูโทรศัพทอะไรนี้คะเราก็เห็น
วาก็ยังคุยอยูนี่นาทําไมไมเลิกคุยสักทีซึ่งก็เปนคนเดิมเขาก็บอกวาเดี๋ยวจะเลิกคุยแลวนะเราก็
โอเคใหโอกาสมันก็หายไปเปนเดือนแลวเราก็เปดมาแลวก็สุม ๆ ดูเปดมาก็เจออีกคือเปน
อยางนี้ตลอดตลอด 5-6 ปที่ผานมาที่คบกันมาเขาก็คุยกับคนอื่นตลอดแลวเขาก็จะไมเราดู
โทรศัพทเขาบอกวามันเปนโทรศัพทสวนตัวแลวก็ยังเด็กเพิ่งจะ 20 เปนตนมาจากสวนตัว
ยังไงในเมื่อแบบเปนแฟนกันแลวยังไมเคยปดเลยเขาก็บอกวาสงสัยเราจะรุกล้ําพื้นที่สวนตัว
มากไปมันก็อดไมไดนะคะจากที่เคยขอดูแบบเปดเผยหนูตองแอบดูสมุดเขาไปอาบน้ํ าใน
หองน้ําสิ่งแรกที่หนูคิดถึงเลยโทรศัพทเพราะวาสมัยนั้นเนี่ยมันไมมี hi5 มันไมมี Facebook
มันมีแค MSN เขาก็เปนคนเลนอะไรอยางนี้อยูแลวเพราะนาน ๆ เขาทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมา
ดูแลวก็จะเจอวายังคุยหรอแลวก็จะทะเลาะกันทุกครั้งก็จะเปนแบบนี้ประมาณแบบ 2 เดือน
มาที 3 เดือนมาทีที่มาทีคือหนูไปหยิบมาดูนะคะก็เลยเห็นซึ่งทุกครั้งที่เราหยิบมาดูก็จะเห็น
ตลอดจนหลัง ๆ เขาเริ่มปรับตัวไดเขาโทรศัพทไปซอน
พี่ออย : อะพอกันก็เลยเอาโทรศัพทไปซอน หนูก็หาไมเจอแลว
แตงโม : ขึ้นหนูก็หามไปเจอแตหนูรูสึกวามันตองอยู ที่ไหนสักที่แหละคนเรามันจะอยูที่ไหนโทรศัพท
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หนูก็ไปเจอในกางเกงยีนสของเขาเขาก็แบบไปอาบน้ําเขาก็จะถอดเสื้อผาเขาใสตะกร าไป
แลวเขาก็เอาโทรศัพทใสไวในกางเกงยีนสดวยเพื่อที่วาเราจะไมสามารถเอามาดูไดพอมัน
นาน ๆ โทรศัพทในสมัยกอนมันตั้งสั่นไดโทรศัพทมันจะสั่นแรง
: สมัยนี้มันก็สั่นแรงสั่นดังแรงกวาเสียงอีก
: มันก็จะดังแบบอืดอืดอืด ๆ กลายเปนวามันเหมือนทําเปนซ้ํา ๆ พอหนูเจอเขาคุยกับคนอื่น
บางทีมันก็โมโหบางทีมันก็โกรธมันเปนบอย ๆ เขาตอนหลังถึงขั้นวาหนูไดยินเสียงโทรศัพท
ไดยินแคเสียงโทรศัพท ไมวาของใครก็ตามหรือแบบรูสึกวาอยูกับเขามันก็จะแววไดยินเสียง
โทรศัพทสั่นมือก็จะสั่นมือก็จะเย็นขึ้นมาโดยที่แบบยังไมขึ้นมาดูเลยที่วามันเปนอะไร
: โห ! หลอนเลยนะเนี่ย
: ก็ประมาณผานไปป 4 ป 5 หนูก็เรียนจบหนูก็ทํางานแลวก็ทํางานกันไกลกับที่พักก็เลยบอก
เขาวาหนูขอยายไปอยูที่มันใกลกับที่ทํางานไดไหมแลวเดี๋ยวหนูจะกลับมาเสารอาทิตยอยางนี้
คะความรูสึกอยางนี้ก็คือจริง ๆ เราตองการจะไปแลวไมอยากไปเจอโทรศัพทไมอยากเห็นไม
อยากเจออีกทั้ง ๆ ที่ใจเราจริง ๆ เราอยากรูวาเราอยากรูวามันคุยกันเมื่อไหรแตเราก็ไมอยาก
ดูเพราะวาเราดูแลวเราเจ็บแตมันก็เขาระบบรางกายสักอยางไมไดเพราะเขาหากโทรศัพทเรา
ตองรีบไปความาดูก็เลยสุดทายก็เลยตัดปญหาก็เลยเจอกันที่ฉันมาอยูที่นี่ดีกวาฉันไปอยูที่อื่น
ใกล ๆ ดีกวาแตเขาก็ไมรั้งเราไวนะคะตอนนี้ยังไมเลิกกันนะคะตอนที่หนูแยกมาอยูตอนที่หนู
ออกไปขางนอกแลวกลับมาเสารอาทิตยพอกลับมาถาหนูมาเจอเขาก็จะเลิกคุยกันสักระยะ
หนึ่งแตผูหญิงฝายโนนเขาก็รูนะคะวาหนูเปนแฟนบางทีเขาจะโทรมาระรานบางบางทีเราก็
ไมอยากคุยแลวไมอยากรับรูแตอีกใจนึงเราก็แบบกูอยากไปดูใหเห็นกับตาวามันเปนยังไง
อะไรทําไม
: แตงโมหนูเห็นกับตามาตั้งหลายรอบแลวแตพอเห็นกับตาหนูก็ไมไปไหนไง
: ใชคะสุดทายก็คือเอาตัวเองออกมาแตพอเสารอาทิตยก็ยังกลับไปก็ยังเจออยูจนแบบสุดทาย
คือหนูก็ยายมาอยูกับพี่ชายก็ทําใจโดยการที่ยังไมเลิกแตเสารอาทิตยก็ไมไปแลวก็เริ่มจาก
อาทิตยแรกทรมานมากเราอยากรูวาเขาทําอะไรอยูไปไหนยังไงกับใครเพราะวาโทรไปบางที
มันก็ไมรับไมรูมันทําอะไรแตคือความรูสึกเราเราคบกันมานานตั้งแตตอนเด็กจนโตมาดวยกัน
แลวรูสึกวาถาไมมีเราเขาตองทําใหทานไมไดมีไมไดแนเลยเราก็จะคอยโทรถามเขาตลอดวา
เฮยทําไมไดหรือยังไอนี่มีหรือยังไอนี่ทําไดไหมเราอยากรูเรื่องเขาไปทุกเรื่องคะคือกลายเปน
วาเหมือนเรารูสึกไปเองวาชีวิตเขาเหมือนไมมีเราเขาตองอยูไมไดแนเลยแลวประเด็นคือวา
เวลาเราจับไดเขาก็จะไปเลิกคุยกับผูหญิงคนนั้นแลวเขาจะกลับมาหาเรา
: แลวเลิกที่ไหน
: ก็ไมรูเหมือนกันคะ เขาก็เขาก็บอกวาเขาไมไดคุยแลว
: เห็นไหมคําวาแตงโมยังไมยอมรับความจริงอยางนึงเพราะวาเมื่อกี้พี่ไปถามวา เขายังไมเลิก
กับคนเดิมใชไหมนองก็บอกวาคนเดิมคะ แลวดูสิคุยกับคนเดิมมาตั้ง 5 6 ปการที่คุยกับคน
เดิมมาตั้ง 5-6 ปแปลวาไมใชไดเลนนะใชไหมถาคบซอนก็คบซอนอยางจริงจัง
: คะตอนนั้นเพื่อน ๆ ก็คงคงคิดแบบนี้กันหมดคะ แปลวาเรารูสึกวาคือเขาเอาเปนวาถาไมนับ
กันเปนแฟนเขาเปนพี่ที่ดีเปนทุกอยางที่ดีหมด
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: เดี๋ยวหนูพยายามหาเหตุผลใหญเลยลูก สารพัดเหตุผลที่พยายามหามา
: ถาเปนแฟนก็ตองเปนแฟนที่ดีสิ ถาไมอยางนั้นก็ไปคบกันเปนพี่เปนนองไปจบ
: งั้น ก็ใหเขาไปคบเปนเพื่อนไปเถอะ
: สุดทายหนูก็ยายออกมาแลว แลวก็ไมไปหาจนสุดทายกอนจะเลิกกัน 1 ปคือหนูยายไปอยู
ตางจังหวัดเลยคะ คือความรูสึกเราแคตอนที่ยายไปนะคะ ก็แคอยากรูวาไมอยากเจอใกล ๆ
จะไดไมตองหาเรื่องเขาก็จะถามวาไมมาหาเหรอเราก็จะไดบอกวามาไมไดมันไกลจริง ๆ แลว
ก็แคหาขออางตัวเองวามันไกลมันขับรถไกลแลวไปลําบาก
: แลวเขาไมคิดวาเขาจะมาหาหนูบางหรอ
: หนูยายไปอยูที่ตางจังหวัดที่นั่น 2 ป เขามาหาหนู 2 ครั้ง
: เห็นไหมคะหนูไดคําตอบแลวลูก
: ใชคะสุดทายจริง ๆ กอนที่จะเลิกคบเปนแฟนกันมา 5-6 ปพอหางกันคุยกันวันละ 1 นาทีเขา
จะโทรถามวาเราทําอะไรอยูเราก็จะบอกวาเลิกงานแลวเขาก็จะบอกวาเราเลิกงานแลวนะ
โอเคแคนี้นะจบหาย
: เห็นไหมคะวันนี้หนูมาเลาใหพี่ฟงหนูไดทบทวนตัวเองวาโห เราอยูไมไดเกือบ 10 ปไดยังไง
เนี่ย
: จริง ๆ ความรูสึกเราถาเปนคนอื่นก็คงจะมองวาเสียเวลา และมันก็เสียเวลาจริง ๆ แหละ
: เขาใจวารักจริง ๆ คะมันเปนเรื่องปกติคนที่ไมรักไมรูหรอก เพราะฉะนั้นคนเราสามารถดาคน
อื่นตลอดเวลาวานูนนี่นั่นเพราะเธอไมรักเขาเทาที่คนที่เขารักไงแตเราเปนเรานะคะเราจะ
พยายามใหอภัยทุกสิ่งจะใหความหวังตัวเองเฮยเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้น เห็นมั้ยเขาไปเลิกกับคนอื่น
เพื่ อนเราแม ว า เราจะจั บ ได ได กี่ร อบแลว ก็ตาม แตวัน นี้ห นูคือตัว อยางที่ชัดมากของการ
เหนื่อยที่สุดแลวหยุดไดเองวันนี้หยุดไดหรือยัง
: ก็ตอนนี้เลิกกันไป 3 ปมันที่เลิกหนูก็เปนคนบอกเลิก เขาโกรธเรามากดวยเหตุผลที่วาเขา
บอกวาเขาไมเคยคิดจะบอกเลิกเราเลยทําไมเราถึงเปนคนคิดที่จะบอกเลิกเขาเราก็เลยแบบ
เราผิดหรอ
: ไมหรอกนองจริง ๆ เขาก็พูดไปงั้นแหละเพราะสิ่งที่เขาทํามันเกินคําวาเลิกไปเยอะแลว
: ตอนที่ออกมาหนูไมไดขนอะไรออกมาเลย หนูออกมาตัวเปลาเลย มันทําใจมากตรงที่แมบอก
วาโหย ใจดีจังใหเขาไปทุกอยางเลย หนูก็แบบเหมือนพาตัวเองออกมาตัวเปลาแลวก็มาตั้ง
ตนใหม ก็ขําดีเหมือนกันนะคะแตวาตอนนั้นก็ขําไมออก พอมองยอนกลับไปตอนนี้ก็ตลกดี
: ก็เขาใจหนูเลยแหละแตวาตอนนี้พี่ทําโอโทรมาเลาก็เพื่อใหเปนอุทาหรณ เปนวิทยาทานและ
จริง ๆ คะบางทีนะจับไดแลวนะก็พยายามไปจับอยูนั่นแหละเพราะจับไดก็ไมไปไหนก็บนจับ
อยูนั่นแหละจนกระทั่งหลอน เสียงโทรศัพท
: จริง ๆ คะกวาที่หนูจะเลิกหลอนเสียงโทรศัพทได หนูใชเวลาเปนปเลยนะคะ
: ณ ตอนนี้ก็คือแยกจากกันโดยเด็ดขาดมานานแลว
: ก็เลิกกันโดยเด็ดขาดแลวคะแตวากอนที่เราจะมากลับมาคุยกันไดก็ก็คือหลังจากที่ผานไปได
1 ปแลว ก็ตอนนี้ก็พอดีผานมาเราก็เลยไปเอาของกลับมาเอกสารที่จําเปนบางสวน แลวก็ไม
มีอะไรที่คางคากันอีกแลวแตวาตอนที่กลับไปเจอความรูสึกมันก็ไมไดแยแตแคเขาก็บอกวา
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เขาก็ยอมรับวาตอนนั้นเขาแลวหนูถามเขาวาเขาเปนคนดีแลวหรือยังเขาก็บอกวาตอนนี้เขา
พยายามจะเปนคนดีแลวเราก็บอกวาเราดีใจดวยนะ
: นะคะวันนึงมันหลุดจากกันไดมันก็หลุดจริง ๆ นะ ไอตอนที่ยังหลุดไมไดก็อยางนี้วน ๆ อยูนี่
แหละ แลวมีใครคนใหมหรือยัง เลิกมาไดตั้ง 3 ปแลว
: ยังเลยคะ
: ยังหลอนอยูหรอคะ (หัวเราะ)
: ความรูสึกมัน ๆ บอกไมถูกเหมือนกันคะมันเหมือนกับตั้งตนใหมทุกอยาง เราก็ทําตัวไมถูก
เหมือนกันวาอันไหนคือความพอดีกันแนเพราะเราก็อยูกับตัวนั้นมานานมากเหมือนกันถา
เช็คดูโทรศัพทเนี่ยถาเปนคนอื่นเขาจะวาปะเนี่ย จริง ๆ นะคะมันทําตัวไมถูกมันไมรูวาแบบ
ไหน คือจุดที่มันพอดีอะไรอยางนี้มันก็เริ่มตนลําบากเหมือนกันคะ
: มันก็ไมมีสูตรหรอกแตวาพี่ออยคิดวาตอนนี้หนูยังไมเจอใคร ที่ทําใหหนูรักมากจนอยากแตง
อีกครั้งมันไมมีสูตรวาตองใชโทรศัพทได 3 ใน 5 ครั้งไมไดมีแบบนี้คือยังคนอยางที่บอกพอ
เช็คไปเห็นเห็นก็ไมไปไหนหรือบางคนไมตองเช็คเดี๋ยวก็มีความจริงมาตามหาเราเจอก็เองก็มี
พอไมนะถาเรารูแลวรูไมหมดมโนอีกครึ่งนึงทรมานกวาอีกแลวจะลุกขึ้นมาถามก็ไมไดตาย
แลวฉันไปแอบดูโทรศัพทเขามันดูเสียมาไดซึ่งก็เสียมารยาทจริง ๆ นั่นแหละ แตเราไดอยาง
หนึ่งก็คือถาคนเรารักกันการดูโทรศัพทตองไมใชเรื่องสวนตัวสิ พี่คิดวามันเปนเรื่องสวนตัว
เหมือนกันโทรศัพทอาจจะเปนพื้นที่สวนตัวแตการมีคนอื่นอันนี้ไมถือวาเปนเรื่องสวนตั ว
เพราะถือวาเปนเรื่องสวนตัวกระทบตอฉันแตโทรศัพทบางทีมันก็เปนพื้นที่ของเขาคะจะไป
รุกพื้นที่เขาจะไปหา Password มาโดยตลอดพี่วาบางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันนะ
: แตจริง ๆ วันนี้รอดมาแลวนะคะแตงโม
: แตก็ยังมีแผลเปนอยูนิดหนอย
: แพไมเปนไรหรอกเอาไวเตือนใจตัวเองถาไมมีแผลเปนเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวพลาดอีก มีแผลก็จะ
ไดมองกลับไปวามันเคยมีแผลนะ แตอยางนอยเราก็รูวามันยังมีอยูมันเคยเกิดขึ้นแลว จะตอง
ระวังไมใหมันเกิดแผลอีก
: ขอบคุณมากนะคะ
: ขอบคุณคะ สวัสดีคะ
: นองเขาก็ใสใสนารักดีนะคะ คนเจ็บปวยนะคะเจ็บแลวเจ็บอีกก็ยอมยอมยอมอยูนั่น อีกสัก 1
ขอความทางแฟนเพจนะคะ สองพระแอบชอบคะเรียกวารักเลยก็ไดเพราะแอบชอบเขา แค
กดไลกก็ใจสั่นแลวแตบังเอิญวาเราไปเห็นวาคนที่เราแอบชอบเขาชอบผูหญิงอยูคนนึงจริง ๆ
ผูหญิงที่เขาแอบชอบสวยหุนดี เขาเคยบอกวาชอบแบบนี้ ก็รูน ะคะว าตัวเองไม เคยอยู ใน
สายตาเขาแตจะถึงทุกวันนี้ก็รักเขาคนนี้คนเดิมยิ่งรูวาเขาไปกดไลกคนนั้นมันยิ่งเจ็บแลวก็
เกลียดตัวเองที่ยังไมเลิกรักคนคนนี้ไดสักที 5 ปแลวนะคะเก็บความรูสึกนี้มานานมากแลว
ตอนนี้ขนาดนี้ไม มีใครก็ ยังไมกลาพอที่จ ะบอกความในใจกับเขาคนนั้นเลยทุกวันนี้ยั ง ทํา
เหมือนเดิมเห็นแลวก็เจ็บมนุษยทุกครั้งทํายังไงไดเรามันไมใชคนไมใชของเขา เลิกรักก็ทํา
ไมไดเจ็บปวดแตก็สองดูตลอดคะ
: ยังคงยืนยันที่จะสองดูตอไป
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พี่ออย : เพราะฉะนั้นก็คือมันเปนเรื่องที่กวาจะหาคนลงตัว มันเปนเรื่องแรกนะที่เราจะเลิกชอบเขา
ยากพอ ๆ กับทําใหเขาชอบเรานั่นแหละ เพียงแตแคถานองยังวนดูอยูอยางนี้ แลวก็แอบ
นอยใจไปเองไมมีผลตอใจเขาเลยนะคะ ถามวาเขารูหรือเปลาวาเราชอบ เขาก็ยังไมรูเลยนะ
เพราะนองก็บอกวาแอบชอบเขา ไปแอบสองเขา เห็นเขาสองคนอื่นอยูมันก็จะสองเปนทอด
ๆ ไป ถาไหวก็ทําเเตถาไมไหวก็เอาเวลาไปทําอยางอื่นก็ไดนะคะ ไมเจ็บ ไมปวดดี แลวก็ไม
เหนื่อยดวย เบรคฟงขาวแปบนึงคะ เดี๋ยวกลับมาคุยกันตอวันนี้นะคะยิ่งรู ยิ่งเห็น ยิ่งเปน
ทุกข ในคลับฟรายเดยคะ
เบรก ตัดเขาโฆษณา
ชวงที่ 3
พี่ออย : Club Friday ขอบคุณประกันรถเอเชีย ออนไลน 027677777 และก็โซดาลีโอรวมกันมันส
กวานะคะ มีบางขอความเสี ยงมาวาจริง ๆ โทรศัพทไมใชเรื่ องสวนตัวนะคะ บอกวาเป น
ขออางของคนนอกใจบางทีเราก็คุยงานหรือบางทีเราก็เมาเธอกับเพื่อนไงอันนี้มันเปนเรื่อง
สวนตัวของฉันเธออยามาอานอันนี้มันเปนเรื่องของแตละใบนะคะมันเปนเรื่องของการให
เกียรติกัน พี่จะบอกวาพี่คาโทรศัพทมาดูเดี๋ยวนี้คะเพราะวาเราสนิทกันมากอยางนี้มันก็ไมใช
ทุกคนจะตองมีพื้นที่ที่สบายตัวของแตละคนก็แลวกันนะคะ มาคุยกันตอคะกับสายนี้นะคะ
เยอะเหมือนกันนะคะที่หลาย ๆ คนอยากจะโทรเขามาคุยกันสวัสดีนะคะกัน
กัน : สวัสดีคะ
พี่ฉอด : เรื่องของกันเปนยังไงบางคะ
กัน : ตอนนี้เพิ่งจะคบกับแฟนไดประมาณเดือนนึง เพิ่งคบจริงจังคะตองยอนกลับไปกอนวา คือ
เขาเปนรุนที่รูจักกับเขาผานรุนพี่อีกคนนึงตอนสมัยเลน MSN ตอนนั้นเราก็ยังอยูมอปลายอยู
ยังเด็กอยู ตอมาเราก็ไดคุยกัน MSN มันก็จะมีแบบลากดึงกลุมมาคุยกันหลาย ๆ คนใชไหม
คะก็จะคุยกับพี่เขาแลวก็มีพี่อีกคน แลวเปนพี่ผูชาย 2 คนเขาก็ชอบมาดรามาเรื่องคนที่เขา
แอบชอบกันใหเราฟงเราเปนผูหญิงคนเดียวในนั้นแลวก็จะใหความเห็นในมุมของเด็กผูหญิง
อะไรอยางนี้แลวตอนนั้นมันก็เริ่มมีเลน hi5 เลน Facebook แลวก็ Add ซะแลวก็ไปสองเขา
ก็จะชอบแบบดรามาโพสตถึงผูหญิงคนที่เขาแอบชอบเขาชอบสงรูปมาใหดู วาเขาชอบคนนี้
นะวาเขาชอบมาหลายปแลวแตคุยกับคนนั้นก็ยังไมชอบเขาแลวก็ไดแตฟงและเราก็คิดวา
ทําไมผูชายดี ๆ แบบนี้ทําไมไมมีชอบทําไมคนนั้นเขาไมชอบวะทั้งที่เราชอบนะแตก็ไมกลา
บอกเขาอะไรอยางนี้คะวาเราชอบเขาจนจะจบมอ 6 กําลังจะเขามหาลัยแตพี่เขาก็โตกับหนู
ประมาณ 2 ปเขาก็เขามหาลัยแลวเราก็คอย ๆ คุยกันจริงจังมากขึ้นแตเขาก็ยังโพสตแบบด
รามาอยูแลวก็ชอบสองกด like แลวก็ไปแซวแตคือตอนนั้นก็เริ่มมีโทรคุยกันบางแลวจนแบบ
รูสึกดีมากจนเริ่มรูสึกวานี่ชอบจริงจังแลวชอบมากกวาชอบเธอแลวชอบแบบอยากเปนแฟน
แลวตองทําอะไรแลวคะก็เลยเหมือนแบบหยอดเขาลองใจเขาอยางนี้ดูวาเขาชอบเราไหมก็
เริ่มหยอดหยอดไปก็เริ่มวาใชวะ เขาตองเริ่มชอบแลวแนเลยแตแบบคือ ณ ตอนนั้นก็ไปสอง
เฟสเขาอีกเราชอบสองเฟสเขาดูวาเขาโพสตอะไรนะชวงที่เราหยอดเขาไปเขาก็ยังโพสตวายัง
แอบชอบเธอแลวเราก็บอกวาแอบชอบใครเนี่ยเราคิดวาแอบชอบเราหรือเปลาวะจนเราเขา
มหาลัยป 1 คือหนูก็ตองไปเรียนตอตางจังหวัดมหาลัยทางภาคเหนืออยางนี้คะก็จะไดคุยกัน
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นอยลงเขาก็ยังแบบดรามาอยูตอนนั้นเขาก็เริ่มไมคอยพูดถึงคนที่เขาแอบชอบแตหนูก็ยังแซว
เขากับผูหญิงคนนั้นอยูเขาก็ยังแบบวานอย ๆ หนูคิดวาเขาก็คงนอยเรื่องผูหญิงคนนี้แหละ
: ตอนนั้นเรากับเขาคบกันเปนแฟนหรือยังคะ ...หรือยัง?
: ก็คุยกันปกติคะแตเขาก็ไมรูวาหนูชอบเขา
: ก็คือเปนกลุมเพื่อน ๆ กัน
: ใชคะแลวคือตอนชวงนั้นป 1 มันเปนเฟรชชี่นะคะก็จะมีคนเขามาจีบเราเยอะมากเราก็เริ่มมี
ตัวเลือกเยอะแลวก็เริ่มรูสึกวาลองคุยกับคนอื่นดูเพราะหนูก็ไมกลาบอกชอบเขาเพราะวาถา
บอกชอบไปแลวความเปนพี่นองเรามันอาจจะไมมีเลยก็ไดเราอาจจะคุยกันไมไดเลยก็ได
: แลวที่หนูหยอดเขาเขาจะไมรูเลยเหรอคะวาหนูชอบเขา
: ใชมั้ยคะหนูก็วาอยางนั้นแหละ
: นั่นสิ เพราะถาหนูหยอดปบเขาก็คงรูแหละวาหนูรูสึกดียังไง
: แตพอหนูไปดูในเฟสเขามันก็ยังรูสึกวาเพราะไอการไปสองนี่แหละคะ มันทําใหเรามโนไปเลย
มโนวาไมใชเราตองเปนคนนั้นแน ๆ เลยอยางนี้คะ
: แลวที่สุดเปนแฟนกันไหมคะกับคนนี้
: ตอนนั้นหนูก็เลยตัดสินใจคบกับอีกคนนึง ที่มาจีบหนูเพราะหนูคบกับคนนั้นพี่เขาก็มาบอกวา
อาวทําไมอะนึกวารูนะเนี่ยวาเขาก็ชอบเหมือนกันเราก็เลยแบบโกรธกันไปไอคําวากลัวเสียพี่
นองกันก็เลยเสียไปจริง ๆ
: และคนที่หนูคบเปนแฟน หนูชอบเขาจริงๆหรือแคเอาเขามาเปนตัวประกอบ
: ตอนนั้นแครูสึกวารูสึกดีเฉย ๆ เพราะเราก็คิดวาคงไมมีหวังกับคนนั้น ก็เลยคบกับคนนี้แลว
ตลอดเวลาที่คบกับแฟนกับพี่คนนี้หนูก็ไมไดคุยกันเลยแตหนูเรียนจบมหาลัยชวง 4 ปนี้หนูก็
จะสองเฟสเขาอีก :: เพราะเขาไมลบเฟส หนูก็จะเห็นวาเขามีแฟน ซึ่งตอนนั้นรูสึกวาเรามี
แฟนอยูแลวแตเรากลับไปสอง ทําใหตัวเองตองเสียใจรองไหแบบนี้
: แลวประเด็นคือ...
: เมื่อไมนานก็กลับมาเรียนตอที่กรุงเทพฯ หนูกลับมาเรียนตอโทที่กรุงเทพก็ไดกลับมาคุยกัน
อีกครั้งหนึ่งมีพี่คนนึงมาเปนกาวใจใหเราไดคุยกัน ก็คุยกันจนเริ่มรูสึกวาอยากกลับไปเปน
เหมือนเดิมอีกครั้งเหมือนกอนหนานี้ก็เลยบอกเขาไปวาเราชอบเขาแลวเราก็ยังรูสึกดีกับเขา
เหมือนเดิม
: แลวแตนะหนูเลิกกับแฟนตัวเองหรือยัง
: เลิกแลวคะตอนนั้นก็คือเลิกกับแฟนแลวแลวก็เปนจังหวะที่เขาก็เลิกกับแฟนเขามาสักพักนึง
แลวดวยเหตุผลที่แบบวาแฟนเขามีคนอื่นหรืออะไรอยางนี้คะที่เขาบอกมาอยางนี้เราก็คุยกัน
เขาก็บอกวาโอเคถาจะคบเขาขอเวลาเรา 1 ปนะขอดูใจดูนิสัยกอนหนูก็แบบโอเคคุ ยกัน
ตลอด 1 ปทุกอยางเหมือนเราเปนแฟนกันแตวาเรายังบอกคนอื่นวาเราเปนพี่นองกันแลวหนู
ก็ยังไมไดมีตัวตนในพื้นที่ของเขาเทาไหรเวลาแบบอยูดวยกันบางทีก็จะแอบเลนโทรศัพทเขา
คือมีอยูครั้งหนึ่งที่เที่ยวตางจังหวัดดวยกันแลวพี่เขาหลับหนูก็แอบเอาเอาโทรศัพทสแกน
ลายนิ้วมือเขาไปดูก็ยังเห็นวาเขาคุยแชทคุยไลนกับแฟนเกาอยู แลวคือเขายังคุยกันแบบเปน
หวงกันยังเลี่ยงการใชคําศัพทที่เคยใชเรียกกันตอนที่คบกันแลวเราก็เห็นเราก็รูสึกวาที่ใหเรา
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รอก็ คื อ รอให เ ขาว า เขาจะไปคบกั น หรอกั บ หรื อ เขาจะกลั บ ไปดี กั น หรอหรื อ ให เ รารอก็
เพื่อที่จะใหเขามั่นใจในเราจนแบบเราทนไมไดเพราะวามันใกลจะครบ 1 ปแลวที่ตกลงกัน
หนูก็คือแอบดูแตไมไดพูดไมไดบอกเขาวาเรารูวาเราเห็นก็ทนมาจะนอนแตงปจนจะครบ 1
ปเขาก็บอกวาคิดวาแฟนเกาเขาไปทําจมูกมานะสวยมากเลยดูดีมากเลยหนูก็แบบอีกแลว
แลวหนูก็แบบไปสองเฟสแฟนเกาเขาก็สวยและคิดในใจวาเขาอยากกลับไปดีไหมละเราคิด
อยูคนเดียวแตเราไมไดคิดเอาไปชวนทะเลาะ
: แลวตอนนี้ยังคบกันอยูไหมคะ
: ตอนนี้ก็ยังคบอยูคะ
: คบแบบนี้หรอคะ ก็ยังเหมือนเดิมอยู
: ก็มาตกลงกัน วาตองชัดเจนแลวก็เลยตกลงกันวา ถาสมมุติวาไมเปนแฟนหนูก็จะไมอยูตรงนี้
แลวนะเพราะหนูไมโอเค เพราะตลอดเวลาที่ผานมาหนูเห็นหมดทุกอยางหนูแคไมพูดเขาก็
เลยแบบเลือกที่จะโอเค งั้นก็เปนแฟนกัน
: ตอนนี้ก็คือเปนแฟนกันอยู
: แลวตอนนี้แฟนเกาเขาก็ยังทักมา ประมาณวาเราคุยดวยไดไหม นองเขาจะวาหรือเปลาแบบ
มีปญหาก็จะทักมาวาทะเลาะกับ ที่ทํางานแลวหนูคือแบบเขาก็มาบอกวาแฟนเกาเขาทั ก
มานะวาทะเลาะกับที่ทํางานซึ่งในใจเราอยากจะบอกไปวาเพื่อนเขาไมมีหรอโตมาจนอายุปูน
นี้แลวไมมีเพื่อนที่ปรึกษากันไดเลยหรอทําไมตองมาปรึกษาแฟนเกามันไมใชเรื่อง
: พี่พูดไดคําเดียววากันดูไปนาน ๆ นะ เพราะพี่ไมคอยมั่นใจวาจริง ๆ แลวผูชายคนนี้เขารักหนู
มากขนาด นั้นหรือเปลาเพราะเทาที่ฟงมาโดยตลอดพี่มีความรูสึกวาเหมือนเรารูสึกดีกับเขา
มากกวาที่เขารูสึกดีกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกวาดูกันนาน ๆ ไมรูสิเห็นคนที่เขารักกัน
งาย ๆ ไมเห็นเขาตองรอใหถึง 1 ปเลย
: ไมคอยเขาใจในเหตุผลในสิ่งที่เขาบอกวาใหรอเลย รออะไร หรือทําไมตองรอ เคยถามมั้ยคะ?
: เคยถามคะเขาก็บอกวาเขาไมอยากเปนเหมือนแฟนเกาเขาที่เคยคบกันมา คือเหมือนกับไม
ทันไดดูใจกันแตกลับตกลงคบกันเปนแฟน สุดทายก็ไปไมกันไมไดแลวก็ตองมาเลิกกันอยางนี้
: แตในมุมของเราแลวคะอันนั้นคือเขาคิดในมุมของเขาเองไง อยางนอยที่สุดเมื่อไมไดคบเปน
แฟนแลวแสดงความเปนแฟนรึเปลา เพราะการที่ยกยองเปนแฟนเปนการใหเกียรติกันอยาง
หนึ่งเนอะ
: ใชคะเพื่อนหรือใครก็รักจะบอกวาถาเกิดวารักแลวทําไมจะตองใหรอถารูสึกวารักมันทุกอยาง
มันตองมั่นใจสิ
: พวกกันเปนแฟนกันมันก็คือดูใจกันไป วาจะเปนคูชีวิตกันไดไหมถูกไหมคะแตไมใชวาขอดูใจ
1 ปกอนนะแลวจะรูวาเปนแฟนหรือเปลาแลวไงคะวาที่ 365 มันจะมีความแตกตางจาก
เมื่อวานนี้ยังไงหรือ ..พี่เลยรูสึกวามันเปนขออางบางอยางหรือแมกระทั่งเขาบอกวาอยากเอา
อยากให เ ป น แฟนเก า แต แ ฟนเก า เธอก็ ยังมีห นอนอยูในใจจะตายยัง อยากจะกลับ ไปคุ ย
เพราะฉะนั้นไดที่สุดแลววันนี้ดูใจใหดี ๆ นะคะเพราะพี่ยังคงจะยืนยันวามีอะไรหลายอยาง ที่
นองรูสึกดีกับเขามากกวาที่เขารูสึกดีกับนอง
: พี่รูสึกวามันมีสัญญาณอันตรายอยูเพราะฉะนั้นนองก็ตองระวังนิดนึงนะคะ ถายังคิดวาจะ
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ปลอยใหเปนแบบนี้อยูก็ตองระวังตัวระวังใจดี ๆ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ
: ขอบคุณนะคะ สวัสดีคะ
: คือถารักมากไมเห็นยากที่จะเปนแฟน ถาเกิดวามันมีอะไรก็ตามทีที่มันมีเงื่อนไขประหลาด
มหัศจรรยเชน อยูดวยกันกอนนะเดี๋ยวคอยมาคบกันเหมือนที่สาระแรกเมื่อกี้นี้มหัศจรรย
เกินไปมันพอเห็นใหเราแลวเราวาเขาก็ไมรูสึกอะไรขนาดนั้น สายนี้คะใชเวลากันตอเนื่องเลย
นะคะ คุณวรรณ สวัสดีคะ
: สวัสดีคะวรรณ
: สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด คือหนูคบกับแฟนมา 8 ปแลวคะ ปนี้ก็เขาปที่ 8 แตวาเพิ่งเลิกกันเมื่อ
สองอาทิตยนี้เองคะคือแฟนหนูเขาทํางานอยูที่นึงแตวาในชวงเดือนนึงที่เขาตองไปทําสาขา
อื่นทําใหเขาไปเจอกับรุนนองผูหญิงคนนึงปกติหนูก็จะมีรหัสเขา Facebook เขาอยูแลวแต
วาเขาจะไมรูวาหนูรูรหัสเขา Facebook เขาหนูก็จะแอบใชตลอดคะจนแบบวันนึงเห็นเขา
แอดเปนเพื่อนกันในเฟซแลวก็ เอะใจแลววาผูหญิงคนนี้ยังไงตามสัญชาตญาณของผูหญิงนะ
คะพี่ก็ปลอยไปสักพักนึงก็ไปเจอขอความในไลนเขาคุยกับผูหญิงคนนี้แตวามันเปนขอความที่
แบบลบออกไปบางสวนแลวเหลือแบบแคนิดหนอยแบบถึงหองยังดึกมากประมาณตี 2 ตี 3
คะแลวก็เลยเรียกเขามาเคลียรวันนั้นเลยเขาก็เลยบอกแควาแคคุยกันไมไดมีอะไร หนูก็เลย
ชักแบบไมมั่นใจหนูก็เลยเขา facebook เขา เขาเรื่อย ๆ ก็แบบเห็นเขาไปคุยกับผูหญิงคนนี้
บางบอยมากคุยแบบจีบกันจนวันนึงเขาหายไปคืนนึงเขาเลิกงานเขาก็หายไปเลยติดตอไมได
อะไรไมไดเลยคะสวนอีกวันนึงเขากลับมาหนูก็เลยตัดสินใจเขาเฟสเขาเพื่อไปคุยกับผูหญิงคน
นั้น
: ไปคุยวาอะไรคะ
: ตอนที่เขาหลับหนูก็แอบไปคุย คือผูหญิงคนนี้เขาโทรมาเยอะมาก โทรมาทางเฟซคะหนูก็เลย
แบบสงกลับไปเลยวานี่ใคร ไมรูเลยวาผูชายคนนี้มีแฟนอยูแลว แลวผูหญิงคนนี้ก็เลยบอกวา
ผูชายคนนี้บอกเขาวาไมมีแฟนคะ เพราะวากอนที่เขาจะคบกันเนี่ยผูหญิงบอกวาเขาถาม
ผูชายแลววามีแฟนหรือยัง ผูชายบอกวาไมมีแลวที่หนูถามเขา เขาเพิ่งตกลงเปนแฟนกันได
2 วัน
: หะ !! ไปตกลงกับคนนั้นนะหรอคะ
: ใชคะทั้งที่เขาอยูกับเราเขานอนอยูกับเรา ออกไปที่ทํางานเขาไปเปนแฟนกับผูหญิงอีกคนนึง
: แลวตอนนี้เพิ่งเลิกกัน 2 อาทิตยที่ผานมาแลวการเปนยังไงบางคะวรรณ
: ตอนแรกก็หนักคะ แบบน้ําหนักลงกินไมไดอะไรไมไดเลย หนูก็มีโทรไปรั้งไปยื้อเขาบางนะคะ
แตเขาก็บอกวาแตเขาหมดรักหนูแลวคะ หนูก็เลยถามวา 8 ปมันจะหมดรักกันงาย ๆ แบบนี้
เลยหรอ พอติดตอกันลาสุดก็ไดยินขาววาเขากําลังจะไปเชาหองอยูดวยกัน
: อาว แลวหนูไปติดตอกับเขายังไงคะ
: คือหนูมีปญหาบางอยางที่จะตองรับผิดชอบรวมกันอยูคะ
: เสียใจนอยในวันนึงแตไมรูเหมือนกันถาเขาเปนคนแบบนี้ก็นากลัวกับทุกคนที่อยูดวย
: มันอาจจะดีก็ไดนะคะ
: ขนาดของเรา 8 ปหนูยังพูดทํารายจิตใจขนาดนี้และคนนั้นที่แบบวาอาจไดตัวเขาไปไดใจเขา
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ไปในวันนี้พี่วาเขาตองมองเห็นหนูในวันนี้เหมือนกันวาคบกันมา 8 ปยังทรยศกันไดเลยวันนี้
เสียใจก็รองไหไปใหจบ ๆ ไปแลวเดี๋ยววันหนึ่งก็จะรูสึกดีกับตัวเองวาดีแลวคนบางคนถาไมรัก
กันไปจากกันก็ไมฟงความเจริญกันดี
: เวลาผานไปเดี๋ยววันนึงหนูจะรู
: ตอนนี้ดีขึ้นคะแตก็มีบางเวลาที่เราแอบคิดเลน ๆ วาเขาไปอยูกับคนใหม เขาแบบมีความสุข
เราก็รูสึกแยนิดนึงคะ
: ก็ชวงเวลานึงคะตอนนั้นหนูก็เคยผานชวงเวลานั้นมาแลวถูกไหม ลองคิดดูวาเปนชวงเวลาที่ดี
ที่สุดแลวเรายังถูกทํารายขนาดนี้ คือยังดีนะยังดีที่ผูชายชัดเจน เมื่อกี้มีเวลาก็ไดขอความที่สง
มาบางทีมันทําใหพี่คิดเหมือนกันวาก็ถาทําไมอยากไปอยูกับมันก็บอกตรง ๆ แลวก็ไปเลย
ทําไมตองมาพยายามโกหกคนนี้ใชวิธีใหมันเหนื่อยถาไมรักก็เดินออกไปแตทําไมตองเก็บคน
นี้เอาไวดวยโกหกคนนี้เอาไวดวยมันเหนื่อยไปแตอยางนอยมาพี่เห็นไหมก็เคลียรชัดวาหมด
ใจนะหมดใจก็เดินออกไปเลยอยามาตองพยายามโกหกกันถาเรายิ่งพยายามแลวคนยิ่งหัวใจ
ไวใกลตัวหัวใจเรายิ่งเจ็บที่สุดพี่ออยวา
: ใชคะ
: วันนี้อาจจะโชคดีก็ไดที่หนูเพื่อนมาวันนี้พูดประโยคนี้บอยมากจริง ๆ
: มันจะมีความโชคดีบางอยางซึ่งคนที่อยูในสายจะรูสึกวาไมสีมันคือความโชคราย
: พอฟงดี ๆ ถาเราถอยออกมาแลวจะรูสึกวาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีความโชคดีอยูเพราะถาอยู
ตอมันอันตรายมากจริง ๆ กับคนที่เปนแบบนี้
: แลวนองเริ่มเหนื่อยดวยไงคะการจับไดครั้งแรก ไมไดแปลวาจะไดแลวเออฉันฉันอาจจะไปฉัน
จะไดมันแปลวาสิ่งนี้จะนอนกับครั้งตอไปมันทําใหรูสึกเลยวาตายแลวอีกหรือเปลาเนี่ย อีก
หรือเปลาเนี่ยแลวความรักที่มีความระแวงอยูนั่นมันเปนความรักที่มันเหนื่อยมาก...วันนี้ใจ
แข็งแรงขึ้นหรือยัง ?
: ยังไมเต็มรอยคะ
: ไมตองรอยคอย ๆ เปนคอย ๆ ไป
: ไมตองรีบเปนกําลังใจใหนะคะ
: คะ
: ขอบคุณคะ สวัสดีคะ
: มีขอความเยอะมาเหมือนกันคะวาโดนมาเหมือนกัน มันเปนอะไรที่ทําซ้ําที่เราเห็นนะคะคือ
เราจะวาใครคนใดคนหนึ่งผิดทําไมหลายใจจังเลยวันนี้เราคงไดฟงแลวหลายคนเขาไมเห็น
ถือสาเลยวามีแตของนะคะก็ไมเปนไรคะเยอะมากจริง ๆ มีอันนี้บอกวาสองไปยิ่งเจ็บคะเวลา
ที่ เ ราทะเลาะกั น เขาจะโพสตห าแฟนกับเขาตลอดเวลาวารักแลวก็ขอโทษที่ทําใหเสียใจ
แมกระทั่งแฟนเกาเขาเอารูปไปโพสตวายังรักกันดีตอนนี้เราคิดไมออกเลยวาตกลงเรายังเปน
แฟนกันจริง ๆ หรือเปลาคือยิ่งไปเปดดูยิ่งทรมานยิ่งเห็นยิ่งเสียใจพอเรามาปรับความเขาใจ
วาทําไมพูดแบบนั้นไมกลัวเราเสียใจเลยเขาก็กลับมาถามเราวา อาว เธอรูสึกอะไรดวยเหรอ
แตมันก็มีความเจ็บปวดอยางนี้ละคะเพราะถายังไมมีความชัดเจน ทะเลาะกับเราก็โพสตหา
แฟนเกา ตกลงเรายังเปนแฟนกันอยูหรือเปลานะ
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พี่ฉอด : แปลกดีนะคนที่ทําไดอยางนี้ อยากคุยดวยจังเลยอยากรูวาคิดอะไรอยูคือจริง ๆ มันเหมือนที่
เราพูดกันนะคะพี่ออยวามันไมตองซับซอนรักกับใครก็อยูกับคนนั้นถาอยากกับแฟนเกาก็
กลับไปคบกับแฟนเกาแลวก็เลิกกับแฟนไปซะอยูกับอีกคนนึงโพสตหาอีกคนนึงหรือไปแสดง
ความคิดเห็นกับอีกคนนึงมันดูซับซอนโดยใชเหตุ
พี่ออย : หรือนอกใจเขาแลวเขาโกรธเขาเสียใจก็กลับมางอเขา อาวงอแลวก็ตองแปลวาตองดูแลหัวใจ
เขาดี ๆ สินี่กลับมาทําใหเสียใจอีกครั้งจะกลับมาทําใหเสียใจทําไม อาจจะวนมาที่ประโยคนี้
ก็ไดนะคะพี่ฉอดอยาไปหาเหตุผลกับคนที่เห็นแกตัว ก็มีแบบนี้จริง ๆ คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็
ไมอยากเสียไป มีคะคุณเกดสวัสดีคะ
เกด : สวัสดีคะ
พี่ฉอด : สวัสดีคะเกดวันนี้มีอะไรมาเลาใหฟงคะ
เกด : คะก็คือหนูกับแฟนก็ตอนนี้ก็คบกันมาไดประมาณ 3 ปแลวมีลูกดวยกันคนนึงลูกจะพึ่ง
2 เดือน คือที่ผานมาเราสองคนก็คบ ๆ เลิก ๆ กันมาตลอดมีครั้งหนึ่งที่เขาทิ้งหนูไปเพราะ
หนูจะไปมีคนใหมเขาก็กลับมางอดวยความที่เปนถานไฟเกามันก็จริง ๆ แลวก็กลับมาคืนดี
กับเขาตอนที่เรากลับมาเราคิดวาเขาเลิกกับคนนั้นไปนั้นแตพอเรามารูที่หลังกับวาเรากําลัง
เปนคนที่สองของเขาเราไมใชคนแรก
พี่ออย : ตอนที่นองบอกวาเราเขาใจวาเขาเลิกกับคนนั้นเราเขาใจเองหรือเราถามเขา
เกด : คือเขาก็ไมพูดถึงเลยแลวเขาก็ไมไดทําอะไรใหหนูเห็นเลยหนูก็เลยเขาใจตัวเองวาเขาเลิกกับ
คนนั้นแลว แลวเขาก็พาหนูกลับมาอยูบานดวยเหมือนเดิมพอวันนั้นหนูไปอาบน้ํามั้งแลวหนู
เขามาในหองหนูก็เห็นเขาคุยโทรศัพทอยูหนูก็เลยถามวาคุยกับใครเขาก็เลยบอกวาคุยกับคน
นั้นหนูก็เลยถามเขาไปตรง ๆ วาเกดเปนอะไรสําหรับเขาเขาก็ไมไดตอบเขาก็ไมไดใหสถานะ
กับเรามาแตเราก็อยูกันมาแบบไมมีสถานะกันมาสักพักจนพอวันนึงหนูจะใจที่จะเลิกกับเขา
กอนที่จะไปเหมือนประจําเดือนไมมาแลวมันก็พลาดทองขึ้นมา และนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให
เราตัดเขาไมขาด เพราะเราทองเราก็เห็นเขารับผิดชอบในตัวเราเราก็เขาใจแลววาเราสองคน
คือแฟนกันเขาก็รับผิดชอบโดยการดูแลหนูมาดีตลอดแตตั้งแตที่คบกันมาหนูแทบไม แตะ
โทรศัพทเขาเลย แลวมีวันหนึ่งที่เปนวันเกิดเขาเมื่อปนี้เมื่อประมาณ 4-5 เดือนแลวหนูก็เซอร
ไพรสวันเกิดเขาปกติ มีการโพสตวีดีโอลงแลวก็แท็กเขา เขาก็ลบโพสตทิ้งหนูก็เลยถามเขาวา
พีล่ บโพสตหนูทิ้งหรอ เขาก็บอกวามันหายไปเองหรือเปลา
พี่ฉอด : วันนี้เราเจอคําอธิบายแปลก ๆ
พี่ออย : อยู ๆ ก็บอกวาที่แท็กมามันหายไปเอง
เกด : หนูก็เลยไมคิดอะไรแตพอที่เขาไปหองน้ําหนูก็เลยตรวจเฟสเขาดู ซึ่งเขาล็อคอินไวในคอม
หนูก็เขาไปเจอแชทที่เขาคุยกับผูหญิงคนนึง ผูหญิงคนนั้นทักมาหาเขาวา หนูเปนแฟนพี่เขา
หรอแอบมีเซอรไพรสวันเกิดโพสตบอกรักกันดวยแฟนหนูตอบวาไมใชแคแฟนเกามันแคมา
แกลงเลนทั้งที่ตอนนั้นหนูอยูบานเดียวกับเขาหนูทองอยูกับเขาแลวหนูก็แบบเก็บไวไมพูดไม
พูดมาตลอดพอหนูคลอดหนูคลอดเมื่อกันยาที่ผานมาหนูก็เขาใจวาเขาเลิกคุยกันแลวเพราะ
เรามีลูกดวยกันแลวนะ
พี่ออย : เขาใจอีกแลวหนูเขาใจเองหมดเลย
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: แตเขาก็ยังคุยกันอยู ยังบอกรักกันยังบอกคิดถึงกันโดยที่แฟนหนูไมเคยพูดอยางนั้นกับหนู
เลยแมแตคําเดียว
: เกดคะพี่ถามคําเดียวตอนที่เขาไปงอหนูกลับมาหนูใชเวลานานแคไหนคะ
: ประมาณเดือนนึงคะ เขาก็ทําดีใหเราเห็นเขาไมมีพูดเรื่องผูหญิงคนอื่นมาใหเราเห็นเลย ไมมี
อะไรเลย
: ก็แนนอนคะถาเขาอยากจะดึงหนูกลับเขาก็ไมทําใหหนูเห็นหรอกวาเขามีผูหญิงอีกกี่คนนะคะ
เพียงแตแคพี่รูสึกวาการใชเวลาสั้น ๆ มันทําใหเราตัดสินใจผิด
: ใชคะแลวมันก็พลาดมาจนตอนนี้
: แลวยิ่งตอนนี้หนูมีลูกแลวดวย
: แลวตอนนี้หนูดูแลตัวเองไดแคไหนคะ
: ก็ตอนนี้หนูก็ยังดูแลตัวเองไมคอยไดยังตองพึ่งเขาอยูแตคือใจเราที่อยูกับเขาไมมีความสุขแลว
เราคิดถึงแตวาเรามีลูกแลวแลวก็ตองประคองครอบครัวไปใหมันดีที่สุดเรารูอะไรแลวก็พูด
กับเขาไมไดเราก็เห็นเขาคุยแชทกับใครแลวก็หามไมไดแลวเราก็เลิกไมไดเราก็มีลูกไงคะเรา
ไมสามารถที่จะรับภาระที่จะเลี้ยงดูลูกคนเดียวได
: ถาหากวาจําเปนที่จะตองอยูแลวก็จะบอกเสมอวางั้นก็เอาหัวใจมาไวที่ลูก ดูแลตัวเองดูแลลูก
ใหดีที่สุดแลวก็อยาไปวุนวายอะไรกับสิ่งที่เขากําลังทํากําลังเปนอยูตอนนี้เพราะมันจะยิ่งทํา
ใหเรารูสึกแยแลวความจําไมสบายใจของเรามันจะกระทบกระเทือนไปถึงจิตใจของลูกดวย
ยังไงก็ตามก็ตองดูแลลูกใหดีกอนในขณะเดียวกันหนูก็ตองหาทางหนีทีไลสําหรับตัวเองบาง
นะคะคืออยาไปหวังวาเขาจะแคนี้พี่ไมแนใจวาเขาจะเลี้ยงดูกับลูกตลอดไปในระหวางที่เรา
ดูแลตัวเองดูแลลูกเราก็ตองหาอะไรสําหรับตัวเองไวเปนทางหนีครอบครัวหนูเปนยังไงบาง
คะคุณพอคุณแมที่บาน
: ที่บานก็พอมีฐานะคะ ตอนนี้แมก็ชวยหนูเรื่องลูกในระดับหนึ่ง ตอนนี้หนูก็จะอดทนกับลูกใน
ระดับหนึ่ง คือหนูกับเขาแทบจะไมคิดอะไรแลวคือเราไปเห็นแลวก็แคเกิดความไมสบายใจ
ขึ้นมาแตคือถาวันไหนที่เขาแบบทอดทิ้งลูกไมสงเสียลูกวันนะหนูก็จะตัดตัดขาดไดเพราะหนู
จะอยูใหถึงที่สุด
: ก็ทนเทาที่ทนไหวก็แลวกันแตก็ยังโชคดี ที่อยางนอยยังมีคุณพอคุณแมยังมีครอบครัวอยูแลว
สุดทายหันไปหาไมเห็นใครก็ยังมีคุณพอคุณแมเราอยู
: เมื่อไหรก็ตามทีที่หนูยังรูสึกวาออไมไดคะหนูยังหาเงิน ดูแลลูกไดคนเดียวถาเมื่อใดก็ตามที่
ปกธงอันนี้หนูตองใชความอดทนยาวนานเพราะฉะนั้นพี่ยังเชื่อวามีผูหญิงที่ยังเปน Single
Mom เยอะแยะมากมายไมไดบอกวานองตองเลิกแตหมายถึงวาเราก็ตองหาทางหนีที่ไรแพ
1234 เอาไวดวยเชนกันเพราะไมอยางนั้นนองจะตองพยายามทนทนไปแบบนี้และพี่นอยอีก
อันนึงไมรูหรอกถาเกิดบังเอิญเขาไปรักใครคนนึงขางนอกบานมาก ๆ แลวคนนั้นสามารถชี้
เปนชี้เปนชี้ตายชีวิตหนูไดหมดเขาจะใหหนูออกจากบานเขาเขาก็สามารถทํากับหนูไดถาเกิด
เขาไมรักเราหนูมากขนาดนั้น
: และความอดทนอยางเดียวมันอาจจะไมพอสําหรับผูชายวันนี้ก็ได
: ก็วางแผนเอาไวแตตองเขมแข็งมากจริง ๆ คะ
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เกด : ขอบคุณนะคะ
พี่ออย : พี่ฉอด ขอบคุณคะ สวัสดีคะ
พี่ออย : ดูกนั นาน ๆ คะโดยเฉพาะที่ก็งอแลวกลับไปเพราะวารักเขามากแคเดือนเดียวเอง แลวก็
เขาใจเองวาก็คงเลิกกับคนของเขาแลวจริง ๆ ถาอยากจะเช็คนะมันก็คงจะมีชวงเวลาในการ
เช็คเชนกันเชนเอ...กอนจะกลับไปยังไงนะควรเอาวันนี้มีขอมูลตาง ๆ มากมายเขาเลิกกันจริง
หรือเปลาเขายังมีใครคนนั้นหรือเปลายิ่งเขาใจไปเองยิ่งเขากลายเปนวาเราเลือกเองและใน
ที่สุดก็เจ็บเอง
พี่ฉอด : เหมือนที่เราพูดกันอยูเสมอวาอยางนอยกอนที่จะกลับไปตองแกปญหาเดิมใหไดกอน แตการ
แก ป ญ หาเดิ ม ให ไ ด เ นี่ ย อย า งที่ ว า มั น ต อ งอาศั ย ระยะเวลาในการดู ใ ห มั่ น ใจก อ นว า มั น
แกปญหาแลวจริงหรือเปลาไมไดรีบกลับไปรวดเร็วแบบนี้สุดทายมันก็กลับมาเปนเหมือนเดิม
พี่ออย : ใชความอดทนเขาใจคะแตตองใชความอดทนที่มีเหตุผลมากพอ คุณมะปรางสวัสดีคะ
พี่ฉอด : เรื่องของมะปรางเปนยังไงบางคะ
มะปราง : คือก็แตงงานไดประมาณ 3 ป ก็เหมือนกับวาเราก็ดู Facebook เขาปกติแลวก็มีเรื่องสงสัย
วาทําไมเราแท็กอะไรไปผานไปสักแปบนึงเขาก็จะลบออกลบแท็กเราออกแลวก็จะมีผูหญิง
คนนึงเขามากดไลคบอกซึ่งผูหญิงคนนั้นก็เคยเห็นกันอยูแตวาเราก็พยายามที่จะคิดวาอาจจะ
ไมมีอะไรเพราะวาทางนั้นเขาก็มีครอบครัวมีสามีแลวก็มีลูกเรียบรอยแลวพอเราเขามาสั ก
ระยะก็ เ ริ่ ม เหมื อ นกั บ ว า โทรศั พ ท แ ฟนมาเช็ ค มาดู แ ล ว ก็ เ ริ่ ม คิ ด ว า กั บ ผู ห ญิ ง คนนี้ น า จะ
แปลก ๆ แลวเราก็เลยลองอันเฟรนดเอาโทรศัพทแฟนอันเฟรนดเพราะเราคิดวาถาอันเปนไป
แลวถาเกิดมีซัมติงเพื่อนในเฟซมีเปนรอยเลยก็คงจะไมไดสนใจก็แคผูหญิงคนเดียวพอผานไป
สักวันเดียวเองคะที่อันเฟรนดที่รุงวันรุงขึ้นก็จะมีคําขอเปนเพื่อนเลนขึ้นมาวาเขาเปนเพื่อน
กันทีการไปขอเปนเพื่อนกันแลวก็เลยเอาแลวก็เลยนาจะแบบนาจะใชแลวแตเราก็ยังเก็บเก็บ
ไวในใจกอน แลวก็ยังเช็คโทรศัพทยังสองเฟสผูหญิงคนนี้ไปกอนวาเขาก็ขึ้นแปลก ๆ ทั้ง ๆ ที่
เขาก็มีสามีแลวก็มีลูกแลวแตเขาขึ้นประมาณวาตองอยูในสภาพแบบนี้ตองทนขึ้นเพลงแลวก็
บวกกับการที่เรามโนไปดวยวาไมตองใชแน ๆ นี้ก็เลยดูไปซักประมาณ 1 เดือนเราดูเช็ค
โทรศัพทแฟนเราวามีการโทรเขาโทรบอกมีเบอรผูหญิงเยอะมากอยูใน List ก็เลยถามแฟน
แตก็ไมไดคําตอบจากเขาเขาก็ตอบวาไมมีอะไรไมมีอะไรไมมีอะไรกัน
พี่ออย : นองถามเขาอารมณไหนคะ เวลาที่ถามกัน
มะปราง : ก็ยังถามปกติอยูคะเพราะวาหลักฐานแลวไมเพียงพอทั้ง ๆ ที่มีการโทรเขาโทรออกกันทุกวัน
วันละหลาย ๆ รอบแตก็ยังมีเหตุผลอยูนะคะจนไปเรื่อย ๆ จนเขาเริ่มเปลี่ยนไปนิดนึงอันไหน
ที่มันแท็กไปมันก็เริ่มไมมีจนเราก็เริ่มเก็บขอมูลไปเรื่อย ๆ แตวายังอยูดวยกันระหวางนั้นจน
วันหนึ่งเราก็ทองระหวางที่เราทองแลวก็จับไดเหมือนกับวาเขาไปเที่ยวกันประมาณนี้แลวก็
เช็คเฟสเช็คอะไรก็ไปสถานที่เดียวกันเพราะผูหญิงเขาพยายามแสดงพยายามถายรูปติดแขน
เสื้อถายรูปติดมือติดนาฬิกาเดินจับมืออยางนี้
พี่ออย : แสดงวาผูหญิงเขาก็รูวาหนูเปนแฟนกับเขาอยูถูกไหมคะ
มะปราง : เขารูคะเพราะผูหญิงคนนี้เขาก็รูจักกับหนูนะ ก็รูวาเรามีครอบครัวพอเขาเหมือนกับรูแลววา
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เราเริ่มมีทองแลวเขาก็พยายามปนปนเรานิดหนอยแตตอนนั้นพอรูแนชัดแลววาเขาตองมี
อะไรกันมันก็เริ่มมีอาการปดจะการที่เปนสองจริง ๆ ซึ่งถาเราไมสองแลวก็จะไมเห็น ซึ่งมันก็
มี อาการที่ อยากรู ไปแล ว ว า ยั งไงก็ว นเวีย นกัน อยูแบบนี้คะเพราะจับ ไดจ ริงจังก็ไมมีใคร
ยอมรับทั้งสองฝงขนาดยังทองอยูก็ไมมีใครรับก็โวยวายไปบานเขาอะไรแบบนี้เพราะจริง ๆ
จัง ๆ เราก็เลยเขาก็เลยไปเลิกกับทางนั้นเลิกกันแปบ ๆ แลวเขาก็เหมือนกับมาดีกันอีกวนอยู
อยางนี้จนทองประมาณไดสัก 6-7 เดือนเขาก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังใชวิธีสองมันก็ไดผลแลวก็
ยังรูวาเขาก็ยังคบกันแตวาจากนี้เราไมพูดแลวเราไมโวยวายแลวไมถามแลวจะเงียบคือหนูรู
ทุกอยางไมวาจะไปที่ไหน
พี่ออย : นี่ไงเรารูทุกอยางลูกก็อยูในทองเครียดก็เครียด ถามก็ไมไดคําตอบ
มะปราง : เพื่อนก็บอกอยูนะคะวาถามีนองอยูอยางนี้อยาเครียด มันจะสงผลถึงนองอยางนี้แตเราก็
พยายามลูบทอง แลวก็บอกลูกวาอยามาพยายามเครียดตามแมนะลูกเขมแข็งไว แตพอเรารู
วาเรามีทองแลวก็วางเรื่องเขาไดในระดับหนึ่งแตอาจจะยังไมมากเพราะเราก็เห็นแลววา
อะไรที่สําคัญที่สุด
พี่ออย : มะปรางพี่ออยถามนิดนึง ความจริงหนูก็รูไปหมดแลวจริง ๆ หนูตองการจะอะไรหรือใน
อนาคต
มะปราง : เอาจริง ๆ ในอนาคตคือตอนนี้หนูก็ไมไดอยูกับเขาแลว เราก็แยกกันแลวแยกกันประมาณ 45 เดือนแลวคะมันก็ยังวนเวียนอยูอยางนี้มันหนักขึ้นหนักขึ้นถึงขนาดตอนอยูดวยกันก็ คือ
โกหกเราเพื่อที่จะไปตางจังหวัดหนูวามันดูซ้ําไปเพราะทางนั้นเขาก็มีครอบครัวดวยมีสามีมี
ลูกดวยเหมือนกันแตมันก็ยังวนเวียนอยูแบบนี้จนหนูคิดวาทุกสิ่งทุกอยางหนูไมพูดหนูจะไม
พูดแลวเพราะวาเคยพูดผูหญิงก็ไมรับผูชายก็ไมรับทั้ง ๆ ที่มันสงไปแลวมันเจอความจริงมันก็
จี๊ดจี๊ดอยางใน Google มันก็จะมีสตอรี่ที่เช็คอิน เราก็ไปเสิรชหาดู คนคลอดลูกมาแลวก็เริ่ม
ไมเอาแลวรับรูทุกอยางสองบางแตไมก็ตองมาดูลูกก็ยังเล็กแตตอนนั้นก็ยังอยูดวยกัน มาพีค
ชวงที่เขาเริ่มแบบไปตางจังหวัดดวยกันมันล้ําเสนหนูเกินไปคือลูกเราตอนนั้นก็ซักประมาณ
5 เดือนเอง
พี่ออย : แลวคุณสามีเขาดูแล ในฐานะความเปนคุณพอบางมั้ยคะ
มะปราง : ถาในฐานะความเปนคุณพอเขาก็ลางขวดนมซักผา คือดูแลอยูนะคะเพียงแตมันเรื่องใหญ
เหมือนกัน
พี่ออย : คือบางทีแคอยากรูจริง ๆ แลวคือวันที่ผูหญิง ก็คือคนอื่นนั่นแหละแตถาสามีเรามีความคิด
ที่วาไมเปนไรออกนอกบานนี้เปนเปนชูชาวบานก็ไดก็เลยตองถามตัวเองวาคนคนนี้ควรจะ
เปนผูนําครอบครัวเราจริงหรือ
มะปราง : หนูก็เลยจําที่พี่ออยพูดวาเจ็บใหสุด แลวมันจะหยุดไดเองมันใชไดผลจริง ๆ รับรูทุกอยางเห็น
ทุกอยางแตหนูไมเคยพูดเลยตั้งแตคลอดลูกออกมา ไมเคยโวยเขาไมเคยอะไรเขาแตวาเขาก็
ทํ าได เ ปรี ย บปกติ แทบจะไม อยู บ านทําหนา ที่ข องเขาเสร็จ ก็จ ะออกไปเอาไปในเรื่ อ งคุ ย
โทรศัพทไปไหนหนูก็ไมตามเพราะวาเหมือนกับคนหากันไปแลวเหมือนกับคุยกันเฉพาะลูก
พี่ออย : ตอนนี้ที่หนูแยกกันอยูหนูสามารถดูแลลูกไดเนอะ
มะปราง : ดูไดคะเพราะวาสวนหนึ่งวาตองยอมรับสวนนี้ที่หนูโชคดีหนูไมไดพึ่งพาเขาหนูอยากพึ่งพา
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ตัวเองไดครอบครัวหนูโอเครักหลานแตครอบครัวจะไมยุงแลวก็ทําครอบครัววาถาหนูจะจบ
ครอบครัวจะเปนยังไงแลวครอบครัวก็บอกวาก็แลวแตหนูพอมาถึงจุดพีคที่สุดที่หนูบอกเขา
วาหนูรูทุกอยางเลยหนูก็พูดหมดเลยนะวาหนูรูอะไรมาบางหนูรูนูนนี่นั่นเขาก็ไมรับผูหญิงก็
ไมรับในเมื่อไมมีใครรั บหนูเลยพูดวางั้ นเรารั บเองเรายอมรับ ความจริ งเราไมอยากจะทน
สภาพที่วาคุณก็ไปเปนทางโนนดวยแลวถาเกิดวาลูกเขาโตจับไดเราไมอยากใหลูกเรามารับรู
สภาพแบบนี้
พี่ออย : วงจรอุบาทวนะ
พี่ฉอด : ที่พี่ฟงมาตั้งแตตนพี่จะรูสึกวามันเหมือนที่เราพูดอยูกับเสมอวาสัญญาณอันตรายพี่ออย
จริง ๆ แลวนองเห็นตลอดนองจะนอนกับผูชายคนนี้เขามีอาการแบบนี้มาตลอดแตเราก็ยัง
ทนแลวก็อยูกับเขาที่สําคัญคือทองแลวก็มีลูกดวยคือมันเหมือนกับวาเราเห็นแลวเราก็ยังเดิน
เราเห็นกันเพลงแลวก็ยังเรือนชนไปเรื่อย ๆ แลวมันก็เจ็บไปเรื่อย ๆ เมื่อคืนจริง ๆ เรื่องใน
อดีตมันผานไปแลวเราคงไมสามารถแกไขอะไรไดแตพี่ก็แคอยากจะสะทอนภาพวาใหเห็น
ภาพของตัวเราเองสําหรับหนูแลวก็สําหรับใครอีกหลายคนที่กําลังเปนแบบนี้อยูวาบางทีเรา
ฟงมาตลอดเขาทําแบบนี้นะครับพี่แตเราก็ไมไดคิดวาเราจะแกไขอะไรหรือจะเดินออกมานึก
ออกใชไหมคะจนกระทั่งวันนึงเราก็ทองแลว ก็ยังปลอยตัวเองคือไมรูสิพี่วาผูชายบางคน
อาจจะ ไมเหมาะที่จ ะเปน พอของลูกแต เราก็ยั งเดินตอ คือผูหญิงตัวคนเดียวก็ป ญหานึ ง
เพราะทองจะมีลูกมันก็อีกปญหาหนึ่งลูกคลอดออกมาก็อีกปญหาหนึ่งแลวนึกออกใชไหมคะ
เพราะฉะนั้นเพราะเราเจอปญหาเราก็เดินไปดวยมันเลยเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหวันนี้พี่ฟงหลาย
สายมากเลยพูดถึงคําวาความอดทนหนูก็ทนนะคะพี่หนูก็อดทนเอาเก็บไปหนูก็ไมพูดนะคะ
แตสุดทายยังไมมีรายไหนเลยสักลายนึงที่อดทนแลวฉันอานไมออกใชไหมคะเพราะฉะนั้น
การใชความอดทนกับคนผิดอันนี้มันเปนปญหาการมีความอดทนเปนเรื่องที่ดีแตอดทนกับ
คนที่ผิดสุดทายแลวชีวิตเรามาถึงจุดนี้ก็ตองมองยอนกลับไปเราควรทนขนาดนี้เลยหรือเปลา
อั น นี้ เ ป น สิ่ งที่ พี่อยากให ห นูเองแลว ก็ทุก ๆ คนคิดแลว ก็พอถึงเวลามัน อาจจะตองมีการ
ตัดสินใจที่เร็วกวานี้มากวันนี้หนูก็ไดที่สุดแลวก็เสียใจหนูก็ปลอยมาจนสุดวาพี่เปนคนพูดเจ็บ
ที่สุดหยุดไดเองแตบางทีมันไมตองถึงขนาดนี้ก็ไดนะลูกเอาแคแบบวาแตพอประมาณแลวก็
ถอยก็ได
มะปราง : คือมันมีชวงหนึ่งที่เราแยกไปนะผูหญิงเขาสารภาพ เขายอมรับผิดรองหมรองไหวาจะจบและ
คนของเราก็จะจบมันก็มีทางไปชวงเวลาหนึ่งหนุมก็คิดวาคนเราถาจะมาสารภาพมากมาย
ขนาดนี้ มาร องไห ขนาดนี้เอามุงเอาแมมาอางขณะนี้มัน ก็นาจะนาเชื่อถื อที่ผูห ญิงเข า มา
สารภาพแต จ ริ ง ๆ แล ว มัน ไมใชเลยมัน สารภาพเพื่ อใหตัว เองรอดจากครั้งนี้ ที่เราจั บ ได
หมายถึงผูหญิงนะคะแตตัวผูชายเขาไมเคยรับอะไรอยูแลว
พี่ออย : ไมเปนไรปลอยเขาเถอะวันนี้อยางนึงทําใหรูสึกวา มีเยอะมากเลยคะเมื่อไหรที่เกิดปญหาขึ้น
แลว เราไมสามารถดูแลตัวเองได อดทนแทบจะเปนทางเดียวในชีวิตแตถาเมื่อใดก็ตามที่เรา
สามารถมีงานเราสามารถดูแลลูกไดทางออกจะมีมากกวา 1 ทาง
พี่ฉอด : ยังมีครอบครัวมีพอมีแมมีทุกอยางเนี่ย มันนาจะคิดหาทางออกอยางอื่น
พี่ออย : เมื่อกี้สายกอนหนานี้บอกวาไมไดเลยคะหนูไมสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดแน ๆ เห็นไหมคะ
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เพราะฉะนั้นมีแคทางเดียวคือทนไปแตถาเปนอยางนี้ปบเราจะยังสามารถประคองชีวิตตัวเอง
ไดแลวจะยังสามารถใชสติไดวาไมเปนไรฉันจะเอาของแขนของฉันก็ลูกและสามารถทําใหเขา
รอไดแนนองจะมีโอกาสและมีทางเดินชีวิตเยอะขึ้น เสถียรพี่ชอบพูดเสมอวาผูหญิงถายังไงมี
ที่มีครอบครัวก็ยังจะตองมีงานทํา เพราะมันจะสามารถทําอะไรอยูไปได
พี่ฉอด : อยาทิ้งชีวิตเราแลวเอาไปฝากไวกับใคร อันนี้ขอรองผูหญิงทุกคนเลยจริง ๆ นะคะ มีคน
หลายคนมากทั้ง ๆ ที่พอแตงงานไปแลวสามีบอกวาไมตองฉันเลี้ยงเธอไดลาออกจากทุกสิ่ง
อยางหมดเลยพอถึงเวลาไมใชวาพี่เปนคนมองโลกในแงรายแตพี่รูสึกวาอยางนอยที่สุดคนเรา
ตองมีความพรอมสําหรับการดูแลตัวเองเอาไวและไมวาอะไรจะเกิดขึ้นถาเราดูแลตัวเองได
มันก็รอด
พี่ออย : มันมีอะไรไมไดนอนเกิดขึ้นไดเสมอนองบอกเองวาหนูทําไดคะหนูดูแลลูกไดเพราะฉะนั้น ก็
เดินหนากันตอไปในแบบนี้เพียงแตแคบังเอิญเรื่องของหนูเปนเรื่องที่สองจนรูสึกวาสองแลว
ทนที่สุด
มะปราง : ทุกวันนี้หนูก็ยังสองอยูนะคะพี่
พี่ฉอด : เอาเถอะเอาเถอะ
มะปราง : เพราะวาเขาก็เหมือนจะมาดูแลลูกของเขาอยู
พี่ออย : ก็ปลอยเขาไป
มะปราง : สองเพื่อปองกันไปตัวเองเพื่อปกปองตัวเองอันนี้หนูอาจจะเขาขางตัวเอง อาจจะคิดวาเขาดี
กับเราหรือคิดวาเขาแลวก็แลวแตพอสองเขามันก็ยังเหมือนเดิมหนูก็เลยจะปองกันตัวเอง
สองเพื่อปองกันใหเรารูวารูไวดวยวาเขายังคบกันอยู เราจะไมใจออนอีกตอไป
พี่ออย : อันนี้เปนอีกวิธีนึงไดบางคนขอใหฉันไดเห็นหนอยเถอะฉันเห็นแลวฉันจะชัดเจนกวาบางคน
บอกวาถาเขาไดหนูละหนูจะเลิกงายกวานี้ (เสียงเด็กรอง) อุยตายแลวหนูรีบไปดูตัวเล็กกอน
มะปราง : ไดคะ
พี่ฉอด : ดูแลตัวเองดวยนะคะดูแลลูกดวย ขอบคุณคะสวัสดีคะ
พี่ออย : โทรลูกอยากโทรเขาคลับฟรายเดยบางเหมือนกันใชไหมคะลูก เพราะฉะนั้นชีวิตของคนแต
ละคนที่โทรเขามาเลากันในคลับฟรายเดยวันนี้มีมุม ใหคิดเยอะมากเพื่อใหเราถามตัวเองวา
ถาเราเจอเหตุการณเดียวกันหรือแมแตกําลังจะอยูเราจะสามารถที่จะตัดสินกับวินาทีตรงนี้
ต อจากนี้ ยั งไงกั บ ชี วิ ตเราอี กแป บ นึงค ะเป น สุดทายและขอบคุ ณไดเร็คเอเชีย ประกั น รถ
ออนไลน 0 27677777 นะคะแลวก็โซดาลีโอรวมกันมันสกวา
เบรก ตัดเขาโฆษณา
ชวงที่ 4
พี่ออย : ใกลจะเที่ยงคืนแลวนะคะตอนนี้คะถาใครกําลังมองหารถสักคันนึงนะคะ เปนเจาของรถคัน
ใหม ได งา ยกั บ Big bonus แห งป Nissan city ราคาผอนสบาย 3330 บาทจากนมคารา
X Trail Teana แลวเซลฟดอกเบี้ยพิเศษ 0% พิเศษทุกรุนรับเพิ่มบัตรกํานัล Motor Expo
25000 บาท ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ถึง 10 ธันวาคมนี้ เเวะเขาไปเลยคะโชวรูมนิสสันทั่ว
ประเทศนะคะ กอนสงทายกันคะพอดีวาเรามีโปรเจคพิเศษพี่ฉอดตอนนี้เราเริ่มเขาไปโพสไว
ในคลับฟรายเดยแฟนเพจแลว หลาย ๆ ครั้งที่เราฟงคลับไฟเดจะมีอันนึงก็คือเวลาที่คนที่มี

177

พี่ฉอด

พี่ออย
พีฉ่ อด
พี่ออย

พี่ฉอด

พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด

ปญหาเขาก็จะเลามุกถึงมุมของตัวเองซึ่งปญหาความรักเมื่อความรักเปนเรื่องของคนสองคน
ถาตองการจะแกปญหาความรักตองแกทั้งสองคน
: ไมงั้นมันทีฟงขางเดียวมันอาจจะเปนการฟงความขางเดียวนะคะพี่ออย เราคุยกันอยูเสมอวา
พอใหอีกฝายนึงเรา อาจจะเปนคนละเรื่องนึงเลยก็ไดเพราะวามาจากคนละมุมเพราะฉะนั้น
เราจึงมีโปรเจคพิเศษขึ้นมาโปรเจคหนึ่งที่อยากจะเปดรับสมัครจะเปนคูแฟนสามีภรรยาก็
ตามที่กําลังคิดวามีปญหาเกิดขึ้นในครอบครัวระหวางคนสองคนบางทีอาจจะลุกลามถึงขั้น
บางทีอาจตัดตอใจ
: เหมือนที่เราโพสไววาบางคนอาจจะคิดวาไปตอหรือพอแคนี้ เฮยรักมากนะแตทําไมมันถึง
อยากจะอยูดวยจังเลยจูงมือกันมาคะสําหรับการรวมโปรเจคนี้ทั้งคูนะคะ
: เลาเรื่องสมัครแลวก็สงเขามานะคะ
: และสงเขามาในคลับฟรายเดยกอนใน inbox นะคะ เสร็จแปบก็จะมีการพูดคุยกันแลวเดี๋ยว
เราจะมาทําโปรเจคดวยกันเพื่อจะทําใหอยางนอยที่สุดนะคะบางทีแลวนั่งฟงแตปญหาเรา
อยากเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาดวยเชนกันแตยังคงยืนยันวาปญหานี้แกแกไมไดเพียงแค
คนใดคนหนึ่งตองชวยกันแกปญหาดวย
: หรืออะไรก็ตามแตที่เราจะทําเนี่ย สุดทายแลวก็จะยอนกลับไปที่คนสองคน ที่จะตัดสินใจวา
จะหยุดแคนี้หรือจะไปตอนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะมารวมโปรเจคตองบอกกอน
วาจริง แลวเรามีจํานวนของคนที่เขามาไดในจํานวนจํากัดแตตอนนี้คือสมัครเขามาแลวลอง
สงเรื่องราวเขามากอนเดี๋ยวเราจะลองคัดเลือกก็จะมีจํานวนหนึ่งที่ไดรวมโครงการของเรา
: สงเขามากอนนะคะย้ําอีกครั้งนึงคะ Friday Fanpage หรือจะเขามาที่ Club Friday at a
time Media ดอทคอมอันนี้สงมาเปนมีเมลก็ไดรีบนิดนึงภายใน 15 มกราคมที่จะเขารว ม
โปรเจคกันและก็วันนี้ขอบคุณมากกับหลาย ๆ สาขาตองยอมรับเปนอีกครั้งหนึ่งที่ในไลฟ
รอนระอุมาจริง ๆ ขอความเยอะมากหลายคนแสดงความคิดของการยิ่งรูยิ่งเห็นยิ่งเปนทุกข
คืออยางที่บอกไมมีสูตรไหนใชไดกับทุกความรักถาบังเอิญวามันจําเปนตองเห็นจําเปนตองรู
ก็รูเธอแตรูตองทําตัวเองตอดวยแลวไงตอ
: หลายคนวันนี้ที่ฟง รูหมดเลยแตก็ยังเดินตอไปเรื่อย ๆ รูแลวก็ยังเดินเขาไปหาไดเรื่อย ๆ
เพราะปญหามันไมไดแกคะรูแตไมไดทําอะไรรูหรือไมรูก็มีคาเทากันจริง ๆ
: และถาบังเอิญความรักมันจบไปแลวอันนี้ก็ไมจําเปน ที่จะตองไปรูอะไรมากมายภายในที่สุด
แลวเราจะอยูหรือไปไมมีผลอะไรตอใจเขาแลวแตกรรมที่เรากลับไปตามสั่งเขาเขายังมีผลตอ
ใจเราทั้งที่เขาไมควรคาเปนคนตอใจเราดวยซ้ํา
: รูไปก็ไมมีผลอะไรเปนการรบกวนจิตใจเราปาว ๆ
: หัวใจเราเราตองดูแลนะคะพรุงนี้ฝาก คลับฟรายเดยโชวดวยคะพี่ตุกญาณีเปนผูหญิงอีก
คนนึงที่เปนผูหญิงเกงแลวเรื่องราวความรักของพี่ตุกก็สนใจเราไดดีเกินรอติดตามดู
: แลวก็ตามติดเลยไมตองหนีไปไหนในคลับฟรายเดย The Series 9 นะคะรักครั้งหนึ่งที่ไมถึง
ตายตอนนี้ที่มีชื่อวารักของอาเซความรักของผูหญิงเกาหลีคนหนึ่งจริง ๆ แลวมาตามหาความ
รักของแมแตมาเจอความรักอยางอื่นแทนและสุดทายแลวเธอเลือกอะไรบางตองติดตามแลว

178
ก็ตองดูฝากชอง GMM 25 นะคะใหดูกันเพราะวาเสารอาทิตยก็ยังคงมีอะไรสนุกมากมาย
เลยอยาหมุนหนีไปไหน ดูไดยาวทั้งวันเลย
พี่ออย : คะพี่ตาไมไดคะวันนี้ตองขอบคุณคะไดเร็คเอเชียรถออนไลน เบอรนี้คะ 0276 77777 โซดา
Leo รวมกั น มั น ส ก ว า และศุ ก ร น า เชื่ อ ว า เป น อี ก ตอนหนึ่ ง ที่ ห ลาย ๆ คนอยากแชร
ประสบการณ รักแตตองเลิกทําไมรักเราอยูตอไมไดมันมีหลายตอหลายเหตุผลที่รักแตตอง
เลิกนะคะสงเรื่องราวมาไดกอนไดคะฟายเดยเปนเพจนะคะ
พี่ฉอด : สุขหนาฝากพี่ออยกับใครสักคนนึงที่มาจัดแทน ใครสักคนหนึ่ง พี่ฉอดลาไปทําคอนเสิรตพี่เจ
ศุกรนาจะเปนวารันทรู ลางานหนึ่งศุกร
พี่ออย : พี่ฉอดไปดูซอมใหญนะคะ ซึ่งตอนนี้ทีมงานก็ เออจริงดวย พี่ฉอดไมอยูนี่นาเดี๋ยวเราหาคน
แทนกอนนะคะ (หัวเราะ )ไดเลย ขอบคุณมากคะ สวัสดีคะ
ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน (ยอดรับชม 211,457 ครั้ง ขอมูลวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562)
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561
ชวงนําเขาสูรายการ
เปดเพลง ก็เคยสัญญา ศิลปน : อัสนี วัตสัน
ชวงที่ 1
พี่ออย : เปนทอน ๆ หนึ่งในเพลงนี้นะคะ เรารูสึกวาเรามักจะเอามาพูดกันอยูเสมอวา เวลาเปลี่ยนใจ
คนก็เปลี่ยนจริง ๆ นะ วันนี้เลยกลายมาเปนชื่อตอนของ Club Friday นะคะ สวัสดีคะ พี่
ฉอด.
พี่ฉอด : สวัสดีคะ
พี่ออย : [ประจําที่เปนที่เรียบรอยคะ ตองเรียกไดวาวันนี้คือศุกรแรกของปใหม.
พี่ฉอด : ใชคะ.
พี่ออย : นะคะ.
พี่ฉอด : ตองสวัสดีปใหมกอนเลยละกัน.
พี่ออย : ชายคะ. อีกสักรอบหนึ่งคะ เราสวัสดีปใหมกันไปตลอดหนึ่งคืนนี้เลย (หัวเราะ)
พี่ฉอด : (หัวเราะ)
พี่ออย : เพราะมาถึงแปปหนึ่งเราจะรูสึกวาวาย! เวลาผานไปเร็วจังเลย เพราะฉะนั้นปใหมเราตองรีบ
รูตัวนะคะ ขอใหเจอแตสงใหม ๆ และขอใหเปนสิ่งใหม ๆ และขอใหเปนสิ่งใหม ๆ ที่ดี
กวาเดิมอะนะคะ วันนี้ก็เลยตั้งชื่อตอนใหดูเหมาะกับปใหมนอ.
พี่ฉอด : เพราะเวลามันผานไปรวดเร็วมาก [คะ] คือชวงใกล ๆ ปใหม ในชวงเนี้ย ตรงรอยตอเวลา
แถว ๆ เนี้ย [คะ.]จะไดยินคนรอบ ๆ ตัวพูดตลอดเวลา เฮย! เร็วจังเลยนอ เวลาผานไปเร็วจัง
เลยนอ ปนึงอีกแลวเหรอ [คะ.] นะคะ.[ชาย] คะก็ เวลาเปลี่ยนก็ไมรูเหมือนกันวาจะมีอะไร
เปลี่ยนตามเวลาไปบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตใจของใครบางคน
พี่ออย : [นะคะ ซึ่งเรื่องของความรัก เปนเรื่องที่เปลี่ยนอยูตลอดเวลา เหมือนที่เรามักจะบอกกันเสมอ
วารักมากขึ้นทุกวันก็มี รักนอยลงทุกวันก็เยอะ นะคะ ซึ่งบางทีเราก็ไมรูวาเปนฝายที่รักมาก
ขึ้นอยูฝายเดียวหรือเปลานะคะ แตคําวาเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเนี่ยไมไดแปลวาความ
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เปลี่ยนแปลงนั้นจะตองแยเสมอไป ไมแนคะ อยางเมื่อกี๊บอกไวอะคะ เวลาอาจจะทําใหคนที่
ไมรัก รักมากขึ้น [คะ] หรืออาจจะทําใหคนที่เคยรัก รักนอยลง และเชนกันคะเวลาอาจจะ
ทําใหคนที่ออนแอกลายเปนคนที่เขมแข็งไดในวันนี้ก็เปนไปได เพราะฉะนั้นไมวาคุณจะอยู
ในความเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหน เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน โทรเขามาคุยกัน 02665837780 นะคะ วันนี้ 2 ชั่วโมงเต็ม ๆ แลวก็เขามาดูไลฟกันไดเลยนะคะ ไลฟในคลับฟรายเดย
เดอะซีรีส คะ คลิ๊กไลคเสร็จปป จะเห็นภาพบรรยากาศในหองจัดรายการของเราเนี่ยแหละ
แลววันนี้เพิ่มอีกหนึ่งชิ่งทางคะ เรามียูทูปไลฟดวย เพราะฉะนั้นจะเห็นกันผานหนาจอเต็มไป
หมดนะคะ เดี๋ยวจะตามไปดูขอความที่คุณสงเขามาดวย ใครก็ตามอยากเปนสวนหนึ่งของ
คลับฟรายเดย แตวาโทรไมเคยติดเลย เขามาในไลฟก็บอกเบอรโทรกลับเอาไวได เดี๋ยวมี
บริการโทรกลับดวย นะคะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน แตสิ่งที่ไมเปลี่ยน คลับฟรายเดยโชว
พรุงนี้.
: (จาม) คะใช.
: และพี่ฉอดก็ยังไง (หัวเราะ) ยังไมเปลี่ยนเหมือนกัน.
: (จาม) โอย!.
: แตตองเห็นใจคะ เมื่อวานนี้เรามีปารตี้ เปนเด็กพี่ฉอดสปอรตไนท คือก็เปนงานปใหมของ
พวกเรา [คะ] พี่ฉอดนี้อยูจนปดงานนะคะ อยูจนปดแลววันนี้ยังทํางานไดแตเชาดวย.
: ถูกคะ นี่คือนั่งอยูในหองประชุมตั้งแตประมาณ [คะ] ซักบายโมงไดคะ.
: [เวลาเปลี่ยน พี่ฉอดงานเยอะไมเคยเปลี่ยน. (หัวเราะ)
: [ดิชั้นตองคงทนฟงเสียงไอแบบนี้ไปเรื่อย ๆ คะ.
: นะคะ พรุงนี้คลับฟรายเดยโชว เปดประเดิมแขกคูแรกของปนี้ พวกเราปลื้มกันมาก
ปลื้มจิตรคะ ปลื้มจิตรมานั่งคุยกันกับกัปตันกิ๊ฟ นักวอลเลลยบอลหญิงที่ตองบอกวาเป น
หัวใจของคนไทยทั้งประเทศจริง ๆ นะคะ เวลาที่เราเชียรกันวอลเลยบอลไทย มาฟงมุมของ
ความรัก ซึ่งตะมุตะมิมากคะขอบอก
: [มีความมหัศจรรย.
: จริง ๆ อยากใหลองติดตามดู.
: คะ ซึ่งวันนั้นเราจําไดวาเราก็ตื่นเตนกันมาก ในการที่จะไดคุยกับสองคนนี้
: ใชคะ แลวก็ปลื้มจิตรเอง คําถามที่หลายคนฝากถามตกลงนองปลื้มอะ ปลื้มมีแฟนเปนผูหญิง
หรือเมื่อมีแฟนเปนผูชาย ตองไปฟงความรักของปลื้มจิตรคะ นองหนอง หนาใสขนาดเนี้ย
เนี่ย แฟนคนแรกเปนทอมก็บอกวาขอใหนองปลื้มจิตรของเราเปนผูหญิงใหเคาไดมั้ย ไดไมได
รอติดตามวันพรุงนี้.
: คะ. เพราะฉะนั้นจริง ๆ พรุงนี้เนี่ยจะมีความรักในหลาย ๆ มุมดวย [คะ] ความรักระหวางเคา
ที่เปนเพื่อนกันก็มหัศจรรยอยู [ชาย] คนหนึ่งแตงงานแลวอะ แตฮันนีมูนอีกคนไปดวยอะ
นอนดวย. (หัวเราะ)
: นั่นนะสิคะ ถึงขั้นตามไปสรางบานใกล ๆ [คะ] นะคะ เอาสามีเธอมาทําครัวในบานชั้น
หนอยไดมั้ย ก็ไดดวยแฮะ.
: ไหนเคาบอกกันวาอยูกันมาซักขนาดนี้ ถามันอยากแยงเอาไป ก็เอาไปเฮอะ. (หัวเราะ)

180
พี่ออย : อะ รอติดตามพรุงนี้ คลับฟรายเดยโชวนะคะ 18.20 น. GMM25 คะตามมาดวยคลับฟราย
เดยเดอะซีรีส.
พี่ฉอด : 20.30 นาที.
พี่ออย : เปนอีกตอนหนึ่งที่ตั้งแตหลายคนไดเห็นตัวอยางไปแลวอะ แรง รับรองวาแรงและมีคนที่เจอ
เหตุการณแบบนี้จริง ๆ .
พี่ฉอด : เมื่อวานเจอรถเมล เมื่อวานนองมาสวัสดีปใหม.
พี่ออย : คะ.
พี่ฉอด : นองเมลบอกวา เออ:: ตั้งแตตัวอยางออกไปก็มีกระแสเขามาที่ตัว [นอ] มากมาย มีการตั้งทีม
พี่ออย : [ทีมอะไรคะ
พี่ฉอด : [มีหลายทีมนะคะที่แบบสาวประเภทสอง ทีมเมียหลวง แลวเมลบอกนาจะสนุกนะพี่.
พี่ออย : กําลังจะบอกวามีโอกาสไดอานบททั้งหมด เปนบทที่ดูจริ๊ง! จริงคะ คือคนเราเวลาที่รักกัน
นาน ๆ เนี่ยมันมีความเบื่อบางอยางซอนอยู
พี่ฉอด : [มันมีปญหาแนนอน.
พี่ออย : ใช แตไมไมใชวาไมรักนะแตมันเบื่อ แตคราวเนี้ยเวลาที่ความเบื่อเนี่ยมันไมไดแกปญหากับ
คนที่เรารัก แตแกปญหาโดยการไปหาของใหมที่ไมน าเบื่อ คนที่อยูที่บานทุกวัน มัน ก็ จ ะ
เจ็บปวดกับความอดทน.
พี่ฉอด : หรือบางทีการที่แบบวากําลังเบื่อกันอยูคะพี่ออย มันก็มักจะบังเอิ๊น! บังเอิญที่อีกฝายถูกเบื่อ
แทนที่จะแบบแกปญหากลับยิ่งทําตัวนาเบื่อขึ้นไปอีก.
พี่ออย : อืม:: ไลตามจิก เพราะคิดวาการตามจิกเคาจะทําใหเคารักเรามากขึ้น ซึ่งผิดนะคะ.
พี่ฉอด : หรือโวยวายอาละวาดตาง ๆ อะไรก็ตามเนี่ย ซึ่งบางทีเราไมมีสติ [คะ] มันก็ยิ่งกลับกลายเปน
วาแทนที่จะแบบแกปญหา ก็เลยกลายเปนยิ่งผลักใหเขาออกไปหางไกลจากเรามากขึ้น.
พี่ออ ย : โจทยที่ยากที่สุดของเรื่องนี้คืออีกคนนึงที่เขามาภายใตความนาเบื่อของคนสองคนที่รักกันอยู
นั้ น นาน ๆ เนี่ ย เค า เป น สาวประเภทสอง เพราะฉะนั้น แนน อนคะ เวลาที่เรารูสึ กวา สาว
ประเภทสองแยงคนรัก มันจะเปนความรูสึกบางอยางที่มันเกิดขึ้นคือ
พี่ฉอด : [ความเสียศักดิ์ศรี
พี่ออย : ถูกตอง หรือแมกระทั่งการที่เราบอกวา อุย! เดี๋ยวนี้เพศที่สามเรายอมรับไดรับ ในมุมของการ
ยอมรับมีเยอะมากที่เราไมไดยอมรับเคาจริง ๆ.
พี่ฉอด : แลวบังเอิ๊น! บังเอิญ เห็นแลวละวาสาวประเภทสองที่วานั้นก็ สวย แลวก็แบบ
พี่ออย : [สวยยอมเลยอะ
พี่ฉอด : อืม คือไมรูสึกอะวาเปนสาวประเภทสองอะ ซึ่งก็อีกนะคะ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : เหมือนคราวที่แลว ตอนที่แลวที่เราบอกวาอาเซก็ตองเปนคนนี้เทานั้นเนี่ย มาถึงเรื่องนี้ก็
เชนเดียวกันนอ ก็ตอบปอย ตรีชฎา.
พี่ออย : ถูกตอง.
พี่ฉอด : ใครจะเลนเรื่องนี้ไดดีเทาเธอ.
พี่ออย : คนที่จะแยงความรักจากรถเมลได ตองสวยกวาเบอรนี้เทานั้นนะคะ.
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พี่ฉอด : คะ แลวตองเปนาวประเภทสองที่สสยจริง ๆ [คะ] เหมือนอาเซที่ตองเปนจียอนอะ
พี่ออย : [ใช ๆ นะคะ แตละเรื่องแนวคิดใหเราไดดู มีแนวคิดใหเราไดเรียนรูวิธีคิดจากชีวิตของคนอื่น
ไดสม่ําเสมอ ติดตามกันไดตอไปในคลับฟรายเดยเดอะซีรีสนะคะ ยังเลาใหหลายคนฟงวา
ในชวงปใหมมีโอกาสไดไปกราบทาน ว.วชิรเมธี
พี่ฉอด : [คะ
พี่ออย : ปลื้มใจและตกใจนิดหนอยที่ฟงพระอาจารยพูดวา พระอาจารยดูรักมากมากรักนะ ดูเพื่อเอา
ไปแสดงธรรมและเอาไปแสดงธรรมะหลายตอหลายครั้ง เพราะในนั้นมีธรรมะอยูเยอะมาก
นะคะ ก็เลยแบบดีใจที่ที่พี่ฉอดเองเห็นทุกกระบวนการของการปนเรื่องที่หลาย ๆ คนโทรเขา
มาใหกลายเปนละครนะคะ ใหรําไดดูกัน.
พี่ฉอด : คือบอยครั้งที่เราอาจจะแบบมีการวิจารณกัน ก็หลาย ๆ คนก็อาจจะไมไดรูขั้นตอน
กระบวนการทํางาน [คะ] ก็อาจจะคิดไปวา โอย! มีแตเรื่องแรง ทําแตเรื่องราย เอาแตเตติ้ง
อะไรก็ตามนะคะ แตถาเกิดมาทํางานกันจริง ๆ จะรูวาในทุกขั้นตอนของการทํางาน
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : ตั้งแตการเลือกเรื่อง การเขียนบท การแคสนักแสดง หรือทุกสิ่งทุกอยางก็ตามเนี่ย เราทํา
ตามบนพื้นฐานความตั้งใจดีที่อยากจะใหเรื่องราวเปนประโยชนจริง ๆ แลวดูกันจริง ๆ นะ
คะ ดูแลวจะรูสึกวาทุกเรื่องคือตอนเนี้ยสงสัยเรื่องไหน รูสึกกับเรื่องไหน ดูเลยคะ ขอให
ดูกอน แลวถาจะดูแลวดาก็ไมวา
พี่ออย : [ขอใหดูใหจบ
พี่ฉอด : แตขอใหดูใหจบนะ แลวจะรูวาเราตั้งใจใหอะไรในคลับฟรายเดยเดอะซีรีส ในแตละเรื่อง.
พี่ออย : ใชคะ นะคะนะ ติดตามใหไดคะกับรักปลอม ๆ นะคะ อยางที่ตอนนั้นพี่ฉอดบอกอะไรนะ
ชายจริงหญิงแทก็อาจจะเจอรักที่ปลอมก็ได.
พี่ฉอด : คะ.
พี่ออย : แลวถาเกิดวาเคาไมไดเปนผูหญิงแท ๆ ไมแนเคาอาจจะเจอรักจริงก็ไดนะคะ ลองติดตามดู.
พี่ฉอด : แนนอนนอ.
พี่ออย : ใชคะ ติดตามไดพรุงนี้.
พี่ฉอด : จริง ๆ แลวคือ GMM25 คะ เสารอาทิตยมีอะไรดีมากมาย มีรายการใหม ๆ ดวย ก็มีอะไร
ใหม ๆ เยอะทีเดียว ดูกันนอ.
พี่ออย : คะ นอในเฟซบุกไลฟ คะในคลับฟรายเดย แฟนเพจ มีคนเริ่มแชรไปใหเพื่อนดู แลวเพื่อนก็
ส ง กลั บ มาว า แชร อ ะไรมาให กั น ดู จ ะ (หั ว เราะ) เวลาเปลี่ ย นใจคนเปลี่ ย นของคุ ณ ล ะ
เปลี่ยนเปนทางไหน สายแรกของวันนี้นะคะ คุณตองสวัสดีคะ.
ตอง : สวัสดีครับ.
พี่ออย : คะ ตองคะยินดีตอนรับสูคลับฟรายเดยคะ
พี่ฉอด : สวัสดีปใหมดวยคะ.
ตอง : สวัสดีปใหมครับ พี่ออยพี่ฉอดครับ.
พี่ฉอด : คะ นาน ๆ จะมีแบบวาสุภาพบุรุษมาเริ่มเปนคนแรกนอ.
พี่ออย : นะ เปดประเดิมใหหนอยคะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน
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: [เรื่องของตองเปนไงคะ
: ครับ เปนเรื่องของผมที่ผมเปนคนเปลี่ยนใจเองครับ.
: อะ ตอนแรกเปนเปลี่ยนใจยังไงบางคะ.
: ก็เคาคบกับแฟนมาไดสักระยะหนึ่งคือวาไดงานทําใหม แลวงานนี่คือก็ตองอยูหางกัน ผมก็ไป
มีสังคมใหม แลวทีนี้สังคมผมก็สังคมแบบไปสังสรรคหลังเลิกงานเนี่ยครับ.
: คะ.
: จากเริ่มที่ติดตอแฟนก็เริ่มไมคอยไดติดตอเริ่มติดเพื่อน ติดเที่ยวกลางคืนอะไรอยางเนี้ยครับ.
: ที่วาหาง ๆ กันขนาดไหนคะ หมายถึงคนละจังหวัดอะไรอยางนี้เหรอ.
: คนละจังหวัดเลยครับ หางกันเปนรอยโล ๆ เลยครับ แลวพอไม ๆ มีโอกาสเจอกันเลยครับ.
: หืม คะ.
: คะ ซึ่งเราก็เริ่มมีสังคมใหม เริ่มหวือหวาเกิดขึ้นแหละ พูดกันงาย ๆ.
: ครับ.
: กอนหนานี้รักกันมานานยังคะ.
: เออ:: คบกันประมาณสามสี่ปแลวครับ.
: คะ.
: คะ แลวยังไงหลังจากนั้น.
: หลังจากนั้นผมก็หลงไปกับแสงสีของ ๆ โลกกลางคืนอะครับ แลวก็ไมคอยไดเห็น ไดโทรหา
เคา ไมคอยไดไปหาเคาเมื่อกี๊เพราะวางไปอะครับแตไมไป เราเลือกที่จะไป
: [อยูตรงนี้สนุกกวา.
: ใชครับ.
: คะ ถามคําหนึ่ง ในตอนที่กําลังหลงแสงสีนะคะ ในตอนนั้นเรายังรักแฟนอยูมั้ยคะ.
: เออ:: รักครับ ยังรักเสมอครับแตวามันเหมือนแบบเบื่อ เบื่อครับ มันเบื่อมันชินชา มันเฉย ๆ
อยางเนี้ยนะครับ.
: คะ โอกาสเจอกันก็นอย.
: ใชครับ.
: สวนใหญใครเปนคนไปหาใครคะ.
: สวนใหญผมจะไปหาเคาครับ.
: มันเปนเรื่องนาแปลกเหมือนกันนอ อยางอารมณความรูสึกคุณตองตรงเนี๊ยะคือรักนะแตเบื่อ
รักนะแตมันชินชา.
: คะ.
: เปนความรูสึกที่เชื่อวาหลาย ๆ คนกลัวที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
: [คะ
: อยากใหเลาใหฟงนิดนึงสิวา ไอคําวาทั้งรักทั้งเบื่อเนี่ยมันเปนยังไง.
: ประมาณวาไปหาแฟนมันก็เดิม ๆ อะครับ ไปก็ไปกินขาวดูหนังกันปกติอะไรอยางเนี๊ยะครับ.
: คิดจะแกปญหาอื่น ๆ ดวยมั้ยคะ เชน คุยกันหรอเจอกันกันแลวทําอยางอื่นบางที่ไมใช
กินขาว หรืออะไรที่ตามปกติ.
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พี่ออย : คะ.
ตอง : ออ คือเคาปกติแลว เคาก็รูสึกดีใจทุกครั้งที่เราไปหา อาจจะเปนตัวผมเองที่รูสึกเบื่อ แลวก็ไม
เคยคิดที่จะแกปญหา เพราะผมไมไดมองเปนปญหาครับ.
พี่ออย : คือวิธีการแกปญหาของเราคือการกลับไปหลงแสงสีของเรานั่นแหละ ถูกปะ.
ตอง : ครับ.
พี่ออย : คะ เคารูบางมั้ยคะ ออตองถามกอนวาการหลงแสงสีของเราเนี่ยถึงขั้นมีคนอื่นมั้ยคะ.
ตอง : มีครับ มีแนนอนครับ.
พี่ฉอด : คะ.
พี่ออย : แฟนจับไดมั้ย.
ตอง : เออ:: ก็จับไดเกือบทุกครั้งครับ.
พี่ออย : คะ.
ตอง : พอจับไดเธอก็รองไหตามประสาของผูหญิงอะครับ
พี่ฉอด : [จับไดเกือบทุกครั้งหมายความวาหลายคน.
ตอง : ก็หลายคนครับ.
พี่ออย : อะรองไห ๆ แลวเรา ๆ ทํายังไง.
ตอง : พอเธอรองไห ผมก็จะงอครับ งอตามประสาผูชายงอผูหญิง แตวาเออ:: นาจะเปนเพราะวา
เธอรักผมมากครับ เธอก็ไม คืองอทุกครั้งอะครับ งอทีไรก็กลับมาคืนดีกันตลอด.
พี่ออย : แลว เราหยุดไดมั้ยคะ.
ตอง : ไมเคยคิดจะหยุดครับ.
พี่ออย : โห ชัดเจนมาก ผูหญิงฟงอยู
พี่ฉอด : [ผูหญิงทั้งหลายที่ฟงอยูหงายหลังเกาอี้ไปหมดแลวคะ. (หัวเราะ)
พี่ออย : ไมเคยคิดจะหยุด
พี่ฉอด : จริง ๆ เนี่ย เมื่อกี๊ก็ยังบอกกันอยูเลยวาเออมันแปลกเหมือนกันนอ คือเรายังรูสึกวาเราก็ยัง
รักเคาอยู.
พี่ออย : คะ.
ตอง : ครับ เหมือนถาเกิดพูดกันงาย ๆ เหมือนของตายนะครับตอนนั้น.
พี่ฉอด : อื๋ม ยังอยากมีไวแหละ ไมไดอยากทิ้งขวางไปไหน [ครับ] แตในที่สุดก็ยังอยากแบบเสิรฟสาน
ระเริงใจกับคนอื่นไปดวย.
ตอง : ใชครับ.
พี่ฉอด : แลวเกิดอะไรขึ้น.
ตอง : แลวก็เออพอผมตกงานจากที่นั่นมา เพราะวามันคือเหตุผลสืบเนื่องเพราะวาเราเที่ยวบอย
เที่ยวจนขาดงาน สุดทายก็โดนไลออก พอโดนไลออกก็กลับมาหาเธอนะครับ กลับมาอยู
จังหวัดเดียวกัน มาทํางานใกล ๆ กัน อะไรอยางนี้อะครับ.
พี่ออย : คะ.
ตอง : ก็เริ่มกลับมาดี ความรักก็เริ่มกลับมาดี ดีเพราะวาผมไมมีที่ไป ก็เลยกลับมาดีอยูพักหนึ่ง พอ
ผมไดงานที่ใหมอีกก็เปนงานที่ตองเดินทาง
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: [คะ.
: ผมก็กลับไปทําเหมือนเดิม ๆ .
: แตก็ยังรักเธอ.
: ก็ยังรักเหมือนเดิมแหละครับ แตก็มันก็ความรูสึกของคนที่ไปหลงอีกโลกหนึ่งนะครับ.
: ดูเหมือนรูตัวหมดทุกอยาง คือรูตัวหมดเลยวา
: [ผิดถูกรูหมด แตอดไมได.
: แตก็ยังอยากใหเธอทนอยูแบบนี้ตอไปเรื่อย ๆ.
: ครับวันนั้นไมรูนะครับ ณ วันนั้น ผมตองใชคําวาผมไมรูจริง ๆ .
: คะ ไมตองคิดจะรูอะไรเลยดวย สนุกอยางเดียว.
: ใชครับ ก็พอสุดทายแลวมันหลายครั้งนะครับ จนเธอมาบนวาเธอเริ่มทนกับสิ่งที่ผมทําไมไหว
เพราะวามันเยอะมากนะครับ เยอะมากจริง ๆ เธอคงตองเริ่มเปดใจใหกับคนใหม ๆ บาง
[คะ] เปนสิบปครับที่จะทน.
: ตอนที่ไดยินรูสึกยังไงบางคะ.
: ตอนแรกที่ไดยินไมรูสึกครับ เพราะวาดวยความมั่นใจ
: [ไมเชื่อ…
: ไมเชื่อวาเธอจะทําได
: คะ.
: พอมาอยูวันนึง ชวงที่เหมือนผมก็ยังเหมือนเดิมนะคะ ยังมีกิ๊ก ยังมีอะไร
: [คะ.
: เธอโทรมาบอกผมวา เออ:: ไมอยากคบกับผมและ ผมก็ไมยอมรับนะครับ ก็พยายามนะครับ
โอย! อยาไมเอา ไมยอม นูนนี่นั่น เธอก็บอกวาหนูไมไดคิดกับพี่เหมือนเดิมแลว หนูรักคนอื่น
แลว [คะ.] ก็พอคํานั้น ก็เหมือนกับวาเราไดสติ ก็รูสึกเหมือนเราใจหายนะครับ.
: คะ เห็นปะ วันนึงความอดทนใชแลวหมดไปเหมือนกันนะ.
: พี่ถามกลับไปนิดนึง ตอนที่มีแบบกิ๊กกั๊กอะไรตาง ๆ นั้นนะคะ เหลาบรรดากิ๊กกั๊กเหลานั้นเคา
รูมั้ยคะวาเรามีแฟนแลว.
: ไมรูครับ.
: ออ ไมไดบอกใครดวย.
: ไมไดบอกครับ.[คะ]
: แสดงวาตองโกหกเยอะมาก.
: เยอะมากครับ.
: เหนื่อยมั้ยคะ.
: เออ:: เหนื่อยมากครับมีโทรศัพทสองเครื่องคับชวงนั้น.
: คะ อะพอคน ๆ หนึ่งสิ้นสุดความอดทนกับเราแลว แลวเคายืนยันแลววาเคาไปแลวแนนอน
ยังไงตอดีคะเรา.
: ก็กลับมานั่งคิดอะครับ เหมือนสํานึกไดอะครับวาเวลาที่ผานมา 10 ปเนี่ยผมเปลี่ยนไปตลอด
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เลย แตเปนเคาที่อยูกับที่ยังรอเรา ยังใหอภัย เวลากับชั่วที่เราทํา ไมเคยทําใหเคาเปลี่ยนใจ
ไดเลย [คะ.]
: พอมาถึงวันนึง คงจะเปนวันที่สิ้นสุดของเคาอะครับ เคาก็เริ่มเปดใจมีคนอื่น.
: เราเห็นคนอื่นของเคามั้ยคะ.
: เห็นครับ.
: ที่ผานมากอนหนานั้น มีแบบทะเลาะมีอะไรแบบนี้กันมั้ยคะ.
: โอโห! ทะเลาะกันประจําครับ
: [เวลาที่เคาจับได.
: ใชครับ.
: ออคะ แตสุดทายแลว เคาก็ยอมเรา.
: ครับ ก็ยอมครับ.
: ตอนที่เคาไปมีคนอื่นละคะ ที่นองบอกวาก็เห็นคนอื่นทางเคาเนี่ยคือเห็นยังไงคะ คือคนที่เรา
รูจักดวยรึเปลาคะ.
: ไมใชครับ เปนคนที่ทํางานใหมของเคาครับ.
: คะ.
: งอแลว.
: งอแลว พยายามทุกอยางครับ.
: คราวเนี้ยไมกลับ.
: ไม ๆ กลับครับ.
: คะ แลวเราทําไงตอ
: [สุดทายแลว…
: ก็ไมทําไงครับ ผมก็ดวยความที่วาคนมันคิดไดหมดเลยวาคนใหมของเคาดีกวาผมในหลาย ๆ
อยาง มีอนาคตมากกวา อยูใกลกันมากกวา ผมก็ปลอยครับ.
: คะ แตตอนนี้รูสึกยังไงบางคะ.
: ตั้งแตวันที่ปลอยไปจนถึงวันนี้ ผมพึ่งรูวาหัวใจผมไปกับเคาดวย.
: อาว! แลวคนอื่น ๆ กิ๊กกั๊กทั้งหลายมีมั้ยคะ.
: ไมมีครับ.
: โห! แลวมันเปนเวลาที่มันไมพอดีจริง ๆ อะคะ ที่ตอนมีเคาเราก็มีคนอื่นไปเรื่อย [ครับ.] พอ
ตอนไมมีเคาจริง ๆ เราไมคิดจะมีใครอีกเลย.
: ครับ.
: รอเคามั้ยคะ.
: ในใจรอครับ ในใจรอเสมอ แตดวยความที่รูจักกันดี ผมก็รูดีวาคนอยางเคาไมกลับมา
แนนอน.
: พี่ก็เดาวาอยางนั้นนอ เพราะวาคนที่อยูจนถึงสุดนะคะพี่ออย
: [ใช ๆ.
: มันถึงสุดแลว มันตองสุดแลวจริง ๆ เคาถึงจะเปนแบบนี้ เคาถึงจะทําแบบนี้.
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พี่ออย : คะ ที่เราพูดกันบอย ๆ เหนื่อยใหสุดหยุดไดเองนะคะ คนที่กําลังแบบเดินหนาลุยอดทน ตอ
ใหเพื่อน ๆ รอบตัวบอกวาแกพอไดแลว ก็เคายังไมพอเคาคงเดินตอไป ถาถึงวันหนึ่งจริง ๆ
แลวอะตอใหลุยแทบตายวาลุยตอเถอะ เคาก็ไมตอแลว นะคะ ความรักครั้งนี้บอกอะไรเรา
บางคะ.
ตอง : บอกผมวาเวลาทุกนาทีที่มีคนที่รักอยูใกล ๆ เราตองทําใหมันพิเศษตลอด ทําใหมันมีความ
ทรงจําดี ๆ เพราะไมรูวาเมื่อไหรเคาจะจากเราไปครับ.
พี่ออย : คะ ตองมีอะไรจะบอกกับเคามั้ยคะ.
ตอง : ก็อยากบอกเคาวาผมอยากเห็นเคามีชีวิตที่ดี ถึงแมวาจะไมมีผมหรือวายังไงก็ตาม ขอใหเคา
เจอคนที่ดีเสมอ แลวก็มีชีวิตที่ดีเสมอครับ.
พี่ฉอด : คะ.
พี่ออย : ใชมั้ยคะ คือคนที่เรารักจริง ๆ.
ตอง : ครับ.
พี่ออย : บางคนเปนแบบนี้จริง ๆ ตอนอยูไมดูแล
พี่ฉอด : [แตตอนหนึ่งที่มะกี๊ที่ตองบอกอะคะวาเวลาที่เรามีคนรักอยูใกล ๆ เราตองทําใหมันดี ทําให
มันพิเศษอะ อันนี้สวนตัวพี่นอพี่รูสึกวาเวลาเราคิดอยางเนี้ย มันจะเกินธรรมชาติไปนิดนึง
เพราะว า ในความเป น จริ งของชี วิตนะคะ เวลาที่คนเราอยูดว ยกัน นาน ๆ แลว เรากําลัง
หมายถึงใครบางคนที่อยูขาง ๆ เราเปนแบบ 5 ป 20 ปอะ มันเปนไปไมไดหรอกคะตอง ที่
เราจะทําใหทุกวันมันดี มันพิเศษ แตคนสองคนจะอยูดวยกันไดอะ มันคือคนสองคนที่อยู
ดวยกันไดในวันธรรมดา ๆ แตยังรักกันอยูและไมทํารายกัน.
พี่ออย : คะ.
พี่ฉอด : เพราะฉะนั้นไมตั้ง? อันนี้หมายความวาครั้งหนาละละ วันหนึ่งสมมุติวาเราไปเจอใครสักคนที่
เปนคนใหม คือพี่เคยเห็นหลายคนที่พอมีประสบการณแบบนี้แลวตั้งใจแกดวยอีกวิธีตรงขาม
กันเลย แลวมันก็จะลําบากไปอีกแบบ เชน เราเคยปลอยปละละเลยคนที่จะทิ้งเราไปพอมี
คนใหมปุป ฉันจะยึดไวใหแนนมันก็จะเปนอันตรายอีกแบบหนึ่ง คะนึกออกใชมั้ยคะ [ครับ.]
คนสองคนอยูกันนาน ๆ อะนะ เบื่อกันก็ได ทะเลาะกันก็ได อยูกันแบบธรรมดา ๆ โดยที่ไมมี
อะไรพิเศษก็ไดแตยังรักกันแลวไมทํารายกัน พี่วาสําคัญสุด คนรักกันไมทํารายกันคะตอง
[ครับ.]สําคัญจริง ๆ นอ
พี่ออย : เราพูดคําเนี้ยในคลับฟรายเดยครั้งแรกในโลกเลยนะคะ จริง ๆ ผานมา 13 ป ยังพูดคําเดิม
กันอยูนะคะ.
พี่ฉอด : จริง ๆ สงสารนะ ตอนแรกแบบสมน้ําหนาดวยนะจริง ๆ แตก็ ก็เห็นใจนะคะในที่สุด ณ วันนี้
ก็อยากใหจริง ๆ วิธีแกปญหามันแคอยาทําอยางเดิมอีกละกัน.
พี่ออย : คะ.
ตอง : ครับ.
พี่ออย : แลวฝากไปยังหลาย ๆ คนที่นั่งฟง แลวนั่งดูไลฟกันอยูนะคะ ไมมีใครเปนของตายของใครนะ
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คะ ทุกคนรักไดเจ็บเปน แลวถาเจ็บถึงที่สุด ทุกคนเลือกทางที่ตนเองนาจะมีความสุขกวา
ความอดทนอยูแลว เหมือนกันคะ ถาอยูแลวไมดูแลอยารูสึกแยตอนที่เคาจากไปนะคะ วันนี้
คงไดบทเรียนแลวละ นอตองนอ [ครับ.]
: ทํางานดี ๆ ตั้งใจทํางาน ตั้งใจทําทุกสิ่งอยางเต็มที่ที่สุดกอน เพราะวาตอนนั้นเนี่ย การหลง
อะไรก็ตามที่เปนแสงสีไมไดทําลายแคคนที่เรารัก แตทําลายอนาคตของเราดวย [ครับ.]
: ขอบคุณมาก ๆ ตองเองเปนคนที่สงเขามาในคลับฟรายเดยแฟนเพจ [คะ]
: แลวพอดีพี่ออยไดไปอาน เออพอดีละก็ตองบอกวาขอบคุณ ที่ตองบอกวาตองตั้งใจอะ อยาก
ใหเรื่องของตนเองไปเปนอุทาหรณใหใครหลาย ๆ คน.
: คะ แลวพี่เชื่อวาสิ่งที่เลากันวันนี้ ที่ตองไดมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราวันนี้เนี่ย เปนประโยชน
มาก ๆ นะคะกับอีกหลาย ๆ คนที่อยูในสถานการณไหนก็ตามที่ไมวาจะเปนฝายไหนก็ตาม
เนี่ยนะ เอาใจชวยนะคะใหตองเจอคนดี ๆ
: ขอบคุณพี่ออยพี่ฉอดนะครับ.
: ที่รักกันจริงตอไปนอ.
: ครับผม.
: ขอบคุณคา สวัสดีคะ.
: ครับ สวัสดีครับ.
: สวัสดีคะนะคะ ก็เปนความเจ็บปวดรูปแบบหนึ่ง พอดีเดี๋ยวมีเมลอีกอันหนึ่งคะ ไอคําวา
เหนื่อยใหสุดหยุดไดเองเนี่ย คือนองเคาสงมาเพื่อจะถามวาพี่คะเหนื่อยใหสุดหยุดไดเองเปน
เรื่ อ งจริ ง ๆ หรื อ นะคะตอนนี้ ห นู ต กอยู ใ นสภาพเมี ย น อ ยเค า จนครอบครั ว หนู พั ง แต
ครอบครัวเคาไมทราบเรื่องนี้นะคะ เคาจะมาหาหนูตอนที่เคาวาง แตถาเคาตองกลับบานไป
หาครอบครัวเคาก็จะขาดการติดตอไปเลย เปนแบบนี้หลายสิบวัน หนูอยากหลุดพน จาก
ฐานะนี้มาก ๆ แตเหมือนหนูรอเคาตลอดเวลา รอคุยแชท รอโทรศัพท ซึ่งก็ไมมีอะไรซัก
อยาง เหนื่อยเหลือเกินคะ ตอนนี้ไมสามารถเลาใหใครฟงไดสักคน เพราะที่บานหนูสั่งหาม
เด็ดขาด แตเพราะหนูรักเคามากเลยทําใหหนูทิ้งทุกอยางเพื่อมารอเคา รอแบบไรตัวตน รอ
แคไดคุยไดเจอบาง หนูไมเขาใจตัวเองเลยคะ ทําไมหนูตองรอในสิ่งที่มันเปนไปไมได อยาก
ตัดใจ อยากหายไป แตทําไมไดสักที.
: อะ ไอสิ่งที่เราพูดกันแบบวา เจ็บใหสุดหยุดไดเอง พี่ยังยืนยันนอวามันคือเรื่องจริง
: คะ
: แตยังไมใชวันนี้ของหนูหรอก เผื่อหนูยังนึกไมออกนะคะ คนที่เดินมาจนถึงวันหนึ่งแลว แลว
อยางที่บอกที่เราพูดกันอยูเสมอวาตื่นเชามาแลวแบบไมไหวแลว สามารถหยุดไดโดยที่แบบ
พอมองยอนกลับมาแลวก็จะงงตัวเอง เฮย! เราเคยเปนขนาดนี้ไดยังไง วันหนึ่งแลวเราจะรูวา
มันมีจริง ๆ แตอาจจะยังไมใชวันนี้
: [คะ
: แตอาจจะยังไมใชวันนี้ ถาฟงจากที่วามา.
: คะ เปนเมลสั้น ๆ คะ เชื่อวามีคนหลายคนที่กําลังอยูในสถานการณแบบนี้ อยางที่บอกวามัน
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ออกไปไม ไ ด ค ะ รอเวลาเหลื อ ๆ ของเค า จากภรรยาก็ ไ ด น ะคะ ในที่ สุ ด น อ งทุ ก ข อ ยู
เพราะฉะนั้นเทียบเอาวาตอนนี้สุขหรือทุกขมากกวากัน เมื่อไรก็ตามที่เรากําลังทุกขมาก ๆ
แปลวาเรากําลังทําผิดอยู ถาเปนสิ่งที่เราทําถูกตอง อยางนอยที่สุดเราจะภูมิใจ แตตอนเนี้ย
ทําผิดก็ผิด อยากจะบอกวาถูกใจเทาไหร เพราะอีกฝายหนึ่งเคามองเราเปนของแถมนอก
บานชัดเจนมาก วาง ๆ คอยมาหาเวลาเราอยากไปหาเคาก็ไปไมได นองมีคามากเกินจะเปน
แบบนี้นะคะ ที่เคาเอาวางไวนอกบานเปนตัวสํารองเทานั้น ก็อวยพรใหหายเหนื่อยไว ๆ
: [คะ อวยพรใหหมดความอดทนไว ๆ ชีวิตนองจะรูวานรกกับสวรรคมันตางกันจริง ๆ.
: คะ แคเราเดินออกมาดวย สายนี้คุณฝายคะ สวัสดีคะ.
: สวัสดีคะฝาย.
: สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด.
: เปนไงคะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน ใจใคร…
: บอกวาแฟนเกาดีกวา.
: แฟนเกานี่พึ่งเกาหรือคะ.
: คะ.
: เกาไปนานรึยัง.
: เมื่อไมกี่วันนี้อะคะ.
: จากแฟนปจจุบันพึ่งเปนแฟนเกา เมื่อไมกี่วันนี้เอง.
: คือวาเปนแฟนเกาแบบใหมถอดไดคะ.
: คะ คบกันนานยังคะ.
: ก็คบแฟนมา 4 ปอะคะ เหมือนกับวาเราอยูดวยกันตลอดนะคะ ก็รักกันปกติ แฟนเกาก็เปน
คนนารัก ไมมีอะไรมาก แตเรื่องเสีย ๆ ของเคาจะมีแคเรื่องเดียวก็คือเคาก็จะชอบแบบขี้
โมโหอะคะ แลวเวลาโมโหเนี่ย เคาจะชอบไลหนูไลเราจะชอบบอกเลิกเรา อะไรอยางนี้ตลอด
แลวเราจะเหมือนแบบเปนผูชายอะคะตองคอยงอตลอด ที่นี้เออ:: 4 ปที่ผานมาก็เปนอยาง
เนี้ยมาตลอด แตเราก็คิดวาเรารักกันนะ เรื่องแคนี้ชางมันเถอะ ความพิเศษกับเรื่องอื่น ๆ ที่
เคาใหเรามาอะคะ ที่เคาไมเจาชู ที่เคาไมกินเหลา อะไรอยางเนี้ย คะก็อยูกันไปจนมาวันหนึ่ง
ก็คือเหมือนกับวาเคาอะจะไดไปทํางานตางประเทศ ลาสุดอะที่ทะเลาะกันที่เคาไล ที่เคา
อะไรอยางเงี้ยของเคาอะคะ หนูก็บอกเคาวาเธอทําอีกครั้งหนึ่งอะ ฉันจะไมโอเค อะไรอยาง
เนี้ย เราอาจจะเลิกกันก็ได จริง ๆ ก็ไดนะคะ เธอไมกลัวเสียฉันไปเหรอ อะไรอยางเนี้ยอะคะ
อะปรากฏวาเคาก็เหมือนเดิม เคาก็ยังทํา คือชวงนั้นประมาณเดือนมิถุนาปที่แลวกอนที่เคา
จะไปก็คือทะเลาะกันเรื่องนี้ พอทะเลาะกัน ทะเลาะกันเสร็จปป ก็ตกลงกันวาจะอยูหางกัน
สั กพั ก ประมาณนี้ อะค ะ หลั งจากนั้น เคาก็หายไปประมาณสามเดือน สองสามเดือนนอ
ประมาณนี้อะคะ.
: โห!.
: รักเคาปาว.
: ใช ไมสนใจไมอะไรเลย คือเหมือนกับวาเคาคิดวายังไงเราก็ตองงอเคาอะคะ แตครั้งนี้หนู
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อยากจะใหเคารูวาหนูไมงอแลวอะคะ แคนั้นอะคะ แลวทีนี้เคาก็รูวาพอเราไมงอเคาแลว
อยางเนี้ยอะคะ เคาก็พยายามโทรติดตอกลับมาขอคืนดีไดมั้ย อะไรอยางเนี้ยอะคะ เราก็ยัง
เราอยากใหเคารูวาเราไมอยากใหเคาทําอีก เราอยากจะใหบทเรียนกับเคาอะคะ ก็เลยแบบ
วาก็เลยแบบ รอไปกอนเดี๋ยวคอยเจอหนากัน เดี๋ยวเธอกลับมาปใหม หรืออะไรอยางเนี้ย เอ
กลับมาปหนาคอยเจอกัน อะไรอยางเนี้ยอะคะ เคาก็เลยบอกวาถาอยางนั้นปหนาเค าจะ
กลับมาขอหนูแตงงาน เคาบอกวาเจาสาวของเคามีคนเดียวเทานั้นคือหนู อะไรอยางเนี้ยคะ.
: ซึ่งคําวาปหนาก็คือหมายถึงปนี้แหละ 2561
: [ถูกตองคะ ถูกตอง ปเนี้ย
: [สงที่เราเปน ทะเลาะขนาดไลและก็เลิกทุกครั้ง.
: ใชคะ แบบงอนอะไรอยางเนี้ย แบบตลอดเวลาเลยคะ.
: คะอะไงตอคะ.
: แลวทีนี้ก็ อาเราหางกันสักพักไป เคาก็ไมไดคุยกัน อะไรอยางเนี้ยอะคะ แลวพอมา แตวา
ปกติอะคะหนูอะถามเพื่อนหนูตลอด เพราะวาเราเปนเพื่อนในกลุมเดียวกันอะคะ ถามเพื่อน
วาเคาถามถึงเราบางมั้ย เคาเปนยังไงบาง เคาอะไรอยางเนี้ยอะคะ เพื่อนหนูก็อะยังรักเคาอยู
ใชมั้ย นุนนี่นั่น ทําไมถึงอยากรูชีวิตเคา เคายังไมถามถึงชัวิตแกเลย พอเสร็จปป เมื่อไมกี่วันที่
ผานมาอะคะ หนูเห็นในเฟซบุกเคา เหมือนกับวาเคาพึ่งไปนัดเจอกับผูหญิงคนใหม แตตอน
แรกหนูไมไดคิดอะไร เพราะหนูคิดวาก็คงจะแบบเปนผูหญิงที่ผานเขามาปกติ ไมมีอะไร
อยางเนี้ยอะคะ แลวทีเนี้ยเพื่อนหนูเคาไปสืบมา (หัวเราะ) เพราะวาจริง ๆ เพื่อนหนูคนเนี้ย
เคาอยากใหหนูแบบคุยกับแฟนหนอยคืออยากใหกลับมารักกันเหมือนเดิมอะคะ แลวทีนี้
เพื่อนหนูก็ไปสืบมาปรากฏวาเคาคุยกับผูหญิงคนนี้มาไดสักพักแลว หลังจากที่เคางอเราไม
สําเร็จ หรือวากอนที่จะงอเรารึเปลา หนูก็ไมรูเหมือนกัน คือเคาคุยมาไดสักพักหนึ่งแลว เคา
กลับมาปใหมแลวเคาก็มาเจอกัน เคาพึ่งไปเจอกันอะคะ แลวเคาก็ตกลงเปนแฟนกันคะ ทีนี้
คือแบบไอคําที่บอกวาขอแตงงาน ไอคําที่บอกวาจะรักเราคนเดียว ไอคําที่บอกวานูนนี่นั่น
คือมันไมจริงอะคะ หนูคุยกับเพื่อนคือวันนี้หนูมีความรูสึกตอนแรกหนูมีความรูสึกวาโอเค ถา
เคาไปดีเราดีใจดวย เพราะวาหางกันมาสักพักหนึ่งแลว คือทําใจมาสักพักหนึ่งแลววามัน
อาจจะไมมีอะไร แนนอนเคาอาจจะเลิกกับเราก็ได เคาอยูไกลจากเรา เคาจะทําอะไรก็ไมรู
อยางเนี้ยคะ แลวที่นี้พอวันนี้เปลี่ยนมาคุยกับเพื่อน เพื่อนก็แบบหนูก็เลยจะรองไหออกมา
คือแบบวาหนูเสียใจ หนูไมรูจะทํายังไงคือเหมือนกับวาสิ่งที่หนูเลือก เลือกที่จะไมคืนดีกับ
เคามันเปนทางเลือกที่ผิด เหมือนกับวาถาหนูคืนดีกับเคาในวันนั้น ในวันนี้หนูอาจจะเจอกับ
เคา อาจจะไปกินขาวกับเคา ความสัมพันธเราอาจจะเปนเหมือนเดิม แตวาตอนนี้คือมันจบ
ไปแลวอะคะ เพื่อนหนูก็ถามวาคืออยากไปคืนดีกับเคามั้ย อะไรอยางเนี้ย หนูก็เลยมานั่งคิด
ทบมวนดูวาระยะเวลาที่มีเคา สมมุติวาหนูไดอยูกับเคาจริง ๆ ไดแตงงานกับเคาจริง ๆ แลว
ยังเปนอยางเนี้ย หนูคิดวาถาเกิดเคาเจอคนเนี้ย คนใหมที่ดีกวา ก็หนูไมอยากไปแลว แตก็คือ
หนูเสียใจมาก.
: เพราะหนูโทษตัวเองใชมั้ยวาเราเปนคนที่ไมยอมรับ ไมยอมคืนดีดวยแหละ เคาถึงมีคนอื่น.
: ใชคะ หนูมีความรูสึกวาเหมือนหนูทําอะไรพลาดไป
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พี่ฉอด : [ลอง ๆ ลองมองอีกมุมหนึ่งดูสิคะวา ถาเคาเปลี่ยนใจงายขนาดนี้ [คะ] นอ เคางอเราไมเสร็จ
ไมกี่วันนี้เอง บางทีอยางที่เราพูด กัน อยูบอย ๆ ในคลับฟรายเดยอะคะวาเวลาเจอโจทย
ยาก ๆ เนี่ยมันก็เปนสิ่งพิสูจนเหมือนกันวาเราอยากรักกันมาแคไหน นั้นแคไมกี่วันเองที่หนู
ไมยอมดีกับเคา เคาก็สามารถหายไปแลวมีคนอื่นไดมันอาจจะหมายความวาเคาก็ไมไดรัก
หนูจริงแบบมั่นคงแข็งแรงอะไรนักหนา ถาเรามองไมรูอะไรมันเกิดขึ้นมาแลวอะคะ เคาบอก
วาสิ่งที่เกิดขึ้นแลวมันดีเสมอ มันดีเสมอเมื่อเราสามารถมองแงมุมใหเปนประโยชนแกชีวิต
เราได ถาสมมุติวาเราแตงงานกับเคาไปจริง ๆ เนี่ย แลวเคาเกิดเปนอยางนี้ตอนที่เราแตงงาน
กันแลว เคายังคงไลเราอยางสม่ําเสมอ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : ทะเลาะกันทีไรก็ยังแบบพูดจาแบบนี้กับเราอยู ก็แปลวาเรากลับไปเจอปญหาเดิม ๆ ที่มันยัง
ไมไดแก ไลกันไปไลกันมา ตอนทะเลาะกันแยกกัน แลวเคาก็หายไปมีคนอื่นอยางเนี้ย พี่วา
มันก็นอไดกลับมามันก็ปญหามันกลับมาดวยอยูนะ.
ฝาย : คะ คือแบบ คือหนูรูสึกวาเปนการบอกเลิกที่ไมไดยินคํานั้น แตวามันชัดเจนอยูแลวในสิ่งที่
เคาทําหนูแบบ
พี่ฉอด : [มันมีความคางคาปะ ไมไดบอกเลิกกันแลวจบ ๆ ไป แตวาเคาจะตัดสินดวยการไปมีคนอื่น
ไวกอน.
พี่ออย : แตวาไมรูนะพี่ก็มองอันหนึ่งเหมือนกันกับพี่ฉอดวา หรือในที่สุดแลวเนี่ยมันแคชัดเจนขึ้น
เฉย ๆ เคาเปนอยางเนี้ยมาโดยตลอด นองคะเวลาคนเรารักกันเนี้ยจะไลอีกคนไปตลอดเวลา
ทําไม และคนเราสองคนทะเลาะกันอะคะไมมีใครผูกขาดกันนอ แตเพียงผูเดียวนะ หลาย
ครั้งที่คนที่งอไมใชคนที่ผิดดวย แตเรารูวาอะไรสําคัญกวาการมานั่งงอนกัน เราขอโทษที่ทํา
ใหเสียบรรยากาศระหวางกัน.
พี่ฉอด : เรางอเพราะเราแครเคาตางหาก
พี่ออย : [ใช ไมไดแปลวาใคร [ถูกผิด] แลวทุกครั้งเหมือนกับวาเคาไมงอ เคาก็จะไมกลับมา แลวนอง
มานั่งเขาใจแลวคิดวาตัวเองเปนคนผิดที่เราไมงอ มันอาจจะไมใชก็ไดนะคะ คนรักกันไม
จําเปนตองเธอแบบตองฉันแตเพียงผูเดียวคงไมใช แลววันนี้การที่เคามีคนอื่นไปแบบที่เคาไม
บอกเลิกหนูอยางชัดเจน มันเปนความชัดเจนอยางหนึ่ง เราเห็นแลววาหรือที่ผานมาเธอก็
ไมไดรักฉันมากพอหรอก มันไมไดอยูที่นองผิดนะ อยางหนึ่งคะถาเคาอยากมีเราจริง ๆ เคา
คงตองทุรนทุรายกวานี้ อันนี้พี่มอง มองในมุมพี่นะ.
ฝาย : คะ.
พี่ออย : คนเราอยากไดคน ๆ หนึ่งกลับมาเปนคนที่เรารักเหลือเกิน เหมือนสายกอนหนาเนี้ย เฮย! ก็
ตองพยายามดึง พยายามที่จะขอโทษ เรามาแกปญหาเดิมกันกอนนะ เราจะไมทําใหเสีย
บรรยากาศตอกัน เราจะไมมีวันแย ๆ นะ จะมีแตวันดี ๆ แตนี่ไมใชเคาหายไป 3 เดือนนะ
คะนองขา เคาไมอยากรูเหรอวา 3 เดือนที่ผูหญิงที่เคารักที่เคาไมไดโทรหาเลย เปนตายราย
ดีประการใด.
ฝาย : ใจดํามาก เพื่อนหนูบอกวาใจดํามาก ทําไมถึงไมอยากรูวา เธอเปนยังไง เธอกินขาวรึยัง เธอ
พี่ออย : [คือพูดจริง ๆ นะคะ ถาหนูเปนอะไรไป เคายังไมรูเลยนะ [ใชคะ] เราพูดกับตัวเองอยางนี้
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เสมอ เวลาที่เราไมไดติดตอใครนาน ๆ อะ เฮย! ถาเกิดวาวันหนึ่งเคาไมไดอยูแลว เคายังไมรู
นะ ใชปะ 3 เดือนขนาดเปนเพื่อนกันนะ ไมไดติดตอกันนะพี่วายังนานเลย แลวนี่คือแฟน
ถูกปะ คนมันจะทิฐิอะขนาดนั้น แลวพอนองบอกวาขอเวลากอน ฉันยังไมคืนดีตอนนี้
: [จริง ๆ แลวพี่วาอาการของนองอะ ไมไดเปนการปฏิเสธโดยแบบตัดขาดดวยนะ [คะ
เฮย! ขอเวลากอนก็แปลวาอีกฝายหนึ่งเคาดูเคาก็ตองรู
: [เคาตองทุรนทุรายกวานี้.
: วายังไงนองก็ยังมีใจ เพียงแคขอเวลา แตเคาดันแกปญหาโดยการเนี่ยละขี้เกียจรอ ไปหาคน
อื่นดีกวา เฮย! อยางนี้แปลวารักกันจริงเหรอ.
: บางทีวันนี้นองอาจจะเสียใจที่สุด ผานชวงนี้ไปนองอาจจะดีไปที่เหตุการณนี้เกิดขึ้นตอนนี้
ไมใชแตงงานกันภายในป 2561 แลวกลายเปนภรรยาที่ทุกขทรมานกับการที่ตองงอสามีอยู
ฝายเดียวตลอดเวลา เปนดาวบริวารที่ตองโคจรรอบตัวเคา
: [เปนคนงอตลอดชีวิต
: ใชปะ บางทีมันอาจจะตองมองอีกมุมหนึ่งพี่ไดบอกวามันเปนการคิดบวกที่ทําใหเรามี
ความสุข ไมใชคะ มองโลกตามความเปนจริง.
: ก็อยางที่วานอ คนรักกันอะไรจะไลกันไป.
: ไมตลอดอะ พี่ฉอดนะ รักกันคือบอกรัก
: [หนูก็ถามตัวเองอะคะวา คือหนูอะอยากจะกลับไปคืนดีกับเคาจริง ๆ หรือเปลา เพราวาถา
กลับไปแลวหนูไปเจอเรื่องแบบเดิม มันจะมีอีกซักกี่ครั้งที่หนูจะเจอทนกับเคา ไปงอเคา ไป
โอเคา ไปอะไรอยางนี้แลวหนูอยากมีเพื่อนคูชีวิต หนูไมไดอยากมีเด็กนอยเอาไวงอทุกเวลา
หนูก็เคยคิดแบบนั้นคะ แลวถึงจะแบบหนูก็เลยตัดสินใจวาโอเคถาเคามีคนใหมอะ หนูก็จะ
ไม หนูก็จะเงียบของหนูอยูอยางเนี้ยแหละ ใหเคาโชคดีแลวกัน.
: ใหโชคดีทั้งคูเนี่ยแหละ จริง ๆ ผูหญิงคนนั้น จะโชคดีกวาเราหรือเปลาดวยซ้ําไปถูกมั้ยคะ.
: เมื่อเวลาที่คนเรามีปญหากันแลวเลิกรากันไปอะคะ แลวยังจะกลับมาคืนดีอะ สําคัญที่สุดคือ
แกปญหาเดิมไดหรือเปลา ถาแกปญหาเดิมไมไดก็จะดีกันก็จะกลับไปเจอปญหาแบบเดิม ๆ
อีก เดี๋ยวก็ตองเลิกอีก.
: คะ.
: ซึ่งคูหนูเปนอยางนั้นอยู.
: หลอกเดิม โดดเหว ๆ อยูอยางนั้น
: [เอานา มันเปนชวงเวลาตอนนี้คะ เดี๋ยวมันผานไปไดแลวอาจจะรูสึกวามันอาจจะดีก็ได.
: บางทีอาจจะเปนโชคดีของเราตอนตนปคะ.
: มันเหมือนแบบวาโดนผลัก ๆ จากตึกสูงยังไงก็ไมรูคะ เหมือนแบบวาไมรูเรื่อง
: [บังเอิญเคาไปมีคนอื่นไง แลวหนูก็เลยรูสึกวา เฮย! มัน ๆ เปนความรูสึกปกติของความเคย
ชินที่เราเคยเห็นเคาแลวอยูดี ๆ แลวเคาไปมีคนอื่นอะ คือคนเปนแบบนี้หมดเลย เพียงแตวา
ถามีสตินิดนึงมันจะคอย ๆ คิดที่พี่ออยพี่ฉอดพูดอะไรไดเหลานี้ เพราะเราไปรักผูชายคนนั้น
ไง เราเลยรูสึกวามีสติเยอะ
: คะ.
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พี่ฉอด : เหงาใชมั้ยคะ แตหนูยังมีความหมกมุนอยูกับความเคยชินหรือความรูสึกเกา ๆ อยู มันก็เลย
วนเวียนอยูกับไอความรูสึกเดิม ๆ ถาคิดแบบมีสติจริง ๆ เมื่อกี๊หนูก็จะแวปมีสติ.
พี่ออย : เราหัวเราะดังนิดนึง.
พี่ฉอด : ชวงนี้เราจะแวปไปแวบมากอน ใหมันแวบไปแวปมาไดสักพักหนึ่ง.
ฝาย : แลวมันเหมือนแจ็คพ็อตอะคะ เพราะวาหนูอะหลังจากที่หนูอะหางกันสักพักหนึ่งอยางเนี้ย
หนูก็ไมไดเลนโซเชียลมีเดียอะไร แตพอมาปใหมมา หนูก็เอย! สักหนอยอยากมีแบบ HAPPY
NEW YEAR กับเพื่อนบางอะไรอยางเนี้ย ก็เปดเฟซบุกมาเลนแลวก็เจอตอนรับปใหมเลย.
พี่ออย : แตวาปนี้อาจจะหลุดในสิ่งที่มันไมใชของเรา
พี่ฉอด : [แตอาจจะดีนะคะทําใหภูมิคถมกันแข็งแรงขึ้น.
พี่ออย : จริง ๆ มันอาจจะเปนแคอารมณ อารมณเสียหนารึเปลาพี่วานะ เพราะหนูคิดมาตลอดวา
ฉันเนี่ยละคือ ผูหญิงที่เธอบอกวาจะตองเปนเจาสาวของเธอคนเดียวเทานั้น แลวเราก็ยังยึด
อยูกับสิ่งเนี้ย แตพอวันหนึ่งปปเหมือนถูกตบหนาวา อาว! จีบคนอื่นแลวเหรอ อาว! ไหนบอก
วาจะแตงงานกับชั้นไง บางทีมันแคนี้เองนอ เราไมไดเสียใจอะไรมากมายหรอก เพราะนองก็
รูอยูแลววาอยูกับเคาเราก็ทุกข.
ฝาย : หืม คะ.
พี่ออย : นอ จะใหอภัยตัวเองคะ นองไมผิดอะไรคะ เราแคเลือกทางที่ดีและทางที่มีความสุข
พี่ฉอด : [อยามัวแตโทษตัวเองอยูนะคะ.
พี่ออย : โลกนี้ยังมีอีกหลายมุมใหเลือกมอง.
พี่ฉอด : โอเคนะคะ.
พี่ออย : คา
พี่ฉอด : [ ขอบคุณคา สวัสดีคะ
พี่ออย : [ขอบคุณพี่ออยพี่ฉอดมากคะ
พี่ฉอด : สวัสดีคะ ทางไลฟสงขอความมากระฉูดมากและก็ยังแชรกันอยางไมหยุดยั้ง ไดเลยคะ เวลา
เปลี่ยนใจคนเปลี่ยนไมวาจะเปลี่ยนไปทิศทางไหน แชรประสบการณกันไดในคลับฟรายเดย
นะคะ.
เบรก ตัดเขาโฆษณา
ชวง 2
พี่ออย : โห เยอะมากเลยคะ วันนี้นะคะมีอีกหนึ่งชองทางทาง YOUTUBE LIVE นะคะ หรือวาใครก็
ตามทีที่ดูอยูที่ YOUTUBE LIVE อยูละก็ อยากมีคําถามก็สามารถสงเขามาดวยเชนเดียวกัน
นะคะ ตอนนี้คําถามมาทุกทิศทุกทางรวมทั้งแอพลิเคชั่น A TIME ONLINE ดวย.
พี่ฉอด : ละก็ตอนนี้เคา?กอปปใสกัน.
พี่ออย : (หัวเราะ) ใชคะ สงคําคมกันเต็มเลยนะคะ
พี่ฉอด : [กระทั่งความแนนอนคือความไมแนนอน
พี่ออย : ตาง ๆ นานา น้ํายังมีขึ้นมีลง ตาง ๆ นานานะคะ แตหลายคนไดสัมผัสเรื่องนี้คะเวลาเปลี่ยน
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ใจคนเปลี่ยนจริง ๆ และยังบอกเสมอวาถาเกิดโลกจะสอนเรื่องความไมแนนอนใหมาสัมผัส
เรื่องความรัก มันชัดจริง ๆ นะคะมีอะไรหลายอยางที่เราพึงมั่นใจ แลวก็คนพบวาเรามั่นใจ
กับมันไมไดหรอกคะ
: [แตมีหลายคนไดของขวัญปใหมดวยการถูกบอกเลิกนะคะ ไมสงขาวมา.
: นั่นสิ ทําไมถึงเลือกเทศกาลนอ
: [ใช แปลกมากบางคนเลือกแบบปใหม วันเกิด
: [วานเลนไทน นั่นแหละคะ คือวาหมดกรรมนะ สายนี้คุณโมนาคะสวัสดีคะ.
: สวัสดีคะ พี่ออยพี่ฉอด
: [สวัสดีคะ
: [คา
: คะ คือวาเออ:: เราคบกับแฟนกันมาประมาณ 5 ป ไดแลวอะนะคะ คะคือกอนหนานี้:: คอ
แม แมเรารูจักกันมานานเกือบ 40 ปแลวแบบก็แฟนก็คือเอชอบเราตั้งแตประมาณแปดเกา
ขวบ.
: หูว ชอบตั้งแตเด็กเลยคะ.
: ใชคะ ใชแตวาแบบคือ:: เราไมไดเรียนโรงเรียนไทย เราไมเกงภาษาไทยแลวคุณแมเคาเปนครู
สอนภาษาไทย เคาก็เลยมาสอนที่บาน แลวเคาก็ตามมา มาเลนดวยกัน มาอะไร ? อะไร
อยางเนี้ย คะ ก็คือเราก็ไมรูเรื่องไงคะ แลวก็แบบ:: ยังเด็ก ๆ อยูอะไรเงี้ย จนกระทั่งประมาณ
เมื่ อ 14 ป ไ ด โอเคคื อ เรายั ง คบกั บ แฟนเก า เราก็ มี ลู ก ชายคนหนึ่ ง ค ะ ก็ คื อ แปลว าเป น
SINGLE MOM มาตลอดคะ ชวงเบื้องตนเนี้ย พอเราเองก็จะชวยดูแลนองอะไรอยางเนี้ยคะ.
: คะ.
: คะก็:: จากทีนี้แลวเนี่ยคุณพอเสีย [คะ] แลวก็มีโอกาสเจอเคาในงานศพอะคะ เคาก็แบบโอเค
มาใหกําลังใจ มาคุยกันแลวก็เฉลยวาเออ อา:: เคาชอบมาตั้งนานแลว.
: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไมรู ถูกมั้ยคะ.
: ถูกคะถูก ไมรู.
: แลวเคามีครอบครัวของเคาไปมั้ยคะ.
: เออ:: ถาคุณพอนองก็คือเออไมนะคะ คนที่เราคบปจจุบันเนี่ยคือคนที่มาพบมาปลอบเรา.
: คือคน ๆ เนี้ย คือคนที่เคาแอบชอบเรามาตั้งแตแปดเกาขวบ…
: คะ.
: แตวาเราไมไดคบกับเคาเปนแฟนกันถูกมั้ยคะ.
: กอนหนานี้คือเออ:: กอนหนานั้นไมคะ [คะ] ลาสุดนี้คือคบคะ.
: แลวนั่นสิคะ ตอนที่เราไมไดคบกัน เราก็มีครอบครัวของเราจนตอนนี้เปน SINGLE MOM
[คา] ตัวทางฝงทางนั้นเคาละคะ เคาเคยผานการมีครอบครัวมากอนรึเปลา.
: ไมคะ ไมมี.
: ไมมีเลย หืม
: [ใชคะ.
: กลับมาเจอกันรอบหนึ่งเปนยังไง.
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โมนา : คะ ๆ แลวทีนี้วาเออ:: ชวงที่คบกันเนี่ย โอเค พอเจอแลวแบบพอคบกันไปก็มีปญหากันบาง
ใชมั้ยคะ ซะจนแบบโอเคเราก็ไมรูซะจนแบบ เออ:: โอเคเคาเหมือนกันเริ่มไมโอเคมากขึ้น
แตวาเคาไมชี้แจงใหชัดเจน เราก็เลยคิดวาไมมีอะไร จนกระทั่งเคาแบบหางเหมือนกับวาไม
พอใจแลวก็หายไป แลวก็ไปใหอีกคนหนึ่งเขามานะคะ
พี่ออย : สัญญาณมันไมชัดดวยรึเปลา ก็ไมแนใจวาพี่ฟงเราเขาใจมั้ย ในที่สุดแลวเรากลับมาคบกับคน
ที่บอกวาเคาแอบชอบเรามาตั้งแตแปดเกาขวบ [ถูกตองคะ] แลวคบกัน แลวทางบานเรา
ยินดียินยอมพรอมใจกันมั้ยคะ ก็ยินดีคะ ผานอุปสรรคมาดวยกันอะไรเงี้ยคะ.
พี่ฉอด : เราเปนฝายที่:: ที่มีครอบครัว.
โมนา : คะ.
พี่ฉอด : ก็มีลูกอยู แตเคาจะไมมีใคร.
โมนา : คะ ใชคะ.
พี่ออย : กลับมาคบกันแลวปญหาที่เกิดขึ้นคือ…
โมนา : ก็ประมาณวาเคาใหผูหญิงอีกคนหนึ่งเขามาอะคะ.
พี่ฉอด : อาว! เคามีผูหญิงอีกคนหนึ่ง.
โมนา : คะ แลวเคาก็แบบวา เออ:: ไงอะ เหมือนกับวาถาเราอยากจะดีกับเคาจริง ๆ เนี่ย เราก็ตอง
พี่ออย : [ยอมรับ
โมนา : [? เคานิดนึง ในสวนที่เคาเคยขอ แตวาชวงกอนหนาเนี้ยเราทําไมได เพราะวาเรามีภาระ
เยอะอะคะ อะฮะ อยางเชนแบบเออ:: ชวยทําธุระใหเคาดูแลแบบญาติฝายเคาอะไรอยาง
เนี้ยคะ บางทีก็แบบขับรถใหกัน เราจะดูแลกันทุกอยางมาก ๆ อะไรอยางเนี้ยคะ.
พี่ออย : แตมันเปนคนละเรื่องกับการมีมือที่สาม.
โมนา : คะ เออ::
พี่ออย : เคามีมือที่สามจะพูดตรง ๆ.
โมนา : ใชคะใช.
พี่ออย : และเคาตองทําใหเราตองยอมรับอีกคนหนึ่งดวยมั้ยคะ.
โมนา : ก็แบบวาเออใหยอมรับไปกอนอะไรอยางเนี้ยคะ แลวถาเราทําตามเงื่อนไขได ก็คือแบบโอเค
เคาจะยอมกลับมาคบกัน
พี่ฉอด : หืม มันคนละเรื่องกันเลยนอ.
โมนา : ใชคะ แบบวา
พี่ฉอด : [คะ แลวเรายอมรับมั้ย
โมนา : ก็ตอง ก็แบบวาก็พยายามจะทําทุกอยางทุกทางใหเคาแบบกลับมาดีกันอะไรอยางเนี้ยคะ
อะฮะ จนผานมาใกลจะปแลว อะไรอยางเนี้ยคะ เคาก็รูสึก
พี่ฉอด : [ใกลจะป เคายังมีเรา แลวก็มีผูหญิงคนอื่นดวย.
โมนา : ใชคะ แลวซะจนวันนี้เราเริ่มไมไหวแลวอะ เราพยายามสุด ๆ แลวอะไรอยางเนี้ย อยากหาง
ออกมาคะ หางออกมาแลวก็ไมดี คอยเขาขางทางนูน เวลาทางนูนทําอะไรผิดเงี้ยคะ.
พี่ออย : คะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังดํารงสถานะของการเปนครอบครัวเดียวกันอยูแคนี้ ครอบครัวขยายไปอยู
กับผูหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งเราตองยอมรับไปดวย.
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: ใชคะใช ซึ่งแบบเราไมไหวที่จะรับสภาพแบบนี้คะ ขอออกดีกวาขออยูนิ่ง ๆ ดีกวาคะ.
: คะ แลวอยูไหวมั้ยละคะตอนนี้.
: ก็ไหวอะคะ.
: คะ แลวเลิกมั้ย.
: ทําใจไมไดในการเลิก เพราะมันผูกพันกันมากเกินไป อะไรอยางเนี้ยคะ.
: ทําไมเราผูกพันกับเคาแคฝายเดียวละคะ.
: อืม:: บางสวนเคาก็จริง ๆ แตวาก็เออหลายครั้งที่เคาแสดงอะไรออกมาใหเห็นวาเคาก็แบบวา
เออเรายังสําคัญกับเคามากแคไหน อะไรอยางเนี้ย จากขอมูลที่ไดยินจากทางญาติเคา อะไร
อยางเนี้ยคะ
: [ถาเรายังสําคัญอยูจริง แลวทําไมตองมีคนอื่นละคะ
: คะ.
: อืม ก็คิดอยางนั้นอยูเหมือนกันคะถึงไดแบบวา เออ:: เบื้องตนขอนิ่งดีกวามั้ย อะไรอยางเนี้ย
ถามันนิ่งระยะยาวก็โอเค เปนไงเปนกันเลิกก็เลิก อะไรอยางเนี้ยคะ.
: แลวตอนนี้นิ่งมั้ยคะ.
: ก็นิ่งอยูนะคะ.
: นิ่งอยู หมายถึงวาไดเจอกันมั้ย ไดเจอกันอยูหรือเปลา.
: ก็ยังมีเหตุที่ตองเจออะคะ เออ.
: พี่วาไมนิ่งจริงหรอก.
: เดี๋ยวนะ แลวตอนที่เราคบกับเคาเนี่ย ใชเวลานานแคไหนคะกับการที่เราตองอดทนกับการที่
เคาตองไปอยูกับอีกคนหนึ่ง.
: ก็คิดวาเกือบปนี่แหละคะ ถึงปจจุบันเนี้ยคะ
: [การมีอีกคนหนึ่งของเคา เขามารุกรานเกี่ยวพันกับชีวิตเรามากนอยแคไหนคะ หรือแคเขาก็
หายไปหาคนอื่น.
: เออ:: ก็เคาก็เหมือนกับวาทางฝายนั้นคอยเรียกรอง แบบเดี๋ยวก็ไมสบาย ก็เออ
: [แลวเคาไปมั้ยคะ.
: ก็ไมคอยนะคะ.
: จริงออ เราไมหลอกตัวเองนะ.
: เหมือนชวงกอนหนานี้คือไปถี่ ไปถี่มาก ๆ ชวงหลังแลวเริ่มลดลงเทาที่สังเกต.
: พี่กําลังเปนหวงโมนา อยางที่พี่ออยวา [คะ] พี่หนูกําลังพยายามจะหาเหตุผลสักอยางหนึ่งใน
การที่เราจะอยู งั้นมันก็ยังมีอาการเคาก็ยังดีกับหนูอยูนะคะ เคาก็ยังอะไรอยางเนี้ย นึกออก
ใชมั้ยคะ ดวยความที่ไปนอยลงทางนูนสิคะเปนฝายเรียก เออ! บอยครั้งที่มีปญหาแบบนี้
เกิดขึ้นนะ เราไมโทษคนอื่น เราไมโทษคนกลับ หรือโทษคนอื่นอยูฝายเดียว แตความจริง
ทางนูนไมสําคัญอะไรหรอกตอใหทางนูนทําอะไรยังไงเคาก็ไมไป.[คะ.] นะคะ ถาเคารักเรา
จริงมันไมมีเหตุผลอะไรเลยที่เคาจะมีคนอื่นจริง ๆ นะ เขาใจประเด็นนี้กอน.
: อะรักกัน รักเรามาตั้งแตตอนแปดเกาขวบ เวลามันผานไปแลวคะ [คา] ไมมีอะไรซับซอน
ลองรักเคานอ ไมเห็นมีคนอื่นเลย.
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โมนา : ใชคะ.
พี่ออย : ใชปะ เคารักเรานอยไป เคาถึงนอกใจ.
โมนา : ใช พี่เชื่อมั้ยคะวาตั้งแตเคยคบใครมาเนี่ย แลวพอมีเคสอะไรที่ตองหางหรือเลิกกันเนี่ย เราไม
เคยพยายามใหใครตั้งขนาดนี้เลย อืม.
พี่ออย : ไมเปนไรคะ ยังไงก็ตามเราผานการมีครอบครัวมาแลวหนึ่งครั้ง แปลวาความรักสอนบทเรียน
เราแลวหนึ่งครั้งนะ
พี่ฉอด : [แลวตอนนี้ลูกอยูกับหนูปะคะ.
โมนา : ออ ไมไดอยูอะคะ เพราวาเราเลี้ยงแบบวาใหเคาพยายามมีความรับผิดชอบ ดูแลตัวเอง อยู
กับคุณพอเคาคะ เพราะวาคุณพอเคาคอยจะแบบ เออซื้อของปรนเปรอไมตองรับผิดชอบ ตอง
ตั้งใจเรียนอะไรอยางเนี้ยคะ.
พี่ออย : อาว! ก็ตองไมมีการศึกษาหรือคะ หรือวาซื้อของแลวไมตองตั้งใจเรียน สรุปวา หนึ่งการแยก
กับสามีมาลูกอยูกับสามีเกา.
โมนา : ใชคะ
พี่ฉอด : [ลูกโตรึยังคะ
โมนา : ก็ ? ละคะ.
พี่ฉอด : เทาไหรนะ.
โมนา : 13 คะ.
พี่ฉอด : แลวอยูกับคุณพอที่เอาใจตาง ๆ นานา.
โมนา : คะ พึ่งไปอยู 2 ปเองอะคะ.
พี่ฉอด : แลวหนูหวงลูกมั้ยคะ ไดไปเจอลูกบางมั้ย
โมนา : [ก็หวง ก็พยายามเจอ แตวาเคาแบบไมรับสาย อะไรอยางเนี้ยคะ.
พี่ฉอด : พี่วาโมนา อาจจะตองตั้งสติดี ๆ แลวจัดระบบชีวิตตัวเองดี ๆ นอ.
โมนา : คะ ๆ.
พี่ฉอด : พี่กําลังรูสึกวากําลังใหความสนใจผูชายคนหนึ่ง ที่กําลังใหความสนใจ เคาไมไดรักเรามากพอ
เคาไมไดรักเรามากพอ เคามีคนอื่นตลอดเวลา แตอยางเดียวกันหนูก็ อาจจะมีเวลาสนใจกับ
คนที่หนูควรที่จะรักและควรเอาใจใสเนี่ยนอยไปนิดนึง.
โมนา : คะ เขาใจคะ.
พี่ฉอด : ดูดี ๆ ลูก ลูกยังไงก็เปนลูก [ใช] สุดทายเวลาผานไปยังไงเนี่ยความรักของแมกับลูกกับความ
รักของผูชายคนหนึ่ง ซึ่งมีคนอื่นตลอดเวลาเวลามันเทียบกันไมไดหรอก.
โมนา : คะ ๆ ขอบคุณมาก ๆ คะพี่ออยพี่ฉอด.
พี่ออย : แตวาเปนกําลังใจใหนะคะ แลวก็ดูแลตัวเองเยอะ ๆ พี่เขาใจหมดเลย รักคน ๆ หนึ่งที่เคารัก
เรานอยไปอะ ยังไง ยังไงเราก็ตองใชความอดทนแตตองใชความอดทนกับคนที่คูควรนะคะ.
โมนา : คะ.
พี่ออย : นะ โอเค.
โมนา : คะ สวัสดีคะ .
พี่ออย : สวัสดีคะนะคะ เยอะมากจริง ๆ วันนี้นะคะ ฟงขาวกอน นี่ขนาดเคาโฆษณายังบนเลยดูดิ
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(หั ว เราะ) ดู สิ แปปเดี ย ว หลังขาวรับ สายกัน ตอนะคะ เวลาเปลี่ย นใจคนเปลี่ย นในคลั บ
ฟรายเดยคะ .
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 3
พี่ออย : เอาละคะ เมาตอคะทั้งหนาไมคและหลังไมคคะ.
พี่ฉอด : คนที่ดูจออยูจะเห็นวาพี่ออยพี่ฉอดไมหยหยุดหุบปากเลยคะ
พี่ออย : [ไมหุบปากเลยคะ เมากันทุกอยาง สายนี้มาแลวคะคุณเจ สวัสดีคะ.
เจ
: สวัสดีคา
พี่ฉอด : สวัสดีคะเจขา เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน.
เจ
: คะ ก็เรื่องที่จะเลานะคะ ก็คือเหมือนตอนเนี้ยนะคะ ที่ตอนนี้ครอบครัวมีปญหานะคะ ก็คือ
คุณแมอะรูสึกเหมือนกับวาคุณพอนาจะมีผูหญิงคนอื่นอะคะ.
พี่ฉอด : หืม.
เจ
: ก็คือเหมือนกับวากอนหนาเนี้ยครอบครัวเราก็แบบอบอุนมากอะคะ ไมเคยมีแบบวาปญหา
มากอน แตก็คือเหมือนแบบดี แตวาเหมือนพักหลังมาเนี้ยทุกคนยุง เพราะวาหนูกับนองก็
ตองไปเรียนก็คือไปอยูหอที่แยกออกจากบานอะคะ คุณพอกับคุณแมก็คืออยูดวยกัน แตวาก็
เหมือนบินไปทํางานที่ตางประเทศบอย อะไรอยางเนี้ยคะ เราก็เลยไมคอยไดเจอกัน แตวา
พักหลังมาเนี้ยเหมือนคุณแมก็วาคุณพออะเลนเฟซบุกบอยขึ้น เราก็เหมือนมีวันนึงที่คุณพอ
เนี่ยนั่งเลนเฟซบุกอยู คือเราอะเขาใจวาเคานาจะสงเมลทํางาน แตวาพอคุณแมหันไปเคาก็
แบบมีทาทีตกใจอะคะ แลวก็รีบเอามือถือไปชารจ แลวก็รีบนอนแลวคืนนั้นอะ เคาสองคนก็
นอนไมหลับกันทั้งคู คุณแมก็เลยแบบพูดออกไปวาเออเนี่ยคุณพอกําลังทําอะไรอยูรึเ ปลา
แลวก็คือถาสมมุติวาไมไดรักกันแลวอะ การเลิกก็สามารถคุยกันไดนะ คุณแมแบบโอเคอยา
ฝนประมาณนี้อะคะ แตวา
พี่ออย : [เปรย ๆ ขึ้นมาเลย.
เจ
: ใชคา แตเหมือนคุณแมเห็นวาคุณพอนอนไมหลับ ทั้ง ๆ ที่แบบปกติเปนคนที่หลับงายมาก
นอนไม ห ลั บ ก็ แสดงว า มั น ต องมีอ ะไรผิดปกติ ก็เลยลุกขึ้น มาคุย กัน อะคะ แลว ก็เหมือ น
ตอนนี้อะคุณพอก็เบี่ยง ๆ แตเหมือนวาไมมีอะไรแตวาเหมือนมีเพื่อน แคคุยกับเพื่อนที่ทักมา
เฉย ๆ อะไรอยางเนี้ยคะ.
พี่ออย : ในสายตาของคนเปนลูกอะคะ รูสึกวามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมั้ยคะในสายตาเรา.
เจ
: คือหนูไมรูสึกนะคะ ก็คือรูสึกวาคุณพอเลนติดมือถือ แตวาไมไดรูสึกวาเคาทําหนาที่
ขอบกพรองไป คือไมมีเลยอะคะ ก็ยังเปนคุณพอที่นารัก เปนคุณพอที่ดีเหมือนเดิมคะ แตวา
เหมือน คะ::
พี่ออย : แลวไงตอคะ.
เจ
: ก็เหมือนแบบหลังจากนั้นใชมั้ยคะ ก็คุณแมก็ยังไมไดบอกหนู ไมไดบอกนองสาว คุณพอก็
เหมือนไดเลนเฟซบุกไปชวงหนึ่งอะคะ แลวคุณแมก็เลยเอามือถือของคุณพอมาอันเฟรนดคน
นั้นทิ้ง คือเคาอะเปนเพื่อนเกาของคุณพอสมัยเรียน แบบเมื่อยี่สิบสามสิบปที่แลวเลยอะคะ
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แลวเหมือนกับวาพออันเฟรนดเสร็จ ผูหญิงคนนั้นนะก็แอดมาใหมประมาณนี้ คุณแมก็แบบ
โกรธ อะไรประมาณนีอ้ ะคะ.
: คะ ๆ
: [ใช แลวก็
: ยังวนเวียนกับผูหญิงคนนี้.
: ใชคะ แตเหมือนแคเคากดไลคกันไป อะไรอยางเนี้ยคะ แตหนูก็ไมรูวาคือเคาไปคุยกันที่อื่น
หรือเปลา แตวาคือเทาที่เห็นก็คือไมมี แตวาผูหญิงคนนี้เคาก็ดูแบบเหมือนเคาก็ดูไปทําหนา
มาใหม เหมือนถายรูปอัพลงเยอะ ๆ คุณพอก็ไปกดไลคทุกอันแลวก็เหมือนเคาก็แบบเหมือน
เพื่อนกับเคาเองในเฟซบุก ก็ยังมาเมนวาแบบเออทําไมอยูดี ๆ ชวงนี้มาแอคทีฟจังนะ อะไร
อยางเนี้ย แตเคาก็อายุมากแลวนะคะแตก็เทาคุณพอ อะไรอยางเนี้ยคะ.
: คะ นะคะ.
: ชาย เหมือนหลังจากนั้นคุณพอกับคุณแมก็ บรรยากาศในบานเริ่มไมคอยดี แตวาหนูเองก็ไม
คอยกลับบานเลย ก็เลยไมรูวาเกิดอะไรขึ้น แลวก็คุณแมก็พึ่งจะมาบอกหนูทีหลัง แลวแบบ
คือหนูก็คือไมรูดวยวาคือการที่คุณแมบอกหนูเนี่ยก็คือบอกแลวก็ไมไดบอกคุณพอวาบอกลูก
ประมาณนี้ คือหนูเองก็ไมรูวาจะทําตัวยังไง เพราะวามัน จริง ๆ มันนาจะเปนแคชวงเริ่มตน
จะรูสึกวาจริง ๆ ตัวคุณพอเองก็นาจะบอก พอดึงกลับมาไดปาวคะ
: [หนูสนิทกับคุณพอมั้ยคะ.
: ก็คอนขางสนิทนะคะ สนิทมากเลยคะ คือแบบก็คุยกันไดทุกเรื่องนะคะ.
: คะ จริง ๆ ก็ไมรูวาดึงไดมั้ย แตพี่ออยวาคุยได.
: อื๋ม.
: อะ คือ ๆ อยาพึ่งไปคาดหวังวาตองดึง พี่เปนคนที่เชื่ออยางหนึ่งวาฝนใหไกลไปใหถึงก็ดีอะคะ
ฝ น ให ไกลไปให ได กอน เช น การพูดคุย กัน นั้น คุณพอก็ดูรับ ฟงเราอยู หรืออยางนอยเรา
อาจจะไมมีเวลาดูแลบาน แตวันนี้เราโตพอที่จะรับผิดชอบความรูสึกของคนในบานนะคะ
ถูกปะ
: [หืม
: ไมงั้นคุณแมจะโดดเดี่ยวมาก.
: หืม.
: แลวการที่คุณแมมาเลาใหลูกสาวทั้งสองคนฟง แปลวาคุณแมอยากไดที่พึ่งทางใจเหมือนกับ
ว า ตอนนี้ เ ริ่ มเขวงขวางนะ เพราะฉะนั้น พี่เลยมีความรูสึกวา เอะหรือวาจริง ๆ แลว เรา
สามารถคุยไดมั้ยคะ ถาม ถามความรูสึก ไมไดแปลวาจับผิดหรือตําหนิกันแตอยางนอยเรา
คือคนในครอบครัวเดียวกัน.
: [อาจจะตองหาวิธีพูดนิดนึง
: ใชคะ อยางที่พี่ฉอดถามไงคะวาสนิทกับพอมั้ย เพราะวาถาบางคนไมสนิทเลย แลวอยู ๆ ลุก
ขึ้นมาพูดเนี่ย พี่วามันก็จะไดผลที่มัน มันคอนขางหาทางละมุนละมอมกวานั้น ใชมั้ยคะ.
[ออ.] หรืออาจจะเปน เพราะวาทําไมเดี๋ยวนี้ดูแมไมมีความสุขเลยนอ ก็ตามทีที่นองจะรูวา
คุณพอเปนแบบไหน แลวตองคุยดวยวิธีไหน.
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เจ
: ออ หนูไมรูสึกวาแบบวาคิดวาเสียความเคารพในตัวเคาใชมั้ยคะ.
พี่ออย : คืออยูที่วิธีพูดนะ [หืม] พี่วาคนเราจะเปนคนในครอบครัว ความสัมพันธแบบไหนก็ตามทีคะ
มีอะไรคุยกันไมสําคัญเทากับวามีอะไรฟงกันรึเปลา การที่นองคุยกับพอไมไดลุกขึ้นมาตําหนิ
แตแคอยากฟงคุณพอวาเอะ ยังไงนะคุณพอรูสึกมั้ยคะวาบานเราดูไมคอยอุนเหมือนเดิมนอ
หรือคุณแมมีความทุกขอะไรรึเปลา คุณพอรูสึกมั้ย จริง ๆ นะคะแคคําถามบางคําถามอะพี่
วานองจะพอรูวาบรรยากาศในบานคืออะไร และวิธีคิดของคุณพอมองเรื่องนี้ยังไง.
เจ
: อื๋ม แลวถารูสึกวาเหมือนคุณพอก็บอกคุณแมวา เออะไมเลนเฟซบุกแลว แตวาผูหญิงคนนั้น
ก็ยังหอบมาอยู หนูควรจะทํายังไงอะคะ.
พี่ฉอด : ตรงนั้น พี่วาอยาพึ่งเขาไปแตะ เราอาจจะไมตองเขาไปในรายละเอียดเหลานั้น เพราะวาพี่แค
รูสึกวาคุณพออาจจะมีโลกสวนตัว ขอบคุณพออะ ที่บางทีเราไมนาจะเขาไปกาวกายลวงเกิน
เขาไป เพียงแตวาวันนี้เรากําลังพูดถึงบรรยากาศในบานของเราเองตางหาก ในฐานะที่หนู
เป น ลู ก หนู ก็ รู สึ ก ว า เอ อ คุ ณ พ อ ขาหมู นี้ แ บบ า นเรามั น ดู ไ ม ค อ ยสนุ ก น อ คุ ณ แม ก็ ดู
กลุมอกกลุมใจอะไรไมรู อะไรอยางเนี้ย คุณพอคิดวาเราจะทํายังไงกันดีคะ หนูไมคอยได
กลับบานดวย ก็เปนหวงคุณแมเหมือนกัน หรืออะไรอยางเนี้ยคะ คือพูดเรื่องอื่นซะ ถาหนู
ไปวาคุณพอคะผูหญิงคนนั้น มันดูเขาไปในเรื่องสวนตัวของคุณพอไปนิดนึง.
เจ
: ออ.
พี่ออย : แลวอีกอยางที่เราบอกกันเสมอวา อยาโทษมือที่สามถาสองมือเราจับกันไมแนนพอ
เพราะฉะนั้น ถ าบั งเอิ ญ คุณพอกับ คุณแมยังชอบกัน อยูมาก ๆ คนอื่นก็ยากเขามาทําลาย
ความสัมพันธ ถูกมั้ยคะ [คะ.] แตถาบังเอิญวาเราไลผูหญิงคนนี้ไปแลว แตคุณพอเองก็ไมได
รักคนในบานมากพอ เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาวนอีกอะ คือตอนนี้มันมีขาวหนึ่ง ไมรูวาหลายคนไดดู
ขาวมั้ยที่ประเทศจีนนะคะ บริษัทรับกําจัดกิ๊ก ซึ่งปจจุบันนี้เนี่ย โห ปจจุบันนี้เขาบอกวามี
ลูกคาเปนลาน ๆ คนเลยนะคะ วิธีการของเคาก็จะไลกิ๊กแตละคนไป คือบางทีพี่อานขาวพี่
รูสึกวาไลกิ๊กแตละคนไปแลวไงเหรอ
พี่ฉอด : [ถาคนอยากมีกิ๊ก เดี๋ยวก็มีคนใหมเขามา
พี่ออย : [เดี๋ยวก็มีคนใหมเขามา เพราะฉะนั้นมีคนเสียเงินใหบริษัทนี้เรื่อย ๆ
พี่ฉอด : [มีคนพรอมจะเปนกิ๊กอยูเยอะ
พี่ออย : ใช เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยคะ เพราะฉะนั้นคนอื่นจะเขามาขอแอด แตถาคุณพอ
รูสึกวาความรักในครอบครัวตองแข็งแกรง อีกกี่คนที่เขามาขอแอดคุณพออาจจะทําใหเคา
สามารถพาคนนอกมาทํ าร ายคนในบ านได อ ะ เออพี่ใชคํานี้ ดีกว า ถูกมั้ย คะ แตวาวัน นี้
ความสัมพันธของเราในครอบครัวเรายังไมอุนพอ เดี๋ยวก็มีโอกาสอุน เพราะฉะนั้นถึงคิดวา
คิดกันแคคนในครอบครัวของเรากอน.
เจ
: หืม.
พี่ฉอด : อันนี้อีกอันหนึ่งที่พี่ตองฝากอีกวาก็คือวา พี่วาเวลานี้ที่ควรจะดูแลจิตใจแลวเอาใจใสคุณแม
เยอะ ๆ [คะ]
พี่ฉอด : เพราะ เพราะลองนึกถึงสภาพจิตใจของคุณแมตอนนี้สิคะ คือตอนที่อยูกับครอบครัวมา
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นาน ๆ แบบมีครอบครัวที่อบอุนเปนปกแผนนาน ๆ หรือวามั่นคงในชีวิตมานาน ๆ พอมันมี
อะไรมาสั่นไหวสั่นคลอนเนี่ย มันเสียใจนอ [ใช.] นะคะ เพราะฉะนั้นพี่เชื่อวาคุณแมใจเสียอยู
คือเรื่องของคุณพอกับผูหญิงคนนั้นจริงไมจริงไมรู [คะ]
: แตคุณแมกําลังกลุมใจกําลังเปนทุกขอยู เพราะฉะนั้นเราเปนลูก สิ่งที่ชวยไดคืออยูขาง ๆ
อาจจะไมตอง เราอาจจะไมสามารถถึงขั้นจะเขาไปแกปญหาได หรือจะตองเขาไปจะทํา
อะไรที่มันเปนการแกไขปญหา ซึ่งบางทีอาจจะเปนปญหาระหวางคุณพอกับคุณแม นึกออก
ใชมั้ยคะ.
: คะ.
: บางอยางลูกก็เขาไปยุงไมได แตวาอยาทําใหคุณแมรูสึกวาที่คุณแมมีลูกอยูอะ ลูกซึ่งอาจจะ
ไมไดชวยแกปญหาใหคุณแมได แตสรางปญหาเพิ่มใหคุณแม
: [คะ แลวพรอมจะอยูขาง ๆ เสมอไมวาอะไรจะเกิดขึ้น.
: อาจจะเมื่อกอนเราอาจจะเรียนอยูไกล ไมคอยไดกลับบาน อาจจะตองกลับบานบอยนิดนึง มี
เวลาใหคุณแมเยอะอีกสักหนอย หรือโทรหาบางถามใสใจหนอยอะไรอยางเนี้ยคะ ใหคุณแม
อบอุนใจขึ้น เออวายังมีลูกนะ
: [คะ
: เพราความอบอุนตรงเนี้ยมันจะทําใหคุณแมมีกําลังใจในการแกปญหามากขึ้น.
: หืม ออแลวถาสมมุติวาคุณแมยังโมโหอยูอะคะ พี่ออยพี่ฉอดเราควรจะแบบแนะนําอะไรรึ
เปลา.
: ไมไดแนะนําคุณแม แคบอกวามไมเอา แมอยูนิ่ง ๆ
: [แมใจเย็น ๆ.
: แบบบางทีคุณแมอยางที่บอกอะคะอยางหนึ่งคนอกหักในวัยหนึ่ง แตละวัยไมเหมือนกันนะ
คะ อกหักวัยรุนไปเลยอาจจะเจ็บปวดและยังสามารถที่จะแบบวาพลิกตัวได แตอยางคุณแม
ที่ เ ชื่ อมั่ น มาตลอดว า ครอบครั ว อบอุน มาทั้งชีวิตอะคะ ใชปะ บางทีไมใชแคโ มโห บางที
อาจจะตองกอดแม แมไมเปนไร แมใจเย็น ๆ ยิ้ม ๆ หนอยแม หนูอยูตรงนี้มันสารพัดวิธีที่จะ
ทําใหทานไมเขวงขวางและโดเดี่ยวจนเกินไป.
: บางทีก็พูดหยอด ๆ นิดหนอยได คุณแมอยาโมโหเยอะสิคะ เดี๋ยวคุณพอก็ยิ่งแบบวายิ่งไมอยู
อะไรเลย คืออะไรอยางเงี้ย.
: ลองดูคะ นะคะ ลูก ๆ เปนพลังที่สําคัญ ทั้งพลังในการประคับประคองหัวใจแม หรือแมแต
พลังบางอยางที่อาจจะทําใหครอบครัวกลับมาอุนไดเหมือนเดิมดวย.
: หืม ไดคะ ขอบคุณนะคะ
: [คา
: สวัสดีคะ.
: คะ.
: มีเยอะนะคะ หลาย ๆ ครั้งที่เราคุยกันเรื่องการนอกใจและเปนเรื่องของคนสองคน แตพอมี

201

พี่ฉอด
พี่ออย
แอน
พี่ออย
แอน

พี่ฉอด
แอน
พี่ฉอด
แอน
พี่ฉอด
แอน
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออย
แอน
พี่ออย
แอน

ลู กป บ ตอนนี้ มีคนที่ ไดรั บ ผลพวงจากการนอกใจ จากการไมรูจักพอ มัน เริ่มใหญขึ้น มัน
เจ็บปวดมากขึ้น และมันทําใหมีปญหาแบบเนี้ยตอเนื่องไปเรื่อย ๆ นะคะ เพราะฉะนั้นอยา
ทําใหมันเปนเรื่องปกติเลยอะ อยาคิดวาโอย! ใคร ๆ ก็มีกันทั้งนั้นแหละไมใช.
: แตยังไงก็ตามสําคัญที่สุดอยางที่บอกนะคะ การแกปญหาความรัก มีสองอยางจริง ๆ ที่เปน
เรื่องสําคัญ คือสิ่งที่ตองมีคือสติ ตองมีเวลา ตองใชเวลา บางอยางมันไมไดแก ไดภายใน
เดี๋ยวนี้ เวลานี้ก็คอย ๆ แกไปแตสติตองมีตลอดเวลา.
: แตชอบประโยคนี้มาก ๆ ใหเวลากับเวลา บางคนบอกวาตองใหเวลาเทาไหรอะคะพี่ 2 เดือน
เหรอ ใหเวลากับเวลาคะ ตอบไมไดจริง ๆ วาเทาไหร แลวก็คอยเปนคอยไปนะคะ สายนี้คุณ
แอน สวัสดีคะ.
: สวัสดีคะ.
: แอนคะ มาเลย เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนคะ.
: คะ ก็ของแอนมีแฟนก็คบกันเกือบ 3 ปแลวคะ ทีนี้ชวงเวลาที่คบกันก็จะมีปญหาดวยกันมา
เรื่อย ๆ นอ เลิกก็ตั้งแตคบกันแลวคาก็กลับไปคบกับแฟนเกา เคาก็ทน ๆ ทนจนแบบวาเพื่อ
จะมาเรียบรอยชวงปหลังคะ พอทุกอยางเคลียรหมดก็ตัดเขาไปที่ครอบครัวเคาอีก เคาเปน
ครอบครัวคนจีนคะ แลวทีนี้สาเหตุใหญ ๆ เลยที่ทําใหเราแบบไปตอกันไมไดจริง ๆ ก็เปน
เรื่องของครอบครัวเคา [คะ] เพราะวาแมเคาเชื่อในเรื่องดวงคะ เคาก็ไปดู หมอดูก็ทักวาเนี่ย
ดวงชะตาเปนกาลกิณี การอยูดวยกันแลวลมจมนะ อยูดวยกันแลวจะตองมีใครคนหนึ่งตาย
: [โห มีหมอดูพูดอยางนี้ดวยเหรอ
: [คืองง
: [อันนี้คือฟงจากเคาแลวเราเอามาใชมั้ยคะ
: ใช เคาบอกวาแมเคาบอกมาละก็บอกวาใหชวนไปทําบุญ ยังไงก็ไมเจริญขึ้นหรอกคะ
: [เออ แปลกนอ พี่วาพี่ยังไมเคยไดยินหมอดูคนไหนเคากลาพูดอะไรแบบนี้
: คือ…
: [มันดูไมมีมารยาทไปหนอย
: ใช ๆ ชีวิตเราฟนธงวาแบบโอย! อยาอยูเลยเปนกาลกิณี ตองอยูดวยกันไมไดจริง ๆ เหรอ
: ขนาดคุยกับหมอชาง หมอชางยังพูดวาจริง ๆ แลวทางที่ดีที่สุดเคาตองบอกวิธีแกดวย
เชนอะ 2 คน อาจจะดวงไมคูกันคราวเนี้ยตองอยูกับที่เรา 2 คนประคับประคองเองนะ ดวง
ไมพาวาสนาไมสงนะ เออก็อยางเขาใจกันวาออ ก็ยังมีแรงในการประคองชีวิตของฉัน ดวย
มอของฉันเอง แตไมใชวาโอย! ไมใชวาอยูดวยกันตองมีคนหนึ่งนะที่ตองตาย
: [หรือตอใหพวกที่เปนหมอดูแบบไสยศาสตรไปเลยนอ ใหไปทํานูนทํานี่ ใหทําอะไรก็วาไป
อะไรอยางเนี้ย แตจะมีหรือคะที่บอกวาไมมีวันหรอกชาตินี้ อยูดวยกันไปตองตายแน เออ! ดู
เปนหมอดูไมมีมารยาทเนี่ย.
: ดูในไลฟสิ.
: ใชคะ.
: [มีคนใหความเห็นวาแมจางมารึเปลา โธ
: [ตกใจกับคําพูดเหมือนกันคะเพราะวา คือแมเคาแบบคอนขางเปนเรื่องเปนราวมากแลวก็
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แบบเปนคนไมดูดวงเลย คือเคาเชื่อแบบวาขนาดวาเจ็บปวย เคาชอบไปหาหมอ หาจาวอะไร
อยางเนี้ย คือเอเราก็เลยแบบแตทีนี้คือสาเหตุจริง ๆ คือเราก็สะสมกันมาเรื่อย ๆ แลวทุกครั้ง
ที่แมเคาโทรมาคะ แมเคาจะพูดเสมอวาใหเลิกกัน เลิกกัน ๆ แลวก็เราเคยเจอถึงขนาดที่คือ
ทั้งชีวิตเคยเจอแมเคาแคครั้งเดียว
: [นั่นสิคะ กําลังจะถามอยูเหมือนกันวา เพราะทําไมเคาไมชอบเราอะ พอจะรูเหตุผลมั้ย
: ไม ๆ ทราบจริง ๆ คะ รูแควาเออ:: เคากลับไปบาน เคาก็ เคาก็เอารูปใหแมดูวาคนนี้นะคบ
กับคน ๆ นี้อยู แมเคาบอกวาไมถูกชะตา รูสึกวาผูหญิงคนนี้มีอะไร แมเคาขอวันเดือนปเกิด
เราไปดูดวง ก็ตั้งแตนั้นเลย เคาไมชอบเลย เคาบอกวาหมอดูบอกวาแบบแลวคาก็คือแบบ::
ก็ เ ลยแบบไม ช อบกั น ไปเลย แล ว ก็ คื อ เรามาเจอเค า ตอนซึ่ ง ที่ เ ค า ป ว ยเข า โรงพยาบาล
ประมาณเดือนเมษาอะคะ
: [คะ
: ของปที่แลว ทีเนี้ยเรายกมือไหวแมเคาและ แตเคาแบบเหมือนเชิงไมรับไหวอะคะ อะไรอยาง
เนี้ย เออมันเปนครั้งแรกที่เราเจอ เจอแคครั้งเดียวคะ ครั้งแรกเลยคะ แลวก็ไมไดเจอเลย
แลวก็ทุกครั้งที่แมเคาโทรมาก็จะบอกวาเออใหเลิกกัน แลวก็ลาสุดมาเจอในไลนแมเคาบอก
วา ? อยากใหลูกเจอผูหญิงดี ๆ ไมอยากใหลูกอยูกับผูหญิงโรคจิตซึ่งเคาก็แบบ เฮย!
: [เดี๋ยว ๆ
: คือมันโดนเยอะมาก เปนความรักที่แบบแตกคะ คือบอกตรง ๆ เลยวารอบนี้ที่ไปกันไมไดเลย
จริง ๆ คือครอบครัวเคาจริง ๆ
: [ทีนี้ก็อยูที่คนกลางแลวละ เมื่อแมเคาทําอยางนั้น คนกลางเคาทํายังไง.
: เคาคอนขางเชื่อแมอะคะ เคาเปนอารมณแบบลูกชายคนโตที่ถูกแมบรีฟมาตลอดวาตองเชื่อ
แม แลวก็แมลําบาก แมเหนื่อยทุกอยางแลวลูกตองยอมทําทุกอยางใหแม คือครอบครัวเคา
มาแบบนี้ แลวก็เปนคนตองรับภาระทุกอยาง สงนองเรียน เออชดใชในสวนของหนี้ที่พอเคา
ทํา อะไรอยางเนี้ยคะ เคาก็เปนคนที่แบบจริง ๆ อะ แฟนเราสวนหนึ่งก็คอนขาง คือเคาเปน
คนเซนซิทีฟมาก คือเคาเปนคนเครียด เพราะวาแมเคาแมกระทั่งเรื่องเล็กนอย เชน ขายของ
ไมได วันนี้ไมไดขายของนะ วันนี้คนแยงล็อคขายของ โทรมาเลาใหลูกฟงและ แลวก็จะมา
พูดในเชิงที่เปนเนกาทีฟ เกิดแฟนเราเปนคนที่คอยรับฟงทุกอยาง แตไมสามารถระบายพูด
กับใครตอไดเลย อะไรอยางเนี้ยคะ จนเราคบเคามาเราก็เริ่มแบบรูทุกอยาง เราก็พยายามจะ
ใหกําลังใจ พยายามจะบอกเคา เคาเครียดถึงขนาดที่วาคือบางทีอยูดวยกันอะคะ หลับแลว
ยังรองไหออกมา แลวก็แบบเปนคนเครียด ที่คือนอนกัดฟนและก็นอนกระตุก กระตุกแรง
มาก แรงจริง จนเราแบบวา เฮย! เราตกใจ แรก ๆ เราไมคิดเลยคือเราตกใจมาก หลัง ๆ เรา
ก็ถามวาเฮย! เรื่องอะไรไมสามารถบอกเราไดทั้งหมด ก็สวนหนึ่งก็มาจากเรื่องเราดวย คือ
ตอนแรกเคาไมกลาพูด แตเรามารูทีหลัง ณ วันที่เลิกกัน คะละก็เราก็เลยแบบโอเคถึงเวลามี
อยู คือเคาจะตองยายหองคะ ประมาณปลายเดือนพฤศจิกา ทีเนี้ย ณ วันที่ 24 เนี้ยคะ แลว
ดันมีเรื่องให ทะเลาะกั น พอดี จริง ๆ เราก็มีทะเลาะกัน มาอยูเรื่ อย ๆ อยูแลวคะ เรื่องอะ
สมมุติวาคบกันมาจะสองสามป แบบไมคอยไปไหนดวยกันเลย เราเคยไดไปเที่ยวดวยกันครั้ง
เดียวอะคะ ตั้งแตคบกันมาสามป แลวก็ในชีวิตจะตองมีแตวาประหยัดเงิน แมกระทั่งจะกิน
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ขาว กินอยางหมูกระทะ หัวละ 159 อยางเนี้ย เราไมสามารถไปกินดวยกันได เคาก็ชอบวา
เฮย! ตองประหยัดเงิน เคาตองสงนองเรียน เราก็โอเค แลวก็เมื่อกอนเราเปนคนที่แบบคือ
อยางที่เราก็เหนื่อย ๆ อะคะ เลิกงานมาเฮย! อยากลง BTS กลับหองบางเพราะวาไมไดไกล
มาก คาแท็กซี่ 2 คนรวมกันแลวก็ 40 อยางเนี้ยคะ เคาก็จะแบบเปลือง ตองนั่งรถเมล บางที
ก็รอรถเมลฟรี แตบางทีอะเราเดินจาก BTS มาถึงจุดที่รอรถเมลก็เกือบครึ่งกิโลอะคะ เราก็
เลยรูสึกวาเฮย! แบบคือเนี้ยนั่งเหอะ 40 บาท ก็ประมาณ 5 นาทีถึงหองแลวเราไดพักผอน
อะไรอยางเนี้ยคะ เออก็จะเปนแบบปญหายิบยอยมาเรื่อย ๆ นอ ทีเนี้ยกลายเปนลาสุดอะคือ
เราอยูกันคนละหองนะคะ แตวาหอเคามันขึ้นราคาคาหอง ซึ่งแพงมากเคาเลยตัดสินใจยาย
ไปอยู แถวที่ ทํา งาน ซึ่ งตอนแรกเราเคยไปคุยกับ เคา เฮย ! ยายไปอยูแถวที่ทํางานกันมั้ย
เพราะทุกวันนี้เราเดินทางไกลมาก จะไดประหยัดดวย ตอนแรกเคาก็แบบไมได เดี๋ยวแมมา
เดี๋ยวขับรถกันมาไมถูก เดี๋ยวไปหายากลําบาก แตพออยู ๆ ตอนเนี้ยยาย แลวแมเคาเปนคน
จัดแจงใหยายทุกอยางเลย
พี่ออย : [คะ
แอน : เคาก็ลงทุนขึ้นมาอยูกับลูกดวย พยายามจะขึ้นมาขายของที่กรุงเทพฯ จริง ๆ เคยขึ้นมาแลว
คะ แตวาทําอะไรเรียบรอยแลวก็ขายไมดี เราก็บอกเคาอูจริง ๆ อะ อาหารบางอยางกับที่
เนี่ย อยางพวกขนมถังแตกเอยอะไรเอย ความนิยมมันตางกันมันไมเหมือนบานเรา เพราะ
ฉะนั้นนะถาจะขึ้นมาทําจริง ๆ มันก็ตองเปลี่ยนอะไรอยางนี้คะ แออก็เลยแบบสะสมสุดทาย
ตอนเนี้ยกลายเปนเราไมไดเจอเลยก็ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกา เริ่มเรื่อยมานอ ณ ตอนนี้ก็
ประมาณเดือนกวา ๆ คะ แตวาคือตอนนี้เราก็โอเค เคา ๆ คุยกับเราสักพักหนึ่งวา เคาอยาก
ใหเราอยากใหไปเจอคนที่ดี ๆ เคาสงสารที่เราตองมาอยูสภาพแบบนี้ ละก็ตอนที่แยกกัน
เหมือนในเชิงวาแบบไมตองติดตอกลับ เพราะไมอยางงั้นเราจะติดตอกันไมขาด ประมาณ
นี้อะคะ เราก็ตอนนี้บอกไมถูกจริง ๆ เพราะวาความรูสึกแบบใจหนึ่งที่ยอมเพราะวาเราเห็น
ความเครียดตลอดเวลาของเคาจริง ๆ แลวเราเห็นเคาแมกระทั่งแบบคนนอนหลับและยั ง
รองไหอกมาคะ เรารูสึกแยมากละก็แมเคาไมรูวาความเครียดที่เคารับมาอะคะมันทําใหเคา
เปนโรคหัวใจออน เคยมีแบบช็อปเลยอะคะ แลวก็เหมือนหัวใจหยุดเตน แลวเราก็พาเคาไป
หาหมอ หมอตรวจแลวก็บอกวามีความเสี่ยงเปนโรคหัวใจอะไรอยางเนี้ยคะ ทุกตอนที่เคา
เครียด เราก็เลยยอมไมติดตอ ที่นี้จังหวะที่เราไมติดตอ อยู ๆ เพื่อนคิดวาลาสุดเพราะวาเรา
เกิดสิ้นปพอดี เพื่อนก็เบิรดเดยกันใหญเลย เสร็จแลวเพื่อนก็มาแซว แคปรูปมาแลว ก็เลยวา
เฮย! ไปทําบุญกันเหรอ ไหนบอกวาอยูบานอะไรอยางเนี้ย เราอยูบานจริง ๆ เราอยูบานพอ
กับแม เธออยูตางจังหวัด แลวก็เห็นรูปเปนมือเคากับมือผูหญิงอีกคนหนึ่ง ก็บอกวาเออ::
เริ่มตนปใหมกับคนที่ดี ๆ คะ ละก็คือเราเกิด 31ธันวานอ แลวพอดีวันเกิดเราอะคะ ก็ในส
เตตัสเคาก็ขึ้นวาเธอคือป 2018 ของชั้น ซึ่งเราก็แบบ::
พี่ออย : [โอโห เปดตัวคนใหม
แอน : ในวันเกิดเรา ใชคะ แลวซึ่งมันเปนวันที่เราแยมาก ตองบอกเลยวามันแยมาก เออ:: คือการ
คบกันเราก็เลาใหพอแมฟงทุกอยางคะ เปดเผยเพราะวาถาพึงคบใคร ใหพอแมไดฟงอยาง
เนี้ยอะคะ ทีเนี้ยแมก็จะถามขึ้นมาวาเออ! เปนยังไงบางลูกอะไรอยางเนี้ย เราก็แบบไมพูด
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เราก็ไม รอบนี้กลับบานเราก็ไมไดพูดถึงเคาเลย ละก็แมก็พูดมาคํานึงวาแมรูสึกวาลูกแมคนนี้
มีความทุกขมาก อะไรอยางเนี้ยคะ แลวก็ทําใหเราแบบจากที่นั่งอยู เอย!ไมมีอะไรแม คือ
น้ําตาไหลเลยเพราะวาเราก็อึดอัดมาตลอดแลวก็เรากลัวแมเราจะเครียด เราก็พยายามอยู
ตอหนาเคาดวยการแบบยิ้ม อะไรอยางเนี้ยคะ เลนใหเคารูสึกวาเออคือเราไมอยากใหเคา
หวงอะไรเพราะตัวเราเองก็ 30 กวามันไมใชเด็กแลวคะ เราไมอยากเปนภาระอะไรใด ๆ
อะไรอยางเนี้ย พอแมเราพูดเราก็เลยไมไดเลาอะไรเคาเยอะ แตเราก็บอกเคาตรง ๆ วาโอเค
แม ตอนนี้ไมไดคุยกันแลวนะ อะไรอยางเนี้ยคะ
พี่ออย : [คะ
แอน : เคาก็รูแบบก็เลยเลือกที่จะไมเครียด ไมถาม เพราะวาปกติจริง ๆ แลวอะ หรือตอใหถามใคร
เดี๋ยวนี้ ไมวาเพื่อนผูหญิงผูชาย พอแมจะรูจักหมด แลวก็แมก็รูนิสัยแลววาเรา สมมุติวาอะถา
เราเลิกกับใครสักคนหนึ่งเราจะเงียบไป อาจจะไมไดพูดถึงแตวา ณ วันที่เราบอกแมวาเรา
เลิกกับคน ๆ นี้แลว แปลวาเราอยูในสถานะไมไหว แลวคือเราสามารถพูดได เพราะฉะนั้น
แลวแมก็ไมไดถาม แตพอหลังจากที่แมพูดปป เพื่อนก็เออทักมา ทักมาอวยพรวันเกิดดวย
อวยพรปใหมก็แบบแซวดวยความที่เพื่อนไมรูจริง ๆ คือไมมีใครรูวาเราเลิกกันละก็ จนเราได
เห็นจนเรารูสึกวา เฮย! มันระยะเวลาแคเนี้ย คนเรามันไปไดเร็ว คือเคาเคยบอกเราวาตอให
เราแยกกันหรือเลิกกัน สมมุติวาถาเราเลิกกันยังไงภายใน 2 ป เคาก็ไมมีใครแนนอน เคามี
ภาระอะไรตาง ๆ แลวก็ยังตองสงนองเรียนอยางนอยอีก 5 ป คือระยะเวลาที่เราคบกันตอง
บอกกอนวาเราทั้งคูคือก็ไมเด็กก็ 30 กวากันหมดแลว แตวาตลอดระยะเวลาที่คบกันมาคือ
แบบ หนึ่งคือแคอนาคตที่เราอยากจะมีเงินเก็บรวมกัน เพื่อจะมีครอบครัวก็ลําบาก จริง ๆ
เงินเดือนเราสองคนถือวาไมไดลําบากอะคะ ถือวาเราก็อยูดวยกันได สบายดี แตวาเราไมมี
เงินเก็บ เพื่อที่จะแบบสรางอนาคตดวยกัน ซื้อบาน วื้อรถ เตรียมที่จะแตงงานอะใด ๆ เลย
แตเคามีเงินใหสําหรับครอบครัวเคาตลอดเวลา ซึ่งโอเคเราก็วาไมไดนั่นคือครอบครัวของเคา
แตวาเราก็แบบนอยใจอยูลึก ๆ วา เฮย! แบบเราเคยชวนเคาอะคะ เฮย!เก็บเงินดวยกันมั้ย
เออเธอ 5,000 เรา 5,000 เสร็จทุกเดือนเผื่อเราอยากไปเที่ยวไหน เผื่ออยากไปกินอะไร เก็บ
เงินซื้อบานซื้อรถอะไรอยางเนี้ยคะ เพราะทุกวันเนี้ยเฉพาะคาหองที่เราอยูสองคนรวมกัน
เดือนนึงก็เกือบประมาณ 15,000 แลวอะคะ ซึ่งแบบจริง ๆ อะ เราสามารถซื้อบานผอนบาน
ไดสบาย ๆ.
พี่ออย : ไมเปนไร มันผานไปแลวคะ เคาบอกเราวาเคามีคนที่เปน 2018 ของเคาแลว
แอน : [ใชคะ แลวเราก็เลยแบบในใจเราก็แอบนิดนึง เราก็รูสึกวาเฮย! คนเราไปกันไดเร็วขนาดนี้
เลยเหรอ อะไรอยางเนี้ยคะ ละมันก็กลายเปนความสุขที่สุขแบบงง ๆ ดวยซ้ํา เพราะวาเออ
มันเหมือนเปนการแบบก็ไมไดติดตอกันแลว แตจบกันแบบคือพอยาย ยายไปเมื่อไหร เราก็
ไมติดตอนะ แคเนี้ยอะคะ ละก็แตเราก็ไมคิดหรอวาเคาอะมีใครอะไรเพราะวาใจเรายังรูสึก
แบบวายอมรับวาวันนี้ในใจลึก ๆ ยังแบบเสียใจ นึกถึงตลอด แตวาเราพยายามจะโฟกัสกับ
งาน เพราะเรารูสึกวาเฮย! เราไมใชเด็ก คือเราก็ไมอยาก อยากจะมานั่งเจ็บใจ หรือวาเจอ
ปญหาแบบเนี้ยแลว ซึ่งชีวิตเราที่ตอนเปนวัยรุนมาเราก็เออเราก็ยัง
พี่ออย : [พี่กําลังรูสึกวาเรากําลังใชชีวิตตามธรรมชาติคะ เศรา เสียใจก็รองไหคะ บางคนชอบเสียใจ
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ละก็บอกวา ทําไมละ วัยนี้แลวเราตองไมเสียใจแลวสิ ไมเกี่ยวคะ น้ําตาเคาสรางมาใหทั้งชีวิต
นะคะ ใชปะ เพราะฉะนั้นวันนี้นองอาจจะเห็นวามัน ๆ มันไมไดเปนสิ่งที่เราคาดคิดหรอก
แตถาบังเอิญไดนั่งวิเคราะหจริง ๆ แลว หรือวาที่สุดแลวตอนเนี้ยกลับมีความสุขกวา ไมวา
ปญหาของเคาคืออะไร แตตอไปตอนนี้เราหลุดออกจากตอนนั้นมาแลวคะ ใชปะ เราไมรูเลย
นะ เรารูจักกันนานก็ใชวาจะรูจักกันดี เราอยากจะเขาไปชวยกอบกูหัวใจของเคา เพราะเคา
ตองทุกขทรมานมากแนนอน แตวันนี้เคาไมไดเลือกคนของเคาแลว ใชมั้ยคะ
: [พี่วาจริง ๆ แลวอะเคานาจะไปตั้งแตคําที่เคาพูดวาอยากใหหนูไปเจอคนดีแลวละ นึกออก
ใชมั้ยคะ ไมตองไปคิดวาเออทําไมเคาเจอคนอื่นไวจังเลย หรือคนเราเจอคนใหมไดทุกวันอะ
คะ ถาหัวใจไมแข็งแรงกับคนเกาที่มีอยูอะ [คะ] เดินออกไปก็เจอคนใหมไดละ เพราะงั้นไอ
ความเร็วความชามันไมใชประเด็นหลัก แตประเด็นอยูที่วาตัวเคาเอง เคาเจอปญหาแลวเคา
คิดจะสูกับมันรึเปลา [คะ] แตหนูก็บอกเองวาเคาเปนคนที่มีภาระในเรื่องของครอบครัวอยู
แตวันหนึ่งที่ที่อาจจะเห็นแกตัวไปนิดนึงก็ไดนอ ก็คือพี่แอบดีใจแทนหนูนิดนึง พี่มีความรูสึก
วาครอบครัวเคาคอนขางเปนครอบครัวที่ไมคอยนาเอาตัวไปอยูใกล ๆ อะ คือในปญหาใด ๆ
ก็ตามที่คุณแมเปนนะแลวสงความเครียดมาถึงลูกดวยอะ ในที่สุดแลวมันก็สงมาที่หนูดวย
: [คะ
: แลวสงตอไปยังแมหนู ครอบครัวหนูอีก มันเปนรังสีอัมหิตที่สงคอถึงกันไดแลวเออชีวิตนาจะ
ไมมีความสุขนอกับความรูสึกแบบเนี้ย.
: คะ พี่เขาใจไดหมดเลยนะคะ ครอบครัวคนจีนหลายครอบครัวเครงครัดประมาณนี้เลย ลูก
คนโตหรือแมกระทั่งลูกคนเล็กก็เครียดเหมือนกัน คนที่เขามาเครียดหนักกวาอีก เพราะ
จะตองเขามาเรียนรูวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมครอบครัวอีก ใชมั้ยคะ เพียงแตแคคนกลาง
ตองแข็งแกรงมากพอ ตองรักเรามากพอที่จะเดินหนาตอ ตองแข็งแรงคนที่จะปกปองหัวใจ
เราด ว ย แต ตอนนี้ คนกลางของเราไม ได มี จุดนั้ น เลยสั กนิ ดเดีย ว ไมส ามารถพาเราให มี
ความสุขไปกวานี้ได ไมสามารถบอกกับทุกคนในบานเคาวาทําไมถึงเลือกเราเขามาในชีวิต
และในที่สุดแลวเคาเลือกที่จะไมตอสูดวย เขาถึงบอกวาใหไปเจอคนที่ดีกวานะ ใชปะคะ.
: แลวเวลาที่เราแยกกันอะคะ เราคอนขางทพเลาะกันดวยแหละ แลวที่เนี้ยคือเราคุยกันไมรู
เรื่องละ เราก็เลยไมอยากคุยกันเคาก็พิมพไลนมาดาเรา คือพิมพมาในเชิงที่แบบวาเคาพูดมา
คําหนึ่งที่ทําใหเราสะอึกก็คือ รูมั้ยวากวาที่กู ขอโทษคะ คือกวาที่เคาจะยอมใหพอกับแม
เคาอะคะ ยอมใหเราคบกันนะ เคาตองแบบลําบาก เหนื่อยขนาดไหน อะไรอยางเนี้ยคะ
แลวเราอานเราก็น้ําตาไหลเลย ทีนี้เราก็ตอบเคาไปคําหนึ่งวาการที่เราคบกันนะ การที่เรากิน
ขาวดวยกัน แลวก็บอกวากินขาวคนเดียว การที่เราอยูดวยกัน เราตองบอกวาเราอยูคนเดียว
หรื อ การที่ เ ราไปเที่ ย วไปเดิ น ห า งด ว ยกั น เราต อ งบอกว า ไปเดิ น คนเดี ย วคื อ บางที อ ยู
ดวยกันอะคะในหองอยางเนี้ย แมเคาอะวิดิโอคอลมาเราตองเขาไปหลบอยูในหองน้ํา.
: คะ นั่นไงเคาคิดถึงแตมุมเคา ชัดปะคะ เราก็มีมุมเราที่แสนจะเจ็บปวด เพราะฉะนั้นเปน
ความโชคดีของตนเองดีกวาตอนนี้ พี่ออยวาไมแนนะ มันอาจจะเปนของขวัญวันเกิดที่ดีก็ได
ตอนเนี้ยเราอาจจะไมรูสึกถึงของขวัญนั้น นั่นไงมีคนสงมาวาไปกินหมูกระทะเลย ถาทนอยู
กับเคาไมไดกินหมูกระทะ [นั่งแท็กซี่เลย] นั่งแท็กวี่เลย คือวันนี้พ่ีมีความเชื่ออยางหนึ่งค ะ
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เราจะทํางานหรือเก็บเงินอะไรก็ตาม อยาลืมใชชีวิต ชีวิตเราตองมีความสุขบางตามสมควร
คะ จะอยูกับสิ่งที่ตองทําอยูตลอดเวลาจนลืมสิ่งที่อยากทํา ไมไดนะ นอวันนี้ไมรูเหมือนกัน
เหมือนที่เราพูดกันนะคะ เราก็เปนแคผูหญิงคนหนึ่งที่อยากจะอยูและใชชีวิตกับคนที่เรารัก
ไมไดมากูโลกนะคะ เพราะฉะนั้นถาเราจะเขามาเพื่อที่จะตองกอบกูทุกอยางที่เปนปญหา
ของเคาทั้งชีวิต บางทีมันก็ยากไป แลวอีกอยางหนึ่งเคาก็พอกันแมกัน ครอบครัวเดียวกันนะ
เคาอยูกับครอบครัวของเคามา เคาอาจจะไมเหมือนครอบครัวเรา แตพี่เชื่อวาเคาไมฆากัน
ตายหรอก บางทีเราตองคิดแบบนี้เหมือนกัน ใชปะคะ เคาอาจจะเครียดบาง แตเคาก็ไม
เลือกที่จะมีความสุขเองนี่นา เพราะฉะนั้นเราไมสามารถจะไปขั้นเคาขึ้นมาใหม
: [เออ:: ชวยแกปญหาเคาไมไดหรอก
: ใช นะคะ ไมเปนไรเลยพี่ออยวา วันนี้เสียใจรองไหแคทุกอยางมันไมไดอยางที่หวัง แตวันนี้
ความผิดหวังวันนี้อาจจะทําใหเรารูสึกขอบคุณที่ทําใหเราไดรองไหในวันนี้ซะใหพอ [คะ.] นะ
หาคนที่เปน 2018 ของเรา ถายังหาคนนั้นไมเจอ ใชชีวิตแบบ 2018 ที่มีความสุขมากกวาป
ที่ผานมา
: [กินหมูกระทะทุกวันเลยลูก
: [นั่งแท็กซี่อยางที่อยากนั่ง
: คะ.
: อืม จริง ๆ
: คะ.
: นะ เปนกําลังใจใหนะคะ ก็แคมีคน ๆ หนึ่ง ที่อาจจะไมเหมาะที่จะทําใหเรามีความสุขเดิน
ออกจากชีวิตเราไปเทานั้นเอง.
: คะ ขอบคุณมากพี่ออยพี่ฉอด [คา.] [ขอบคุณมากเลยคา
: คา สวัสดีคะ .
: มีคะ ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่เครงครัดขนาดนี้นะคะ และอยางที่บอกคะตอใหเรา
อยากตอสูแทบตายถาคนรักเราปลอยมือละไมมีทางที่เราจะตอสูกับอะไรไดอีกแนนอน .
: ปลอยมือไมวาสิ
: [คะ
: ปลอยมือแลวไปจับมือใหมดวย .
: นะคะ แลวเปดตัวในวันเกิดของเรา ขอบคุณคะ (หัวเราะ) ขอบคุณจริง ๆ อา เบรกแปปหนึ่ง
เดี๋ยวกลับมาคุยกันตอ ชวงทายที่สุดของคลับฟรายเดยคืนนี้ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน .
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 4
พี่ออย : อา มาคุยกันตอคะ คะมีนอ ๆ ฝากความเปนหวงพี่ฉอด.
พี่ฉอด : ? วันนี้ไอหลายรอบ
พี่ออย : [ชาย ๆ
พี่ฉอด : หมอบอกวาพี่แพโปรตีนในอากาศคะนอง ซึ่งพี่ก็ไมเคยรูมากอนเลยอะ อากาศมีโปรตีนดวย .
พี่ออย : นั่นสิ.
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: ยังวิเคราะหตัวเองไมถูกเหมือนกันวาเปนโรคอะไร
: [นะคะ
: [แตไมไดเปนอะไรนะคะ ไมไดปวยคะ จริง ๆ .
: คะ .
: ถาเปลี่ยนสถานที่ไปนั่งอยูในที่ที่หยึ่ง พี่รูสึกวามีอะไรเขามาแลวมันจะไอ ๆ
: [อาจจะเปนแบบ อากาศแพฝุนปะคะ
: คะ สภาพปกติดีคะ ก็เลยนั่งคุยกับพี่ออยเมากันบอกวานอพวกเราชาวคลับฟรายเดยเนี่ยดูรัก
ใครสามัคคีกันนอ
: คะ ๆ.
: ก็มีคนมาสงเขามาบอกวาขอเบอรแมผัวหนอยจะไปดาให ดูรักกันนอพวกเราอะ
: [ใจเย็นคะ ใจเย็นนะคะ แลวก็มีบอกวาพี่คะมีรายการแบบนี้ทั้งวันเลยไดมั้ยคะ เดี๋ยว ๆ เดี๋ยว
: [บอกใหมีไปทั้งคืนเลย คุยเรื่องความรักทั้งคืนแบบเนี้ยไมไหวเหมือนกันนะ นองใชแรงงานพี่
หนักไปหนอยนอ.
: นอ แตจริง ๆ เราสามารถเรียนรูแบบนี้กันไดตลอดนอ ทั้งในคลับฟรายเดย หรือแมกระทั่งใน
คลับฟรายเดยแฟนเพจนะคะ คลิ๊กเขามาได ฝากคําถามได อานเรื่องราวอานวิธีคิดของกัน
และกัน.
: แลวก็ไปถึงคลับฟรายเดยเดอะซีรีสกันเลยทีเดียว
: [ชาย นะคะ มาสายนี้คะคุณแมรรี่ สวัสดีคา
: สวัสดีคา .
: วันนี้มีชาวตางชาติเยอะ .
: แมรรี่ .
: โมนานี้ จะเรื่องของแมรรี่คะ .
: คะ ก็จริง ๆ แลวก็ไมไดมีอะไรแบบดรามาอะไรพิเศษเลยคือวาคือคนที่เราคบอะคะ แลวก็พึ่ง
เลิกกันเนี่ยเปนคนที่นารักแลวก็ไมไดเจาชูนะคะ ออนโยน อะไรอยางเนี๊ย ครอบครัวเคาก็
นารักสุดยอดนะคะ ก็คบกันมาประมาณ ? แตวาเคาจะมีความมุงมั่นในตัวเองอะคะ เคาก็
เหมือนลาออกจากงานประจํา แลวก็มาทํางานของเคาอะไรอยางเนี๊ยนะคะ แตวามันก็จะ
ยากนิดนึงที่จะแบบวาเออฟวอัพใหมันแบบ แบบแข็งแรงไดอะไรอยางนี้คะ ทีนี้ประเด็นคือ
วาเราคบกันมาหกป ครึ่ งประมาณเจ็ ดปเ นี่ยละค ะ ก็ ๆ ไปเรียนตอ 4 ปนะคะ ก็ไมได อยู
ดวยกันเลยแตว าเราก็บิ๊ว ตัวเองตลอดวาคุย กัน แลวว า เออแตงงานกัน นะ ชวงแรก ๆ ก็
อาจจะมีการซับพอรตอะไรอยางเนี้ย เพราะวาเราก็รูวามันก็ยังไมไดแบบพรอมเต็มที่ เราก็บิ๊
วทุกคนเพื่อนก็ตาม เดี๋ยวเราแตงแนนอนชีวิตเราแบบเรียบ ๆ มาก อะไรอยางเนี๊ยนะคะ
จนกระทั่งปลายปที่แลวอะคะ มันเปนความรูสึกที่เปลี่ยนไปแบบมากเลย จากที่แบบเราเคย
ศรัทธาอะ เฮย! เรายังศรัทธาเคาอยูแตวาคือจากที่คุยกันทุกวัน อะไรอยางเนี๊ยคะ คือเรา
รูสึกวาเราไมอยากคุยกับเคาแลวคะ.
: ทําไมอะ มันมีอะไร หรืออยู ๆ มันก็รูสึกเองวาไมอยากไปตอละ.
: ใชคะ คือเหมือนกับวาไมรูเหมือนกันคือแตวางานที่ทําอยูมันก็หนักทุกวันดวย อะไรอยางเนี๊ย
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คะ เรื่องที่หนึ่ง แลวก็เรื่องที่สองบางทีเราก็ไมรูสิคะตองเรียกวา ตองเรียกวามันจริง ๆ มัน ก็
ๆ แบบคอยบิวอัพมาเหมือนกันอยางเต็มที่ อยูที่นั่นก็มีเหมือนกันวาบางทีเรารูสึกวาเราไดรัก
กันมั้ย เราอยูเหมือนเพื่อนกันหรือเปลาอะไรอยางเนี๊ยคะ แตวาในใจก็รูสึกวาเอย! ไมหรอก
มันนาจะปกติเพราะวาความรักมันก็คงไมไดตื่นเตนอยูตลอดเวลาอะไรอยางเนี๊ยคะ แลวก็
แบบเราก็รูสึกวาแบบเออ:: ไมไดแบบเจาชู หรืออะไรดวย เราก็รูสึกวาเฮย! ดีแลวแหละที่เรา
คบกันไปอยางเงี้ยแลวเคานารักมาก ๆ อะไรอยางเนี๊ยคะ แตพอเปนจุดหนึ่งมันเริ่มรูสึกแบบ
เริ่มฝนอะคะ มันฝน มันรูสึกฝนวาเหมือนเราคุยกับเคาตอ หรืออะไรอยางเนี๊ย มัน ๆ มันฝน
มากเลยอะ?
: [ความใสใจนอยลงหรือเปลาคะทางฝงเคา
: คือเราคุยกันทุกวันอะคะ แตวาคือเราไมไดตื่นเตนกันตั้งแบบถาจะเดยวันอยูแลว คือแบบคบ
กัน คือมันก็เลยแบบ เออคือเราเอาเงี้ยวาคือหลังจากตรงนั้นก็คือเราก็ชั่งใจอยูนานวา เอออะ
เอายังไง อะไรอยางเนี๊ยคะ แลวสุดทายก็คือแบบขอเปนเพื่อนกันใหหยุดไปเลยใหมันขาด ถา
รูวารัก เฮย! กลับไปใหมอะไรเงี้ย แลวแบบหรืออะไร
: [อันนี้ หมายความวา ทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากตัวเราคนเดียว.
: ใชคะ?
: [ทางเคานี่คือปกติเลย
: ใช สม่ําเสมอปกติ.
: เอออยู ๆ วันนึงเราก็รูสึกขึ้นมาวา เฮย! ชั้นไมไดรักเธออีกตอไปแลว.
: คะ คือมันอาจจะมีความรูสึกเหลานั้น มันมีQuestions มาเหมือนกันกอนหนาอะคะ แตวา
เราก็เหมือนรูสึกวาเฮย! มันปกติ ความรักมันตองมีเผื่อบางมันไมไดอยูดวยกันดวยคะ เคาก็
อยูอะตอนนั้นอยูตางประเทศ เคาอยูตางจังหวัด ตอนนี้เราอยูกรุงเทพฯ เคาอยูตางจังหวัด
แบบเนี้ยเออเราก็ไมคอยเจอกัน เพราะวาเราคิดวาคุยโทรศัพทก็คงพอแลว แตวา
: [บางคนบอกวาอยูคนละที่ละดีจะไดคิดถึงกันเยอะ ๆ มีอารมณนั้นมั้ย
: [คะ คือเราคุยโทรศัพทกันบอยมากอะคะ แมกระทั่งขับรถเราก็คุย
: [ไมเหมือนกัน ๆ แตเวลาเจอกันแลวความตื่นเตนอะ ไดเจอกันไดกอดกันไดรูสึกวาไดอยู
ใกล ๆ ไดมองตา ทานขาวดวยกัน ความตื่นเตนเหลานี้หายหมดแลว รึเปลา.
: แตตอนนั้นยังไมไดเจอกันเลยคะ ตั้งแตปลายปที่แลวประมาณสิงหาได.
: ยังไมไดเจอกัน คือ…
: [เพราะวาเราบอกเคาวาเปนเพื่อนกัน
: ใชคะ เรายังก็ไมอยากบอกเคาอะคะ เราไมอยากเออคือเราเปนอะไรหรือเปลา
: [เขาใจ ๆ อะพี่เดาวาเปนการหมดใจกอนละกัน.
: แลวอยูดี อยางที่พี่ออยเคยบอกวาแบบความเบื่อมันแบบมันดีกวาที่เคาเจาชู อะไรอยางเนี๊ย
คะ เราก็เลยเริ่มสับสนวาเราจะเสียคนดี ๆ ไปหรือเปลา แตวาเรารูสึกวาฝน เราจะฝนหรือ
ยังไงอยางเงี้ยคะ มันสับสนมาก
: [คนดีกับคนที่รักบางทีก็เปนคนละคนกัน.
: ตองไมซับซอนอะคะ อยาไปคิดอะไรซับซอนมากตอนเนี้ย เอางาย ๆ กอนมั้ย อยากอยูก็อยู
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: [คะ
: ไมอยากอยูก็ไมตองอยู.
: แลวแบบอายุเราก็เริ่มมากขึ้นอะไรอยางเงี้ย
: [ไมเกี่ยวซะเลย
: [อันนั้นไมเกี่ยว
: เริ่มเปนคนละปญหากันเลย ไมใชวาคนเราพออายุมากก็ควาใครก็ได
: คะ.
: นอ สมมุติวาอยางที่บอกอะคะ เรามีคนดี ๆ อยูขาง ๆตอนนี้ แตถาเราไมรักเคามากพอ ก็
ปลอยใหคนดี ๆ เคาไปมีชีวิตรักที่ดี ๆ กับคนอื่นบาง ไปฉุดไปรั้งคนดี ๆ ไวโดยที่เราไมไดรัก
เคาอะ สงสารเคานอ.
: คะ.
: ใชคะ ก็แลยแบบ ก็เลยเหมือนแบบใหเปนเพื่อนมาตั้งแตตอนนั้นคือถาเรา คือบอกเคาไปวา
ถาเรากลับมานะ เธอตัดสินใจไดเลยนะวาเธออะจะแบบยังยอมรับเรารึเปลา
: [ซึ่งเคาก็ยอมทําแบบนั้นดวยดี
: ใชคะ.
: ไมมี
: [เคาอยากใหเรามีความสุข
: ไมมีอึอะ.
: เมื่อกี๊พี่กําลังพยายามจะหาคําถามวาเอะ! นองไมชอบหรือมันหมดใจเพราะอะไร ? มาก
ในขณะที่คนนึงหมดรักอะ คนนึงรักหมดใจคนหนึ่งใจหมดรัก คะมันทุกข แตวันนี้นองเหมือน
แบบ
: [มันอาจจะพอดีกัน
: [เออ ก็ชั้นชิลล ๆ
: [ เออ ไปเหอะ ๆ.
: แตก็ยังเปนเพื่อนกันนะคะ ก็ยังคุยกันบางแตมันไมเหมือนเดิมเลยคะ คะ.
: พี่วานองกําลังอาจจะเปนทุกขอยู เพราะวาอยาพยายามไปคิดอะไรซับซอนอะ มันอาจจะ
เสียดาย อาจจะกลัวเดี๋ยวอุย! ฉันอายุเทานี้แลว นึกออกปะ
: [ดูคลับฟรายเดยแลวแบบอุย! ดรามาเยอะมาก แลวเราจะหาไดยังไง.
: เคยกลัวหาไมไดอีก เอาดูสิอยูกับปจจุบันกอน ถาคนนี้ไมใช อยูใกลแลวไมไดรักขนาดนั้นก็
หยุดนะคะ ขางหนาคนดีไมไดมีคนเดียวในโลกคะ แตตองเปนคนดีที่เรารักเคามากพอดวย.
: ความรักคืออะไรคะ.
: ยังไมตองไปหานิยามคะ เดี๋ยวนองจะรูสึกรักเอง เวลาที่เรารักใครคนหนึ่งมาก ๆ เราก็จะมี
ความสุขกับการอยูกับเคา [คะ.] มันไมตองไปนั่งหาวาความรักคือ…อะ.
: คะ.
: ที่แน ๆ อะเวลารักใคร อยากอยูกับคนนั้นแคนั้นเอง ไมซับซอน รักใครก็อยากอยูใกล ๆ คน
นั้น เมื่อไหรที่ไมอยากอยูใกล ๆ คนนี้แลวก็ยังอยู
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พี่ออย : [คิดถึง อยากเจอ ใชเวลาดวยกัน มีความสุข สุขของเคาคือสุขสองเทาของเรา ทุกขของเคา
คือทุกขที่หนักกวาของเรา แตดานขางยังรูสึกตางคนตางชิลล อยูก็ดี ไมมีก็อยูได
แมรรี่ : [คะ
พี่ออย : เลยแปลวา ควรเปนเพื่อนกัน [คะ.] นะ เตรียมไปหาคําถาม ไปหาคําตอบ เสียงเปนคนดี
เอะ! อะไงดีนะ [คะ ๆ.] นะ อาจจะดีก็ไดคะ ถายังเกิดวาพี่ยังเชื่อคํานี้เสมอคะ คือไมรักก็
บอก อยาไปหลอกวารัก มีหลายคนเสียดายคนดีก็เลยหลอกไปวา อืม:: รัก ๆ รัก ๆ [คะ.]
เออ ในที่สุดแลวเราก็สงสารตัวเองดวยเถอะ เพราะวาเราไมสามารถรักเคาไดมากกวานี้ แลว
ก็ยังพยายามจะเฟก ๆ กันไปวัน ๆ มันทุกขทั้งคูนะคะ
พี่ฉอด : [ไมตองกลัวเปนโสดนะคะ ถาโสดแลวมีความสุขก็โสดก็ได.
พี่ออย : คะ
แมรรี่ : [เคคะ (หัวเราะ)
พี่ออย : ไมเกี่ยวกับวัยดวยนะ.
แมรรี่ : คะ.
พี่ออย : ไดเลยคะ เปนกําลังใจใหกับหนูคะ.
แมรรี่ : ขอบคุณมากนะคะ.
พี่ฉอด : หนูพึ่งซึ่งแคงง ๆ ในชีวิต ถาหนูหยุดงงปุปหนูจะรูสึกวามีความสุขขึ้นมาทันที.
พี่ออย : แลวก็จริง ๆ ไมตองคิดวาการโทรเขามาในคลับฟรายเดยตองแปลวาตองดรามาจัด ๆ นะคะ
พี่วาบางทีจะ ถาเราหมดใจใครที่เราแบบรูสึกวาเฮย! เรากําลังหมดใจอะ เคาดีขนาดเนี้ย พี่
วาก็เปนปญหาความรักอยางหนึ่งนะ เปนคนดีที่เราไมรักอะ.
แมรรี่ : คะ.
พี่ออย : ใชปะคะ อาจจะดรามากวาก็ได ถาทําเลวกับเคาไปเลยยังเขาใจไดอะ.
แมรรี่ : ซึ่งหนู คนที่พอแมเคาคบกันนาน ๆ เงี้ย มันจะมีเหตุผลแบบนี้ขึ้นหรือเปลา คือมัน มันจะไดรู
ไดยังไง อะไรเงี้ย.
พี่ออย : เออ ๆ เราเขาใจแลววานองสับสนจริง ๆ
พี่ฉอด : พี่ถึงบอกหนูวา หนูไมตองคิดอะไรเยอะ
แมรรี่ : [โอเคคะ
พี่ฉอด : สมมุติวาพอแมเคาอยูดวยกันมาได ดวยอะไรก็ตาม เคาคือคนสองคนที่ยากอยูดวยกัน [คะ]
เคาก็อยูดวยกันมา มันไมมีเหตุผลอะไรเลย แลวก็ไมมีที่มาที่ไป แลวก็ไมไดเหมือนกันทุกคู
ดวย หนูจะบอกวาคูนั้นเปนอยางงั้น คูหนูก็ตองเปนอยางงี้ ไมเหมือนกัน ไมมีใครเหมือนกัน.
แมรรี่ : คะ.
พี่ออย : พี่เห็นบางคูอยางรุนคุณพอคุณแม ปูยาตายายอะคะ ก็ไมเห็นหวานนะคะ บางทีก็วากัน
ประชดกันแต [ทะเลาะกัน] ใช แตใหขาดจากกันมั้ย ไมได
พี่ฉอด : [เพราะเคาอยากอยูดวยกัน
พี่ออย : แคนี้เอง.
แมรรี่ : คะ.
พี่ออย : นอ ไมมีรักไหนที่ดีทุกวันคะ ขอเพลงพี่เบิรดมาอีกแลว.
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: คะ.
: ขอบคุณคา.
: [สวัสดีคะ
: ยังพยามอยากตั้งคําถามอยูนะคะ แตคิดไมออกวาจะถามอะไรดี
: [ใชคะ แตมีอันนี้คะบอกวาสายนี้งงนะคะ แตเชื่อมั้ยคะวามีคนสับสนแบบเนี้ยจริง ๆ วา เฮย!
เคาเปนคนดีนะ เคาไมเคยนอกใจ เคาไมเคยทําใหเราเสียใจ ทําไมไมรักเคาละวันนี้.
: แตเราก็เคยพูดกันบอย ๆ วา
: [คะ
: [ความรักไมใชการสมัครงาน
: [ชาย
: แลวที่จะมาติงวาออความรูดี ความประพฤติดี จบปริญญา คุณสมบัติตามที่เราตองการ แต
ความรักคือความรักคะ คุณสมบัติดียังไงถาไมรักก็ไมรักอะ.
: ละอีกฝงนึงคะ เราเลยไปรักคนที่บางทีอาจจะไมควรรักดวยซ้ํา เคาไมมีคุณสมบัติใดที่นารัก
เลย แตมันรักวะ มันก็เปนกรรมอยางหนึ่งวาทําไมคน ๆ นี้ถึง
: [ซึ่งวันนี้มันก็มีตัวอยางเยอะมาก หลายคูที่ผานมา.
: ตัวอยางกรรมและการหมดกรรมดวยก็มีนะคะ สายสุดทายวันนี้คะ สวัสดีคะ คุณอะไรเอย…
: สวัสดีคะ
: [สวัสดีคะ ชื่อนองอะไรคะ.
: วิ เหรอคะ .
: มินตราคะ.
: [ออมินตรา
: คะ.
: สายสุดทายของวันนี้คะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน ฝงไหนเปลี่ยนคะเนี่ย…
: นาจะเปนฝงเคาอะที่เปลี่ยน เพราะวาคบกันมา 5 ปอะคะ ก็พึ่งมารูความจริงวาเคาพึ่ง
แตงงานกับผูหญิงอีกคน คนที่ทางบานเคาเลือกให ตอนนั้นวันที่ 22 ธันวา ป 60 ที่ผาน
มาอะคะ.
: เนี่ยขนาดแผลสด อะไรขนาดนี้
: [คือเคาแตงงานโดยที่เราไมรูอะไรเลย.
: หนู เคาแตงงานโดยที่หนูไมรูเพราะวากอนหนานั้นเดือนกุมภาพันธเนี่ยเราไดเออ:: พบผูใหญ
ไปสูขอมั่นหมายกันไวแลว เพราะวาฤกษที่ดูดวยกันเนี่ย มันประมาณป 61 กลาง ๆ ปอะคะ
แลวก็ชวงหลัง ๆ มาจะมีปญหาทะเลาะกันบอยขึ้น แลวทางบานเคาก็ไมคอยชอบ ไมคอยที่
จะชอบเราดวย.
: คะ แตวาในที่สุดแลวก็คบกันมาไดตั้งยาวนานนะ.
: 5 ปคะ
: [5 ปนะคะ คือเปนเวลาที่ก็ไมไดสั้นนะ ใชมั้ยคะ คราวนี้พอเริ่มรูวาปญหานี้มีทะเลาะกันบาง
ที่บานเราไมบอกกันบาง แตเราก็ยังกับเคาอยูนี่นา
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มินตรา : ใชคะ แลว
พี่ฉอด : [แลวเกิดอะไรขึ้นคะ ถึงไดรูวาไปแตงงาน
มินตรา : คือ:: วันที่เคาแตงงานวันที่ 22 วันนั้นคือหนูมีปญหากับที่ทํางาน วันนั้นคือหนูโทรไปหาเคา
ตอนสองทุม เพราะวาสองทุมเนี่ยเปนชวงที่เคากําลัง มันเปนงานเลี้ยงอยู เคาก็ยังไมรับสาย
แตหนูก็ไลนไปบอกวาตอนนี้หนูมีปญหานะพอดีวามีเคสหนึ่งมีปญหาจากนั้นก็เลาใหฟง เคา
ไมตอบ หนูก็แปลกปกติเคาจะตอบหนูเร็วมาก แตปกติเนี่ย แตวันนั้นแปลกมาเราก็หงุดหงิด
เพื่อน เพราะวาเปนเพื่อนในเฟสบุคของเพื่อนเคาดวยอะคะ เพื่อนเคาโพสตรูปงานแตงงาน
แตเพื่อนเคาอะทุกคนอะไมโพสตรูปของเคากับเจาสาว แตจะโพสตรูปภายในงาน.
พี่ออย : แลวแคปชั่นของเคาพูดวาอะไรคะ เพื่อน ๆ ที่ไปงานอะ.
มินตรา : เพื่อน ๆ ที่ไปงานเคาโพสตวายินดีกับเพื่อนดวยมางานแตงแลวก็หนูถามแฟนหนูวาพี่วันนี้พี่
ไปงานเหรอ เคาบอกใชพี่มาทําซุมกระบี่ใหเพื่ อน ก็ถามเพื่อนคนไหนอะ เคาก็บอกเพื่อน
ตอนที่จบจาก
พี่ออย : [เพื่อที่จะโกหก
มินตรา : ใชคะ เคาบอกวาเพื่อนที่จบจากนายรอยตํารวจที่เรียนดวยกันนะ หนูก็คงไมไดรูจักหรอก
เพราะเพื่อนเคาเยอะ เคาก็เลยวาไมเปนไร อามีเรื่องเลาใหเคาฟง เปนเรื่องเกี่ยวกับที่ทํางาน
เคาก็บอกประมาณวาไมเปนไร เคาก็ยังตอจากที่เคาแตงงานแลวเคาก็ยังโทรหาหนูทุกวันนะ
คะ โทรหาหนูทุกวัน หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังคบกันทุกวัน ยังทานขาวเย็นดวยกันทุกวันเลย หนู
ก็งงวาอยูดี ๆ ทําไมเพื่อนเคาอะ เพื่อนเคาคนที่สนิท เคาก็คอนขางสนิทกับหนูอะคะ เคาสง
งานแตงงานบรรยากาศงานแตงงานมาใหหนูดูบอกวาพี่สงสาร พี่อยากใหหนูรูแบบหนูเห็น
หนูโทรไปถามเคา เคาบอกวาก็เคาก็รักอยู เคาไมอยากใหมินใหไปเปนของใคร เคาแตงงาน
กับผูหญิงคนนั้นดวยความจําเปนบางอยาง เคาอาจจะไมไดรักหนูก็เลยบอกวางั้นก็เปนหมาย
ขันหมากใชมั้ย เคาบอกวาถึงตัวจะเปนหมายขันหมาก แตวาตัวรอไดมั้ย แคปสองป เดี๋ยว
เคาอะจะกลับมา
พี่ออย : [คืออะ
มินตรา : เคาบอกหนูวาเคาอาจจะ เคาอาจจะมีปญหาบางอยางที่เคาไมสามารถบอกหนูได เคาบอกวา
หนึ่งคือทางบานเคาดวย.
พี่ออย : เคาเลือกใหเหรอคะ.
มินตรา : คือทางบาน คือทางแมกับพี่สาวของเคาอะคะ เคาเลือกผูหญิงคนนี้ใหกับแฟนของหนู
เพราะวาผูหญิงคนนี้อะบานรวยกวา แตเคาก็มีอาชีพเหมือนหนูนะคะ อาชีพวิชาชีพเดียวกัน
เหมือนกันเลย แตหนูไมรูวาผูหญิงคนนั้นเคารูมั้ยวาผูชายคนนี้มีเจาของแลว แหวนมั่นที่มั่น
กันนะคะก็ยังอยูที่หอง ของทุกอยางหนูก็ยังเก็บไวเหมือนเดิมอยูที่หอง หนูก็เลยหนูโทรไป
คุยกับเคา งั้นหนูวาหนูถอยนะ หนูขอชีวิตหนูคืน ขอชีวิตที่ไมตองไปเปนชูกับใคร เพราะวา
หลังจากวันที่ 22 มา ที่เรายังพบเจอกันอยู นั่นก็คือเปนชูแลว เพราะวาเคาจดทะเบียนสมรส
กับผูหญิงคนนั้นไปแลวอะคะ.
พี่ออย : แตก็บอกใหเรารอ.
มินตรา : บอกใหหนูรอ ประมาณอีกซัก 2 ป เคาจะกลับมา.
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พี่ฉอด : แลวหนูคิดจะทํายังไงตอไปคะเนี่ย.
มินตรา : ตอนนี้หนูก็ตั้งใจทํางานอะคะ แตหนูโชคดีที่วาหนูมีกําลังใจจากเพื่อนที่ทํางานแลวก็
ครอบครัวหนูดวย แตหนูทุกวันนี้หนูยังไมกลาที่จะออกไปเจอผูคนมากมาย เพราะวาหนูก็
อาย.
พี่ออย : หนูไมมีอะไรอายเลยคะ
พี่ฉอด : [เพราะหนูไมไดทําอะไรผิดซะหนอย จะอายทําไม.
พี่ออย : ถาจะอายก็ควรจะอายมากกวานี้ แตงงานกับผูหญิงคนหนึ่ง เพราะเงิน เพราะเคาเองวาคน
นั้นรวยกวาปะ.
มินตรา : ใช เคาบอกวาแมเคากับพี่สาวเคาเลือกผูหญิงคนนั้นใหเพราะวาผูหญิงคนนั้นเนี่ยบานเคารวย
กวา รวยกวาทางบานหนู แลวหนูก็บอกวารวยกวาแลวเธอก็ทิ้งไปแบบเนี้ยอะเหรอ แลวที่
แพลนกันไวที่คุยกันไว เคาบอกวาตอนที่มั่นกับหนูเดือนกุมภา ป 60 ที่ผานมาเคาบอกวาก็
แคพาผูใหญไปคุย เพราะวาทางพอแมของทางผูใหญของหนูอะคะ เคาพูดหนีบมาหนีบมา
ทางพอแมของเคาดวยวา อาใหไปพูดไปขอไว เพราะวามันก็ผานมานานแลว เคายังไมไดไป
คุยอะไรเลยอะคะ.
พี่ฉอด : นั่นสิคะ ในเมื่อผูใหญก็คุยกันเปนเรื่องเปนราวแลวเนี่ย แลวอยู ๆ ผูใหญฝายหนึ่งก็
สามารถอะแบบเออะ:: งั้นใหลูกแตงงานกับคนอื่นได แลวผูใหญฝายเราละคะวายังไงบาง.
มินตรา : พอแมหนูก็บอกวาไมเปนไรหรอก ชางมันเถอะ เราอายแคครั้งเดียวก็พอ ดีกวาอยูไปวัน
ขางหนาแลวก็เราจะตองทุกขใจ เพราะวาคนแบบนี้เคา เคาคงจะโลเลแบบนี้แหละ.
พี่ฉอด : คะ.
พี่ออย : พี่ยังคงยืนยันอีกครั้งวานองไมตองอายใคร หนูไมมีอะไรที่ตองอาย หนูก็แคเออผูชายคนหนึ่ง
ที่มันเปนผูชายที่ไมนารักมากพอจะเปนสามีคะ.
พี่ฉอด : หนูคิดตั้งใจรอเคามั้ยคะ.
มินตรา : ตอนนี้หนูไมตั้งใจจะรอเคาแลวคะ เพราะวาหลังจากที่หนูถามเคาไปวาเฮย! ยังรักหนูอยูมั้ย
เคาบอกวาเคายังรักแตวาเคาไมอยากใหหนูเปนของใคร คําพูดแบบนี้เปนคําพูดที่เห็นแกตัว
คะ ถารักถาเคารักหนูจริงเคาก็ตองปลอยหนูไป เพราะวาเคาอะไดไปเริ่มตนใชชีวิตกับคน
ใหมแลว.
พี่ออย : คะ.
มินตรา : หนูก็เลยถามเคามันมีคนอยู 3 คน แลวคนสองคนอะเคามีความสุข อีกคนหนึ่งก็ตองเสียใจ
คนที่เสียใจเปนหนู หนูยอมหนูถอยออกมา.
พี่ออย : ไมคะ พี่ออยกลับมองวาเคาเห็นแกตัวและไมแครหัวใจใครเลย คิดถึงผูหญิงคนหนึ่งที่แตงงาน
กับผูชายคนหนึ่ง แลวผูชายคนนั้นมีครอบครัวอยูแลว แลวไปบอกกับผูหญิงอีกคนหนึ่งวา
แตงงานกับผูหญิงคนนั้นเพราะเงิน คนนั้นก็เจ็บอีกแบบจะ.
มินตรา : ตอนนี้หนูไมรูนะคะวาผูหญิงคนนั้นนะเคาจะรูสึกวาผูชายคนนี้เคามีแฟนแลว เคามีคูมั่นแลว
แตวาตอนที่แตงงานเนี่ย เพื่อนเคาก็ยังไปไมครบ เพื่อนเคายังเขาใจเลยวาแตงงานกับหนู.
พี่ฉอด : คะ พี่วามาถึงตรงนี้แลวนอ เราก็อยูตรงนี้แหละ โดยที่ไมตองรูสึกวาอับอายขายหนาอะไร
เพราะเราไมไดทําอะไรผิด สวนผูหญิงคนนั้นเราคงตองก็นาสงสารไปอีกแบบหนึ่ง
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: [คะ
: พอเคาแตงงานกับผูชายคนหนึ่ง เพราะคิดวาเออเดี๋ยวปสองปก็เลิก
: [ชาย เอาเงินกอน
: ตอนนี้เอาเงินไปกอน แตวาเราก็คงไมไปเกี่ยวอะไรกับเคาอะนะคะ เพราะวาเปนคนละเรื่อง
กันอยูแลว สําหรับผูชายคนกลาง เราก็ดีนอ เราไดเห็นละ มาถึงตรงนี้พี่วาในสวนตัวของหนู
เองอะ หนูนาจะเปนคนที่โชคดีที่สุดและ ทั้งสามคนที่วานี้.
: คะ จริง ๆ บางทีการที่เราเดินออกจากวงโคจรนั้นไดกอนชนะ เพราะตอใหเราเขาไป สิ่งที่
เคาทําคือหนึ่งเคาไมใหเกียรติเรา ไมใหเกียรติพอแมเรา ใชมั้ยคะ อันตอมาคือถาผูชายคน
หนึ่ง ไมรูสิตําแหนงหนาที่การงานเทาที่ฟงก็ดูตําแหนงหนาที่การงานดี มีความคิดในการ
แตงงานกับผูหญิงคนนั้นเพื่อเงิน พี่วาเคาไมไดมีคุณคามากพอใหนองตองรองไหใหเคานาน
นักดวยซ้ํา.
: ตอนที่หนูโทรไปคุยกับเคา หนูรองไหแคหนึ่งอาทิตยเอง คือหนูคิดวาหนูอาจจะเสียใจไปเปน
หลายเดือน แตหนูรองไหแคหนึ่งอาทิตย หนูบอกกับตัวเองเลยวา การที่เคาพูดแบบเนี้ยคือ
คนเห็นแกตัว เคาไมไดรักใครเลย นอกจากตัวของเคาเอง.
: คะ.
: ดีแลวนะ ดูแลตัวเองใหดี ทําตัวเองใหเขมแข็ง เจอแตสิ่งดี ๆ ขางหนาแนนอนคะ วันนี้ก็แค
เจอคน ๆ หนึ่ง ซึ่งทําใหเรารูวาดีแลวละ เสียเคาไปนาดีใจกวาไดเคามาอีกนะคะ
: [คะ
: เปนกําลังใจใหนะคะ.
: สู ๆ จา.
: คะ.
: ขอบคุณคา สวัสดีคะ .
: วันนี้ใหเวลาเปนตัวตั้ง เพื่อทําใหเราไดรูจักคน ๆ หนึ่งมากขึ้น และเวลาอาจจะเปนสวนหนึ่ง
ซึ่งทําใหคนออนแอหลาย ๆ คนกลายเปนคนเขมแข็งขึ้นในที่สุด.
: คะ แตอันหนึ่งที่เราจะตอง ตองเขาใจดวยเหมือนกันวาเวลาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอยางมัน
เปลี่ยนไป ใจคนก็เปลี่ยนไปไดจริง อะอยางวันนี้ที่เราฟงกันอยูอะนะคะ แตเราไมตองถึง
ขนาดกับหลอนวาตายแลว เดี๋ยวคนขาง ๆ ชั้นจะเปลี่ยนเมื่อไหร คือมาถึงวันนั้นจริง ๆ เราก็
ทําอะไรไมไดหรอก.
: คะ จริง ๆ.
: นอ เราแคทําได แลวก็ไมรูดวยวาพรุงนี้เคาจะเปลี่ยนมั้ย.
: คะ.
: สิ่งสําคัญคือทําวันนี้ใหดีที่สุดนอ เรื่องของความรัก.
: หรือไมแนเราอาจจะเปนคนเปลี่ยนก็ได วันนี้สายที่อยู ๆ มันก็หมดใจจริง ๆ อะคะ ทําไมมัน
ไมตื่นเตนกับการไดยินเสียงกันแลวก็ไมรู ซึ่งมันไมมีเหตุผลอะไรมากไปกวาเวลามันเคลื่อน
ตัว ความรูสึกมันก็เคลื่อนไป เพียงแควาขอใหเห็นคุณคาของเวลาก็แลวกัน วันนี้ตองบอกวา
แตละสายที่เขามา ครบถวนทุกมุมเลยนะคะ บางคนมีเวลาอยูดวยกันดี ๆ กลับไมดูแลเคา
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อย า งดี กลั บ รู สึ กว า เค า เปน คนที่เปน แคของตาย แลว พอวัน หนึ่งเสียเคาไป โห มัน ทุกข
ทรมานใจยาวนานนะคะ และก็มีอีกเยอะมากซึ่งอาจจะใชเวลาโดยการดูใจแปปเดียว แลวก็
มาเสียเวลาในการทําใจภายหลัง ซึ่งนานกวามาก วันนี้ทุกคนไดเรียนรูจากหลายสายนะคะ
: [แลวตองขอบคุณนะคะทุกคนที่โทรเขามา แลวก็เลาเรื่องราวใหเราฟง ซึ่งเชื่อวาอีกเยอะมาก
ที่นั่งฟงกันอยู และก็หวังจะไดประโยชนกันไปในแตละแงแตละมุมนะคะ แลวก็เก็บเอาไปใช
ในสวนที่ประโยชนละกัน
: [คะ ดูยอนหลังนะคะ ในไลฟ วันนี้ขอความเยอะมาก ๆ จริง ๆ ขอบคุณในการรวมกันแชร
ประสบการณดวย ศุกรหนาคะคลับฟรายเดย เดอะซีรีสตอนใหมดีกวา รักปลอม ๆ นะคะ
คุณนั่นแหละที่รูวาตอนนี้ ตอนแรกคิดวานาจะรักแทอะ
: [คะ
: ไป ๆ มา ๆ เอา มันปลอมซะอยางงั้น.
: แลวมันมีอะไรจุดที่เรียกวาปลอม.
: คะ นะคะ เดี๋ยววันศุกรหนาคะ เราแชรประสบการณเรื่องนี้ สงเรื่องราวมาไดกอนในคลับ
ฟรายเดยแฟนเพจ แลวก็สงเขามาแลว ก็ อยาลืมบอกเบอรโ ทรกลั บเอาไว ดวย เผื่อจะได
แลกเปลี่ยนหนาไมคดวย ขอบคุณมาก วันนี้เดี๋ยวหลังจากคลับฟรายเดยแลวก็ฟงมิวสิคเพลง
กันตอ วันอาทิตยคะเรามีงานวิ่ง
: [ออ คะ
: Together Run
: [นัดกันกี่โมงคะ
: ตีหาคะ.
: โอะโอ.
: งานวิ่งคะพี่คะตองวิ่งแตเชา สวนหลวง ร.9 เราจะวิ่งไปกับเพื่อนผูพิการดวยนะคะ ขอบคุณ
ในความรวมมือทํากิจกรรมทุกกิจกรรมดี ๆ ของ Green Web เลย พรุงนี้ดูคลับฟรายเดย
โชวคะ กัปตันกิ๊ฟแลวก็นองหนอง ปลื้มจิตรนะคะ
: [ตอดวยคลับฟรายเดย เดอะซีรีสนะคะ รักปลอม ๆ คะ
: คะ วันนี้ขอบคุณมากเลย สวัสดีคะ.
: คา สวัสดีคะ.
จบรายการ

ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช (ยอดรับชม 224,231 ครั้ง ขอมูลวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562)
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ชวงนําเขาสูรายการ
เปดเพลง ไมใชคนที่ใช ศิลปน : ETC
ชวงที่ 1
พี่ออย : เขามาดูในไลฟกอนเลยคะ มีคนถามวาเพลงนี้ชื่ออะไรนะ โดนจังเลยอะ แหม! เปดมาไดสัก
พักแลวคะ
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: [แคเพลงก็เศราแลว
: นอ ไมใชคนที่ใช เพลงนี้จากละครเรื่องรูปทองดวยนะคะ สวัสดีคาหลังสี่ทุม สวัสดีพี่ฉอดคา
: สวัสดีคา.
: เราประจําที่คลับฟรายเดยมาแลวนะคะ วันนี้ชื่อตอนของคลับฟรายเดยคือคนที่ดีหรือคนที่ใช
หลาย ๆ ครั้งเรามักจะพูดถึงเรื่องของคนที่เรารักมักเปนคนดีนอ แตบางทีเราก็ไมไดรักคนดี
ทุกคนที่เขามาในชีวิต ก็เลยจะมีคนที่เรารักและก็มีคนดีที่เราไมอยากเสียไปแตก็รักเคาไมได
ซะที เนี่ย:: ก็จะมีมุม ๆ แบบนี้แหละคะ วนเวียน ๆ อยูในคลับฟรายเดย วันนี้เราเลยตั้งชื่อ
ตอนตรง ๆ ซะเลย เปนคนที่ดีหรือเปนคนที่ไดนะคะ
: [คะ เขาบอกวา อะไรนะ ที่เคาบอกวาวาผูหญิงเนี่ย
: [คะ
: มักจะชอบแตแบบ:: ชอบคนที่ไมคอยดี ชอบ
: [ออ ๆ ออๆ
: ชอบคนเลว
: [คะ ชาย ๆ
: เออ ๆ
: คะ อะไรนะ.
: ชอบคนเลว รักคนดี แตแตงงานกับคนรวย
: [ใชคะ ในที่สุด ก็ไมทุกคน! ก็ไมทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเปนคนดีที่เคาไมรัก
หรือวาก็เปนคนที่ใช แตอาจจะเปนคนที่ใชที่ไมคอยดีเทาไหร แตก็ชายใช! ก็ลองเขามาโทร
มาคุยกัน ในทุกมุมของความสัมพันธนะคะ บางทีเราเองนั่นแหละมีคนที่ดีมารักก็ไมไดรักเคา
ไปเฝ า มองแต ค นที่ ใ ช ๆ แต ค นที่ ใ ช ก็ ไ ม เ คยเห็ น เราเป น คนที่ ใ ช ซั ก ที เพราะฉะนั้ น ได
หลากหลายมุมเลยนะคะ 02 คา 6658377-80 พี่ฉอดลง IG ละ ถามทุกทีวาเบอรอะไร.
: หึ ๆ จําไมไดซักที นี่เดี๋ยวกอนรายงานตัวคะอิสราเอล หมายถึงวาฟงที่อิสราเอลเหรอคะ
: โอ! เหรอคะ
: หรือวาชื่ออิสราเอล ไมสิ
: [นั่นสิ
: เออ!
: [นะ เดี๋ยวเขาไปดูในไลฟไดเลยคะ วันนี้นะคะไลฟกันสด ๆ ในคลับฟรายเดยแฟนเพจ
คลิ๊กไลกแลวก็เจอกันหนาจอไดเลยนะคะ เสร็จปบใครก็ตามอยากจะเขามาแชร ก็สามารถ
จะโทรเขามาไดหรือถาโทรไมติดแปะเบอรโทนกลับเอาไวเดี๋ยวทีมงานติดตอกลับไปนะคะ
และเชนเคยคะเราสามารถคอมเมนตกันไดตลอดเวลา ไลฟกันสด ๆ สองชั่วโมงเต็มนะคะ
ตองขอบคุ ณไทยประกั นชีวิต ค ะ อยาลืมดูแลตัวเองเพื่ อเราจะได กลับ ไปดู แลคนที่เรารั ก
ขอบคุณไทยประกันชีวิตคิดเคียงขางทุกชีวิตดวยนะคะ และพรุงนี้คลับฟรายเดยโชวเวลาเดิม
ของเรา 18.20 นาที
: [คะ
: คุณเต:: นะคะ คุณเตจากเดอะเฟซ อันนี้คือเปลี่ยนชื่อแตกอนชื่อคุณเต กันตกัญจารึก
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: [ใชคา
: ซึ่งเปนบุคคลนึง
: [ทายาท
: [คะ
: ตระกูล เรียกวาอะไรดี แบบ:: ยิ่งใหญในวงการบันเทิงนอ
: [ชาย
: กันตนาเนี่ยไมมีใครไมรูจักนะคะ สมัยเราแบบ เด็ก ๆ แบบเด็ก ๆ เลยเนี่ย กันตนาก็แบบ
ยิ่งใหญยิ่งยงนะ
: [ชาย
: คะ ตอนที่ยังเรียนไมคอยจบเทาไหรไดมีโอกาสเขาไปเยือน แบบวนเวียน ๆ อยูแถวนั้น รูสึก
วาแตกอนยิ่งใหญมาก ๆ จริง ๆ เลย คะ
: [คะ
: เรียกไดวาเปนทายาท ซึ่งแนนอนคะการที่เกิดมาอยูในแบบความยิ่งใหญใด ๆ ก็ตามเนี่ย
[คะ] มันยอมมีความยากลําบากใจอยูแลวนะคะ ซึ่งมีทั้งคนจับจอง มีทั้งความคาดหวัง [คะ]
มีทั้งคนที่ไมชอบ มีทั้งคนที่แบบดูถูก มีท้ังคนประมาทหนาหมิ่นสารพัดเลย [ชาย] จนถึง
วันนึงปวยกันเลยทีเดียว
: [นะคะ ซึ่งตอนเนี้ยงานที่โดดเดนมากนั่นคือการทําเดอะเฟซ [คะ] ซึ่งเดอะเฟซ ก็ตอนที่ทํา
คุณเตยังเลาเลยวา โอย! ไมมีใครเชื่อวาจะทําไดหรอก แตเตมั่นใจวาแตตองทําใหไดนะคะ
และที่สุดเราก็คอนขางตกใจ ซึ่งคุยถึงในบางชวงเวลาของชีวิต น้ําตาไหลอะ ซึ่งคุณเตยังบอก
เลยวา.
: ปกติไมรองไหนะ
: [ปกติไมรองไหนะ เคาเปนคนแข็งแกรง เคาเปนคนที่แบบวามีความมั่นใจในตัวเอง แตนั่นละ
คะคนทุกคนจะมีจุดออนในชีวิตอยูที่วาเราจะเลาหรือเปลา แคนั้นเอง
: [คืนนี้นะคะ 18.20
: [คะ
: ที่ GMM25 พอจบปุบก็อยูตรงนั้นไมตองไปไหน เพราะวา 20.30 น. [คะ] ก็จะมากับคลับ
ฟรายเดยเดอะซีรีสของเรา ซึ่งก็ยังคงเปน
: [ตัวประกอบ
: ตัวประกอบกันอยู
: จบแลวคะ จบแลว
: [แคฟงชื่อตัวประกอบก็เจ็บแลวนะ คืออยางที่บอกไวคะวาถาเปนตัวสํารองเนี่ยก็ยังฟงดู
เหมือนเคารักเรานะ
:
ก็เปนตัวสํารองไง แตอาจจะรักนอยลงกวาคนที่เปนตัวจริงหนอย
แตคําวาตัวประกอบมันอาจจะไมไดมีความรักอยูในนั้นเลยนะคะ เอาไปประกอบทําไม แลว
ในที่สุดแลวคนที่ถูกจับมาเปนตัวประกอบจะยอมเปนตัวประกอบทั้งชีวิตจริงหรือ พรุงนี้รอดู
: [คะ แลวเรื่องนี้ก็เปนเรื่องนึงนะคะ ที่ไดรับการวิเคราะหวิจารณ [คะ] กันคอนขางสูง กันเลย
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ทีเดียว เนออยางคนที่ดู อยางในไอจี พี่ออยพี่ฉอดก็จ ะมีคนเขามาพูดกันตาง ๆ ก็มีมุมนึ ง
เหมือนกันคะพี่ออยที่มีคนนึงรูสึกวาเรื่องนี้มันแรงจังเลย
: [คะ
: แลวก็แรงแบบไมจริงมั้ง เปนไปไดรึเปลา
: [คะ
: หรือแมแตแบบวาละครแบบนี้มีความรุนแรง ทําทําไมก็ยังมีเหมือนกันแบบวิจารณกันออก
มานะคะ แตก็ยอนหลังยอนกลับไปที่จุดเริ่มตนคลับฟรายเดยเดอะซีรีสคะ
: [คะ
: มันเริ่มมาตั้งแตคลับฟรายเดยแลวละ แลวก็เปนผลิตภัณฑของคลับฟรายเดยตาง ๆ ก็คือเรา
กําลังเรียนรูวิธีคิดของคนอื่น
: [คะ
: แลวหลายสิ่งจริง ๆ นะคะที่หลายคนบอกวามันไมจริงหรอกทําไมทนขนาดนั้น ทําไมไมเดิน
ออกมา แหม! เวลามันไมเกิดกับเรามันพูดงายจริง ๆ.
: ใชคะ การที่เดินออกจากชีวิตกันไมได สวนหนึ่งคือรักคะ อีกสวนหนึ่งคือหลายคนที่เคยผาน
การมีครอบครัวมาแลว แลวก็มีลูก การที่จะมีผูชายซักคนนึงรักลูกเราขนาดนั้น โอโห! มัน
เปน ๆ สิ่งนึงที่จะทําใหเรารูสึกวาเราจะยอมแลกมั้ยละ ตอใหเคาไมคอยรักชั้นซักเทาไหร แต
เคาดูแลลูกเราดีมากเลย
: [คะ แลว ๆ ในมุมของอีกคนนึง
: [คะ
: ซึ่งเปนเลขา ทุกคนบอกวา งั้นอาว! ทําไมไมเลิกกับสามี
: [คะ
: แลวมาอยูกับผูชายคนนี้ซะใหเปนเรื่องเปนราวออกไป ทําไมถึงตองมาทําตัวหรือทํา
เหตุการณใหมันเกิดขึ้นแบบนี้
: [คะ
: แลวมันมีอยูเยอะจริง ๆ นะคะ จริง ๆ มันก็แคนั้นแหละนอพี่ออย…
: คะใช
: ก็ไมรักก็เลิกสิ เลิกแลวก็มาอยูกับคนที่รักสิ แลวทุกคนคิดแบบนี้ไดทําแบบนี้ไดหมดเนี่ย
พี่ออยพี่ฉอดไมตองมีหรอกคลับฟรายเดยไมตองมีหรอก.
: เพลงเศราไมตองเปด
: [เพราะฉะนั้นถาเราฟงถึงทุกวันศุกร แลวเราก็จะคิดกันอยูทุกวันศุกรเลยวา อาว! ทําไมถึงไม
ทําอยางงี้อะ ทําไมถึงไมทํางั้นนี้อะ นั่นละคะบางทีชีวิตจริงมันก็ยิ่งกวานิยาย อยาไปคิดเลย
นะวา โอย! มันไมจริง มันเปนไปไมได มันเปนนิยาย ชีวิตจริงยิ่งกวานิยายนะพูดจริง ๆ.
: ขนาดวาละครวาเศราแลวนะคะ ชีวิตจริงของเจาของเรื่องมันมีบางมุมที่โห! คือมันพูดตรง ๆ
นะ มันเอามาเลาออฟฟศไมไดละกัน แตจะบอกวามันยิ่งเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหเดินออก
จากชีวิตตรงนั้นไมไดเด็ดขาด
: [คะ
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พี่ออย : ตองแลกกับการเปนตัวประกอบเนี่ยละคะ นะคะ ลองติดตามคะ
พี่ฉอด : [พรุงนี้สองทุมครึ่งเหมือนกัน
พี่ออย : ชาย นะคะ อะ:: วันนี้มาคะวันนี้คนที่ดีหรือคนที่ใชวันนี้ดูในไลฟคอนขางรุนแรงในการแชร
นะคะ แสดงวาเปนคนที่ดีแตไมใชก็เยอะ หรือเปนคนที่ใชแตเคาก็ไมมองเราเปนคนที่ใชซะที
ก็เยอะมาก เหมือนอันนี้อะคะ ตองดีแคไหนคะ ตองยอมเคาแคไหนเคาถึงจะรักเรา บางที
มันไมไดอยูที่ดีไมดีอะคะ ถึงไดบอกไงคะ บางคนนะพยายามแทบตายสุดทายก็ไมใช ไอคนที่
ใชนะคะ ยืนเฉย ๆ ยังใชเลยแบบไมตองพยายาม
พี่ฉอด : อันนี้ ๆ บอกวาทําดีแคไหนสุดทายก็ไมใช.
พี่ออย : คะนะ มีเยอะ ชีวิตเราเหรอคะเราจะเลือกคนที่ใช.
พี่ฉอด : เปนคนดีแตไมใชก็ไมมีความหมาย [คะ] ดีแคไหนเคาก็ไมรัก เพราะเคาคิดวาเราไมใชเคาก็ไป
อยูดี มีหลากหลายที่สงมา.
พี่ออย : แตก็ยังอยากใหเปนคนดีตอไปนะ ก็ไมรูสิอีกมุมนึงมีความรูสึกวาบางคนเคาชอบประชดอะ
คะ เหมือนเพลงพี่เบิรดใชมั้ยคะ เปนคนดีแลวมันไมมีใครอะ อยากเลวใหมันรูไป แตมุมพี่
ออยมองวา
พี่ฉอด : [เปนคนดีเคายังไมรักเลย แลวถาเปนคนเลวเคาจะรักมั้ย
พี่ออย : [ถูก อยางนอยเปนคนดีใหภูมิใจซักนิดก็ยังดี นะใหตัวเองภูมิใจก็ไดนะ ยังไมตองไปเอาชนะ
ใคร หรืออยากใหคนอื่นมาภูมิใจนะคะ มาที่สายนี้เลย คุณหนูสวัสดีคะ…
คุณหนู : สวัสดีคะ.
พี่ฉอด : สวัสดีคานองหนูนะคะ
พี่ออย : [คา
คุณหนู : [คะ
พี่ฉอด : คา มีอะไรมาเลาใหฟง…
คุณหนู : เปนเรื่องที่ผานมาแลวอะคะ เปนเรื่องที่ผานมาแลวแตก็อยากจะมาแชรประสบการณให
เพื่อน ๆ ฟง
พี่ออย : [หื่ม ยังไงบางคะ…
คุณหนู : คือเรื่องนี้ก็เริ่มจากการที่จะบอกวาตอนแรกก็เริ่มจากคนที่ใชกอนคะ
พี่ออย : [คะ
คุณหนู : เคาก็ ๆ รูสึกดีกับเราดวย แลวเราก็รูสึกดีกับเคาจนพอวันนึงเราไดไปรูจักกับครอบครัวของ
เคา [คะ] แตเหมือนวาครอบครัวเคาไมชอบเรา หรืออาจจะเปนเพราะมารูทีหลังอะคะวาเคา
มีคนที่หมายตาให ๆ ลูกเคาอยูแลว
พี่ฉอด : [คะ
คุณหนู : แต ๆ กอนหนานั้น เราก็ไมรูคือเราก็คิดวาเออเราจะพยายามทําดีทุกอยางใหแบบ:: เหมือน
แปลวาเราจะสูไปดวยกันแตก็สุดทายก็คือเหมือนเราโดนเคาหลอก คือตอนแรกเราก็ไมคิดวา
เคาจะหลอก เราก็พยาบาล คือ ๆ :: เคาหลอกเราคือเราไมไดอยูดวยกันนะคะ เราอยูคนละ
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จังหวัดแลวก็จะเจอกันบาง แตเหมือนประมาณวาชวงที่เจอกันเราก็แปลกใจวา เอะ! ทําไม
หลั ง ๆ พอเรารู จั กที่ บ า นเค า แล วเนี่ย มัน เหมือนจะมีความรักตลอด การเจอกัน เหมือน
จะตองแบบ เหมือนไมไดเจอ ไปกินขาวเนี่ยก็ตองไปกินขาวที่ ๆ แบบไมคอยมีคน
: [อืม
: ไปเดินหางดวยกันก็ไมได ทั้ง ๆ ที่เราเปนแฟนกัน
: [ซอนๆหลบๆ
: ชาย คือเมื่อกอนก็ไปดวยกันได หรือคือถาจะไปตองไปที่แบบ แบบอําเภอนึงอะไรอยางเงี้ย
คะ ซึ่งไมไดอยูในที่ ๆ ที่เคาอยูอะไรอยางเงี้ย
: [คะ
: ก็เลยแบบมันดูแบบแปลก ๆ
: [หมายความวาระหางนั้นเนี่ยเคาก็อางวาครอบครัวเคาไมชอบเรา…
: ชาย แลวเราก็เคยถามนะคะวา ใหเราไป ๆ แบบทําความรูจักเคามั้ย เราคิดวาเราเชื่อวา
ผูใหญก็ไมนาจะแบบคือถาเราพยายามทําดีใหเคาเห็นนะ ในความคิดของเราเราเชื่อวานาจะ
เอาชนะใจเคาได ไมวันใดก็วันนึง
: [คะ
: คือไมชอบเราทั้งที่ยังไมเคยเจอเราเลย…
: ชาย เคาไดยินจากลูกชายเคาแควาเห็นเราเปนแฟน
: [เหตุผลที่ไมชอบคืออะไรอะคะ…
: เคาบอกวาเคาไมชอบคน คือจะไมบอกวาภาคไดมั้ยคะคือเคาไมชอบคนภาคกลางนะคะ
ประมาณนั้น
: [คะ ๆ
: เหมือนเคาเปนครอบครัวคนจีนดวยคะ
: [คะ
: เคาก็มี พอมารูทีหลังเคาก็เลยยอมบอกเหตุผลวาเนี่ยเคามีลูกสาวของเพื่อนแมเคา คือเคาคุย
กันไวคือเคาอยากใหลงเอยกัน อะไรอยางเงี้ยคะ
: [แปลวาเราก็จะรับรูจากคนกลางเทานั้นวาที่บานไมชอบ…
: ชายคะ
: [ที่เคาหลอกเราคือ…
: คือเหมือนชวงหลัง ๆ มาเราก็แปลกใจวาเหมือนเคาเมื่อกอนตอนที่คบกัน เคาก็ไมเคยบอกวา
เดือดรอนเรื่องเงินหรืออะไรเลย แตพอเหมือนเรา เราใหใจเคาไปเยอะแลว
: [คะ
: เคาก็จะแบบอางนุนเนี่ยวาวันนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดนุนเกิดนี่แลวมีปญหาเรื่องการเงินอะไรอยาง
เงี้ย เราก็แบบดวยความที่เคาเปนแฟนเราอะนอ เราก็ไมอยากใหแฟนเราลําบาก อันไหนที่
เราพอจะชวยไดเราก็ชวยเคาอะไรอยางเงี้ยคะ [คะ] แต เหมือน ๆ สายเปย…
: แตพี่เขาใจนะคือคนรักกันชวยกันไดไง แตวาอยางที่บอกอะคะวาใครก็ตามที่ฟงอยูตอนนี้คือ
เราชวยไดแตหนึ่งเราจะตองไมออนแอหรือวาไมไดชวยเคาจนตอง จนตัวเราแยอะ
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คุณหนู : [คือไมถึงขั้นแยคะ เราก็มีลิมิตอยูคะ
พี่ออย : [คะ
คุณหนู : คือเราไดแคนี้นะ เราก็คุยบอกเคา เคาก็เออโอเค ๆ อะไรอยางเงี้ย แตที่รูสึกแยขึ้นเรื่อย ๆ
คือที่รูสึกวาถาเราไมใหเคาเคาก็คงไปเอากับอีกคนนึง ซึ่งก็คือคนนั้นคนที่แมเคาหมายให
อะไรอยางเงี้ย แตเราก็ไมเขาใจวาทําไมเคาถึง ถึงพูดแบบนี้ นะคะเราก็แบบเอะ! เพื่ออะไร
แลวก็เหมือนพยายามหนีวาเราตองใหเคานะ ไมงั้นเคาตองไปคุยกับคนนั้น เคาไมอยากไปยุง
เกี่ยวกับคน ๆ นั้นเลย แตวาถาเคาไมไดจริง ๆ เคาคงไมรูจะทํายังไงอะไรประมาณเนี้ยอะ
คะ.
พี่ออย : แลวเคาเอาเงินไปใชอะไรอะคะ…
คุณหนู : เหมือนอยางเชน ก็ไมเขาใจนะคะ เหมือนภาระแบบเคาตองไปผอนบาน ผอนรถอะไรอยาง
เงี้ย แลวมันไมพอใช มันเอ็กซิเด็น รถเสียอะไรอยางเงี้ย ตองเอามาซอมอะไรอยางเงี้ยคะเปน
เดือน ๆ ไปอะคะ เคาบอกจะมีเอ็กซิเดน เดือนหนาเดือนนี้อาจจะไมใชทุกเดือนอะคะ.
พี่ออย : อืม แปลกดีแฮะ แลวเคาจะภูมิใจตรงไหนนอ แลวถาสมมุติวา อะ ๆ เอาจริง ๆ นะคะ เรา
มองกันดวยแบบวาศักดิ์ศรีผูชายกอน ผูชายหลายคนเคารูสึกวาเรื่องเงินทองเคาเปนผู นํา
ครอบครัวใชมั้ย แลวพอบอกกับแฟนวาถาเธอไมชวยชั้น ชั้นตองไปยืมผูหญิงอีกคนนึงที่แม
หมายมั่นปนมือ ฮะ! ไดดวยเหรอ.
พี่ฉอด : แลวความมาแตกตอนไหนอะคะ…
คุณหนู : ความมาแตกตอนที่ เราเริ่มไมไหวแลวอยากโทรไปคลับฟรายเดยมาก แตก็พยายามแบบวา
ทน เออทนจนเหมือนเราทนไมไหวเองอะคะ ก็เลยรูสึกวาปลอยดีกวา เราปลอยละ แลวก็
บอกวาเปนคนบอกเคาเองนะวาเราเลิกกันเถอะ เราไมไหวแลว เราไมชอบกับความรูสึกที่
แบบ ทีแ่ บบเราไมรูวาคุณมีใครรึเปลา เพราะวาขนาดคุยโทรศัพทที่บานเวลาเคาถึงบานเรา
ยังคุยกับเคาไมได คือไมเขาใจทําไมคุยกับเคาไมได แตพอเวลาที่ทํางาน ซึ่งมันก็เริ่มแบบมี
เหตุผลแปลก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเรารูสึกวาเราไมคบกันดีกวามั้ย มัน ๆ เหมือนไมใชคนรัก
กันแลว อะไรอยางเงี้ยคะ มันมีขอแมเยอะเกินไป
พี่ฉอด : [อืม แลวเคาวาไงคะ…
คุณหนู : เคาก็แบบเงียบ เคาก็ไมวาอะไร จนเรารูสึกวาเอะ! เราจะหาเหตุผลอะไร พอดีวามีนองที่รูจัก
ที่อยูจังหวัดนั้น ก็ใหเคาอะ ชวยสืบใหวาเพราะวารูสึกวาเหตุผล
พี่ฉอด : [มันแปลกนอ…
คุณหนู : ชาย มันประหลาด แลวเราก็เราก็ไมไดอยูที่ที่ของเคา เลยทําใหเราไมสามารถที่จะรู เวลาที่
เคาอยู เคากิน เคาจะโกหกอะไรหรือเคาจะบอกอะไร เราก็ไมสามารถรูไดวามันจริงหรื อ
ไมจริง
พี่ออย : [ใหเพื่อนสืบปบ สิ่งที่เจอคือ…
คุณหนู : เคาก็มีคน ๆ นั้นอยูแลว ไปเที่ยวไปไหนมาไหนดวยกันตลอดเวลาที่แบบคบกับเรามา 3 ป
คือเคาก็คบกับคนนั้นดวย.
พี่ออย : แลวคน ๆ นั้นเปนคนที่แมเคาหาใหรึเปลาคะ…
คุณหนู : ใชคะ ก็คือแบบก็เลยรูสึกแปลกใจวา อาว! คบกับเราแรก ๆ คือเหมือนจะ คือ ๆ เหมือนเคา
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อาจจะคบกับเรากอนแลวเหมือนคนที่ทนแรงกดดันของที่บานไมไหว ก็เลย ๆ ไปคบกับคน
นั้นดวย
: [จริง ๆ แลวความกดดันจากที่บานนั้นไมเคยมีอยูเลย
: [พี่คิดเหมือนพี่ฉอดพี่มีความรูสึกวาหนึ่งที่บานคือขออางเฉย ๆ นะ.
: ก็คิดเหมือนกันคะ.
: เพราะวาอยางนี้คะ เวลาที่บานหูย! ที่บานหาคนมาใหมันตองมีความทุกขรอนใจอะมากกวา
นี้พี่วาดูหนาชื่นตาบานนะพี่ออยวา.
: เคาเหมือนประมาณวาเคาบอกวาเนี่ย ถาจะคบกับเราก็ตัดแมตัดลูกกัน อะไรอยางเงี้ยคะ
แลวก็ ๆ เคาก็บอกวาเคาเลือกเรานะ เคาจะบอกแม เคาก็เลยแบบวาเหมือนลําบาก เรื่อง
การเงินดวยเพราะวาที่เคยตองสบายอยางนูนอยางนี้ก็จากที่บานชวยดวย เคาก็แบบก็ตอง
หาเอง อะไรอยางเงี้ยแลวมันไมพอใช มันตองมีรายจายนูนนี่นั่น อะไรอยางเงี้ย หลัง ๆ มา
จะเปนอยางนี้ เคาจะอางเรา อางแบบนี้ตลอด.
: แลวพอรูเรื่องหนูทําไงคะ…
: พอรูแลวก็เลิกคุยเลยคะ แตพอเคาก็เงียบเหมือนกันนะคะ แตพอเคาผานไปซักสองเดือน
อยู ๆ เคาก็โทรกลับมา โทรมางอเรา โทรมาบอกวาเปนอะไร ทําไมไมคุยกัน ยังรัก
: [กลับมาเพราะตังหมดปะ
: ไมแนใจ
: [กลับมาเพราะตังหมด
: ชายคะ แตเราก็เรารูและ แตเราไมบอกนะวาเรารูแลววาเคามีคนอื่น แลวเราก็บอกวาเออให
มันจบกันเถอะ คือความรูสึกในตอนนั้ นเรารูสึ กเสี ยใจมาก เราก็อยากที่ จะเราไมรู น ะว า
เค า ๆ ขนาดเค า โกหกเรามาได ตลอด แลว เราไมรูวาถาเราไปรุนแรงหรือเราไปพูดหรือ
โวยวาย เคาจะตอบรับเรากลับมายังไง เราแคอยากใหจบแลวใหมันเงียบ ๆ ไปอะคะแตวา
เสียใจมั้ย คือวาตอนนั้นแบบไมเปนผูเปนคน
: [ชาย ๆ ตอนเนี้ยไมรูนะถามองกลับไปอะพี่ยังมีความรูสึกวาพี่ยินดีกับนองนะที่นองไมไดเขา
ไปอยูในครอบครัวหรือไปอยู กับเคาในฐานะคนรั ก คือพี่มีเห็นสัญญาณตลอดอะค ะ คือ
ผูชายคนนึงถาพูดเรื่องเงินกับผูหญิง เอะ!พี่รูสึกวามัน ๆ ไดเหรอ อยางที่บอกอะคะวาชวยกัน
ได แตเพียงแตวาเปนการชวยที่เราอยากชวย ไมใชการรองขอจากเคา แลวสิที่เคาพูดเหมือน
การรองขอจะจะ ถาเธอไมใหนะฉันก็ตองไปนั่งคุยกับผูหญิงอีกคนนึง ดูเหมือนกับวาคือตอง
มีตัวประกัน อะไรหลาย ๆ อยาง ซึ่งมีเงื่อนไขเยอะอยางที่นองบอก
: [ขอตอรอง
: [อืม
: [คะ
: ชาย แต ๆ ตอนแรกเราก็ยอมเชื่อวายอมแบบคิดวาถาเราดีขนาดนี้แลวอะ เคาจะมองเห็นมั้ย
อะไรอยางเงี้ยคะ คิดวาคือความรูสึกตอนนั้นนะ คือเรายังไมอยากเลิก แตพอเราตัดสินใจวา
เลิก ถามวาเจ็บมั้ย เจ็บมากคะ จนทําใหรูสึกวาไมอยากคบกับใครแลว ไมอยาก ๆ คุยอีก
แลว คือมันเจ็บมาก
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: [คบกันนานมั้ยคะ…
: คบกันมาได เกือบสี่ สามปกวาคะ
: [คะ
: [นอ คนบางคนตองดูถึงสามสี่ปถึงจะไดรูวาเปนคนยังไง คะแลวตอนนี้เปนยังไงบาง…
: ตอนนี้เหรอคะ ตอนนี้ดีขึ้น ก็ไดมาเจอกับคนใหม
: [คะ
: ซึ่ง ๆ เปนคนที่คบกันระยะไกลเหมือนกัน แตสิ่งหนึ่งที่รูสึกไดคือเคาแสดงถึงความจริงใจทุก
อยาง พาไปรูจักที่บาน แตเคาเปนคนที่มีความรูสึกที่แบบที่เคาเปนผูนําอะคะ เคาตัดสินใจ
เองทุกอยาง คือที่บานจะชอบหรือไมชอบ แตเคาบอกเลยวาถาเคาตัดสินใจแลวคือคนนี้นะ
อะไรอยางเงี้ย.
: ก็ดูไปเรื่อย ๆ กอนนอ…
: ชายคะ.
: ความรักครั้งเกา อยากใหเหลือไวไวแคน้ําตา อยางนอยมันตองมีบทเรียนดวย ไมไดบอกให
หลอก แตเฮย! ชั้นมีบทเรียนละ ขอดูใหนานกวานี้อีกนิด ขอดูใหชัดกวานี้อีกนิดไปเรื่อย ๆ
ขอใหความรักครั้งนี้เปนความรักที่ดีที่สุดที่อยูในมือนองละกัน.
: คา.
: โชคดีนะคะ ที่ผานมานอ ณ วันนี้ก็ไดเจออีกคนนึงซึ่งแนนอนแหละ แตเราอาจจะไมรูวาจะ
เปนยังไง แตสุดทายแลวเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังสิ่งที่ดีกวา
: [คะ นะแตมันเปนอันนึงที่เปนสิ่งที่ยืนยันไดนะคะวาจุดจบของสิ่งนึงมันจะเปนจุดเริ่มตนของ
อีกสิ่งนึงอะ หลาย ๆ ครั้งในคลับฟรายเดยไมใครกลาเลิกนะคะ เพราะกลัววาหนูไมอยาก
เริ่มตนใหม โอย! ถาเริ่มตนใหมมันดีกวา เริ่มเถอะ
: [หรือบางคนใชคําวาก็รักไปแลวนี่คะ เพราะคําวารักเปนคําตอบสุดทาย ก็แบบไมรูจะ
แกปญหายังไงจริง ๆ
: [คะชาย
: สมมุติอยางนองเนี่ย นี่คือถานองยังอยูตรงนั้น แลวคิดอยางเดิมคือคิดวาความดีจะเอาชนะใจ
เคาได ปานนี้ไมรูจะเสียน้ําตาไปกี่ปบแลวนอ
: คือแตกอนตอนนั้นสองปที่หลังจากเลิกกับคนนั้นสองปที่เคาคบกับคนนั้นเรารองไหทุกวัน ไม
มีวันไหนไมรองไห บางทีมันระแวงตลอด
: [คะ
: [คะ นะพอละตอนนี้เดินหนาตอไปกับสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นนะคะ
: คา
: ขอบคุณนะคะสําหรับประสบการณนะคะ
: คา ขอบคุณคา
: คา สวัสดีคา.
: คา สวัสดีคะ.
: นะคะ เออนะ สัญญาณอันตรายคะ เปนเรื่องที่เราพูดกันอยูเสมอนะคะ บางทีเราเห็นอะไร

224
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออย

พี่ฉอด
พี่ออ ย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
คุณพีค

ใหชวยสงสัยแรง ๆ เอะ! แปลกนอ เอะ! ยังไงนะ ๆ
: [แคสงสัยก็ใชแลว
: [ชาย
: บางทีนะคะ บางทีพอมันเอะ! เนี่ยนะก็ลองคิดตอสักนิดนึง แตสวนใหญคนเราไมเปนอยาง
นั้นนะพี่ออย…
: คะ.
: พอมีอะไรเอะ! เราจะรูสึกวาอุย! ไมหรอกมั้ง
: [อะ ๆ ๆ ชาย ๆ ตาม ๆ มาดวยไมใชหรอก
: ไมใชหรอก.
: ไมหรอก อยาคิดมากนะคะ อันนี้คะมีบอกวาคนที่ใชก็ยังไมดีพรอม คนที่พรอมก็ยังไมใช เปน
สัจธรรมแลวใครละคะถึงจะพอดี ดูไปเรื่อย ๆ กอนคะ ใจเย็น ๆ อยาพึ่งรีบนะคะ
: [บางทีตั้งใจจะเลือกซักคนนึง บางทีไมใชทั้งสองคนก็มีนอ…
: คะ มีอันนี้บอกวาเจ็บกวาการไมถูกรักคือการหลอกตัวเองวาเคายังรักเราอยูแหละ หลาย
คนก็เปนแบบนี้ ยังเปนคนดีคะ เพราะวาคนดีจะคิดดีแลวทําดี ไมวาคนนั้นจะรักเรารึเปลาก็
ตาม อะไดตามนั้นนะคะ อันนี้ในแฟนเพจคะตอใหดีแคไหนถาไมใชคือไมใชอยูดี อันเนี้ยมัน
จะมีใครหลาย ๆ คนที่เจอกับเหตุการณแบบนี้นะคะ ตอนนี้เบอรนี้คะ 0266658377-80 นะ
คะ เบอรโทรเขามาหรือวาใครก็ตามที่ฝากเบอรเอาไว รอการติดตอกลับนิดนึงนะคะ วันนี้ใน
เพจแชรไปแลว อุย! แปปนึงแปดหมื่นกวาคนที่เขามาดูและก็แชรไปเยอะมากนะคะตอนนี้
เขามาแลวก็ฝากคําถามเอาไวดวยนะคะ เลือกคนที่เรารักกันไดรึเปลาคะ ถามคนอีกคนนึ
งกอนคะวาเคาเลือกเรารึเปลา [อืม] ความรักเปนเรื่องคนสองคน.
: คะ อันนี้เคาบอกวาเขากับชีวิตตอนนี้เลย [คะ] คนที่ดี (ไอ) ขออภัยคะ คนที่ดีหรือคนที่ใชทั้ง
ที่เรารูวาคนที่ใชนั้นทําใหเราเจ็บปวด [คะ] แตทําไมหัวใจเราถึงยังยืนยันวาอยากจะมีเคา.
: อึม เฮอ ๆ บางทีคนเราชอบไปหาเหตุผลอะไรกับหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งบางทีมัน บางคนชอบ
ถามวาเราควรใชความรูสึกหรือวาควรใชสติ หรือควรใชสมองในการเลือก จริง ๆ มันใช
พรอม ๆ กันนะคะ ไปเรื่อย ๆ อยางเนี้ยเราพึ่งขึ้นไกราบทาน ว.วชิรเมธีอะคะ พระอาจารย
พู ด ชอบจั ง เลยคื อ บางที เ ราใช ค วามอดทน ๆ นะ คื อ ในที่ สุ ด แล ว อะ การเป น คนยอม
กลายเปนคนที่เปนคนใหก็ตองใชปญญา อืมม
: [บางคนบอกวาอะไรนะอยาเปนคนคนดีที่โง
: [ชาย ๆ คะ คือเหมือนกับวาเราตองใชปญญาดวยในการที่เราจะเปนคนที่ให
: [คือเปนคนดีดีแลวคะ
: [คะ
: แตตองเปนคนดีใหถูกที่ถูกทาง
: [คะ
: ดวย:: นะคะ.
: คะ สายนี้เมื่อกี๊หลุดไปนะกลับมาอีกทีนึงนะคะ สวัสดีคา…
: ฮัลโหลคะ
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: [นองอะไรคะ…
: [พีคเหรอคะ… นองพีคใชมั้ย…
: ใชคะ.
: อะ นองพีคนะ.
: นองพีคคะ.
: ไหนดูซิ เจออะไรมาคะนองพีค…
: ออ เลาเลยนะคะ…
: ไดเลยคะ
: [คะ
: คือพอดีพีคอะคะ เมื่อตนป 59 [คะ] ไดแตงงานกับแฟนอะคะที่คบกันมาประมาณ 4 ป แลว
พอคบพอแตงงานไดประมาณ 3 เดือนอะคะ เราจับไดวาเคาไปมีคนอื่น
: [อื๋ม 3 เดือนเองนอ::
: ใชคะ
: โปรโมชั่นสั้นมาก ตอนนั้นรักกันนานมั้ยคะ กวาจะแตงงานนะ…
: 4 ปคะ.
: 4 ปเหรอคะ…
: ใชคะ 4 ป เราก็ตัดสินใจประมาณเดือนสองเดือนอะคะก็เลยตัดสินใจเลิก [อืม] คือเรารับ
ไมไดเลยอะคะ [คะ] รับไมไดจริง ๆ แลวพอเลิกไดประมาณสักเดือนสองเดือนอะคะ เพื่อน
ไดติดตอเพื่อนของเคาอีกทีนึงนะคะ [คะ] เคาบอกวาผูชายคนนี้ดีนะ ทํางานอยูแผนก
เดียวกันกับเคา [คะ] แลวเคาก็เลยติดตอใหเราอะคะ [หืม] แลวก็
:
หมายถึงยังไงนะ พอ
เลิกกับคนนึง…
: ใชคะ
: [แลวเพื่อนเคาติดตอผูชายคนนึง คือเปนผูชายอีกคนนึงใหเราอยางเงี้ยเหรอคะ…
: ใชคะ คือใหลองคุยดูอะคะ [คะ] เพราะวาเคาเห็นเราเสียใจมาก [อื่ม] ใชคะ เคาก็ลอง เคาก็
แอดเฟซบุกมาคะ [คะ] คุยกันไดประมาณเดือนสองเดือน แตเราทํางานอยูบริษัทเดียวกันนะ
คะ [คะ] คุยไดประมาณเดือนสองเดือนก็นัดเจอหนากันนะคะ พอเจอหนากันก็ติดตอ คุยกัน
มาเรื่อย ๆ อะคะ [คะ] แลวโดยที่เคาบอกวาเคาชอบเรา [อื่ม] ชอบเรามาก ชอบเราที่เราเปน
คนตรง ที่เรานิสัยดีอะไรอยางเงี้ยคะ เราก็ออโอเคเราก็รับฟง เคาก็จะถามเรา บางครั้งนะคะ
คุยกันมาสักพักนึงเคาก็จะถามเราวาแบบ ตกลงเปนแฟนกับเคาไดมั้ย อะไรประมาณเนี้ยอะ
คะ
: [อืมม แลวหนูตอบวา…
: เราก็บอกวาเรายังไมพรอม แรก ๆ นะคะที่คุยกัน สองสามเดือนเคาจะถามคํานี้ แลวพอเรา
บอกเรายังไมพรอม เราพึ่งแยกทางมาใหม ๆ นะคะ [คะ] เคาก็โอเคคะ เคาบอกวาคุยกัน
อยางงี้ก็ได คุยไปเรื่อย ๆ [คะ] เคาเปนคนที่ดีมากอะคะในสายตาเราที่เราคุยมานะคะ [คะ]
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ตั้งแตคุยกันวันแรกจนถึงวันนี้ ก็ประมาณสองปกวาไดคะ [คะ] โดยที่เราไมไดใหฐานะอะไร
เคาเลย เคา
: [ก็คุยกันเฉย ๆ
: ใชคะ คุยกันเฉย ๆ แลวเคาเวลาเราคุยกับเคานะคะเคาเปนคนที่ใจเย็นมาก แตเราเปนคนที่
ใจรอนมาก เวลาอยูดวยกันเงี้ยคะ เวลาไปไหนดวยกันอะไรอยางเงี้ยคะ เราจะเปนคนที่
อารมณ ร อน เค า จะเป น คนที่ อารมณเย็น เวลามีเรื่องทะเลาะกัน หรือคุย กัน ไมตรงอะไร
อยางเงี้ยคะ เคาจะเย็นใสเรา เคาจะทําใหเราเย็นลงโดยปริยาย
: [แลวสรุปวาเปนแฟนเคารึยังคะ…
: ยังคะ.
: ฮะ ตอนนี้ก็ยัง…
: ใชคะ.
: 2 ปแลวเนี้ยนะ…
: ใชคะ.
: เพราะอะไรคะ… หนูคิดอะไรอยู…
: ก็เนี่ยอะคะเปนปญหาที่ ๆ หนูอยากรูจักตัวเองมาก
: [ออ วาเคาเปนคนที่ดีหรือคนที่ใช
: [วาเพราะอะไร ใชคะ เพราะวาเคาดีกับเราทุกอยางอะคะ เขาใจเรา รับฟงเราในทุกเรื่องเรา
มีปญหาก็ใหคําปรึกษา คือ::
: [แลวทําไมไมรัก
: ปรึกษาเคาไดทุกเรื่องอะคะ
: [ใชมั้ย
: ใชคะ.
: พี่วาไมรูนะ ถาเปนมุมพี่นะคะ พี่วาบางทีความรักมันไมไดใชเหตุผลนะ ใชปะ เพราะความรัก
ไมคอยไดใชเหตุผลเทาไหร เราเลยไปรักคนที่ไมคอยควรรัก อันนั้นก็สวนนึง [คะ] แลวในทาง
กลับกันคะ เพราะความรักไมไดใชเหตุผล คนที่ดีแสนดีบางทีอาจจะเปนคนที่เราไมไดรักก็ได
นะ เหมือนเมื่อกี๊ที่พี่ออยบอกอะคะวาคนที่เรารักตองเปนคนดี แตไมใชคนดีทุกคนที่เราตอง
รัก ไมงั้นจะแฟนเยอะมากสิเพราะคนดีมีเยอะ [คะ] มันจะมีคนดีบางคนเทานั้นที่โดนใจ แต
วาอันนึงอะคะพี่ก็แคกลัววาหนูก็ตองคุยกับตนเองชัด ๆ นะวาจริง ๆ ตอนนี้เรารูสึกกับเคา
ยังไงเพื่อจะไดไปคุยกับทางเคาใหชัดเจน ไมงั้นมันจะกลายเปนวาเหมือนนองใหความหวัง
เคาไปเรื่อย ๆ.
: คือเวลาเคาถามเราอยางเงี้ยอะคะ [อืม] วาเราจะใหสถานะเคาไดตอนไหน อะไรอยางเงี้ยคะ
เพราะเราบอกเรายังไมพรอม แลวเราก็พูดบอกวาถาเขาเจอใครหรือวาเจอคนที่ถูกใจก็เคา
สามารถคุยไดนะ เพราะวาเรายังไมพรอมที่จะใหสถานะนั้นกับเคาอะคะ แตเคาก็ไมหายไป
: [ถาสมมุตินะคะ สมมุติวาวันนี้เนี่ย เคาเดินออกไปจากชีวิตเราอะ เราจะเสียดายมั้ยหรือเรา
รูสึกยังไง..
: อันนี้ก็ตอบตัวเองไมไดอะคะ เพราะวาทุกครั้งที่เราพูดไปเคาไมเคยหายไปไหนเลย เคาก็ยัง
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อยูที่เดิม โทรหาเราทุกวัน
: [พี่แครูสึกวาที่พี่ออยพูดแตเกี๊ยอะคะ เราแหละที่ตองตั้งหลักแลวคุยกับตัวเองใหดี ๆ [อืม]
มันมีสองมุมเหมือนกัน มุมนึงก็ตือถาสมมุติวาในที่สุดแลวเคาไมใชจริง ๆ [คะ] การที่เราเก็บ
เคาไวแบบนี้ [คะ] ก็นาสงสารเคานอ…แตวาถาในขณะเดียวกันนั้นไมรูถาเกิดเคาบั งเอิ ญ
จริง ๆ แลวก็คืออยากมีเคาอยูในชีวิตแหละ [คะ] เพียงแตวาดวยอะไรก็ไมรู บางทีอาจจะทํา
ใหรูสึกวาอยางที่นองบอกอะ ก็ไมเห็นไปไหนนี่ [คะ] บางทีเรารูสึกวาเคาเปนของตายในชีวิต
เนี่ย มันก็อาจจะทําใหเราไมไดรูสึกกระตือรือรนที่อยากจะทําอะไรใหมากกวานี้
: [คะ
: แตวันนึงพอไมมีเคาแลวเนี่ยมันอาจจะเสียใจทีหลังก็ได นึกออกใชมั้ยคะ… ในที่สุดแลวมี
เหมือนกันบางเคสที่เสียคนดี ๆ ในชีวิตไป แลวก็พึ่งมารูวา รักเคาในวันที่เคาเดินไปแลว [คะ]
ซึ่งมันก็สายไปอยางเงี้ย เพราะงั้น [คะ] มันอาจจะเปนเวลาที่นองตองตั้งสติ แลวก็ทบทวน
ตัวเองใหดี ๆ
: แอบรอคนเกาปะคะเนี่ย…
: ไมคะ
: [ไมไดรูสึกแลว
: ไมไดคุยกับใครแลวก็ไมมีใคร [คะ] แลวมีเคาที่คุยกับเราแคคนเดียว
: [จริง ๆ มันเปน
: และเราคุยกับเคาแคคนเดียว
: [มันเปนความเศราอีกแบบนะ เราเจอคนดีแลวเราไมไดรักเคาเนี่ย
: [คะ
: แตอยางที่บอกคะเราตองสรุปกับตัวเอง ไปประชุมกับตัวเองใหจบเลยวาตกลงยังไง แลวทํา
ทุกอยางใหชัด หรือบางคนนะคะไมรูตัวเอง ลองเปดใจเลยวางั้นลองคบดู บางคนตอนเปน
เพื่อนก็ไมรูวาเอะ! ถาตอนเปนแฟนก็เปนอีกโจทยนึง [คะ]
: เพราะถาเกิดสมมุติวาถาบังเอิญเราใหโอกาสกันแลว แลวเดินไปขางหนาแลวมันพังจริง ๆ
เราก็ยังรูวาเราไดลองเปดโอกาสซึ่งกันและกันแลวนะ [คะ] เพราะไมงั้นแบบเนี้ย มันก็จะเปน
การปดโอกาสเคาดวยถูกมั้ยคะ
: [คะ เหมือนมันเปนความกลัวในใจเรารึเปลาคะ หรือวาเราเคยเจ็บมากอนอะคะ…
: อุย! พี่วาคนที่เคยมีแฟนมามันก็กลัวเจ็บทุกคนแหละ
: [คะ ไมมีใครรูเลยอะคะ
: คือเปนไปไดมั้ยวากลัว เปนไปได แตวาเรามักจะพูดกันอยูเสมอวาไมวาจะกลัวขนาดไหน
หรือวาเจออะไรมาหรือแบบแยขนาดไหนเนย วันนึงถาเราเจอใครสักคนนึงที่เรารักเคามาก
จริง ๆ อะ [คะ] ทุกอยางมันลืมไปหมดอะคะ กําแพงหนาแคไหนมันก็พังทลายได [คะ] มัน
ถึงไดเปนวาเอะ! หรือจริง ๆ แลว ถาสมมุติวาเราไมสามารถจะรักเคาไดจริง ๆ คือเคาเปนคน
ไมใชจริง ๆ เนี่ย [คะ] เอออยางนอยที่สุดแลวนั้น มันจะไดรูแลวก็ตัดสินใจกันไปเลยนอ
: คะ.
: จริง ๆ พี่วาลองดูได [คะ] แยที่สุดก็เจ็บเทาที่เคยผานมา หนูรอดมายังไงหนูก็รอดไปใหไดเทา
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นั้นเอง [คะ] นะ เพราะวานองคุยกับเคามาหลายปละ พี่วาพอเปนหลักปแลวเนี่ยไมไดแลวน
ถาเกิดบังเอิ้น ! รูสึกวานองก็กั๊กเคาไว คือไมรักแลวนะแตกั๊กไวเฉย ๆ อะ ก็ไมแฟรตอเคาก็
ไมแฟรตอตัวเราดวย.
: ขอบคุณนะคะ.
: ตอนนี้หลายสานมากคะ
: [มีสายเขามา
: นะ เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราคุยใชเวลาคุยกับตัวเองใหเรียบรอยกอน แลวดูวาในที่สุดแลวเรา
อยากมีเคาเปนแบบไหน ถาอยากเปนเพื่อนตองชุดเลยนะคะวาคือเพื่อน [คะ] คะนะ ดีกวา
อยาไปเลนกับความรูสึกของใครนอ…
: คะ ๆ.
: เคคะ
: [ขอบคุณคา สวัสดีคะ
: สวัสดีคะ.
: เปนความเศราอีกแบบคะ เจอกันที่นาราก นารักแตไมรักเคาซะที นะคะแตก็ตองคุยกันดี ๆ
คะ เพราะวาวันนี้มีเยอะคะไอตอนอยูไมดูแล มารูสึกแยตอนเคาจากไปแลวเนี่ย หืม ไมรูจะ
โทษใครดีเออยนะคะ อะเบรกกันแปปนึง เดียวกลับมารับสายกันตอนะคะ คนที่ดีหรือคนที่
ใชคะ วันนี้นะคะคลับฟรายเดยตองขอบคุณไทยประกันชีวิตดวยคะ
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 2
พี่ออย : มาคุยกันตอคะ คลับฟรายเดยคนที่ดีหรือคนที่ใชนะคะ ไลฟสงเขามาคอมเมนตไดเรื่อย ๆ
นะคะ เดี๋ยวเขาไปอานนอ
พี่ฉอด : [อันนี้บอกวาคนดีเขามาเราพลาดตลอดเลยไมรูทําไม
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : มักจะตองมานึกเสียใจทีหลัง.
พี่ออย : อืม โอ! บางทีมันก็เปนความเจ็บปวดนะคะ ตรงที่แบบ
พี่ฉอด : เนี่ยไดคนดีมาแลวรักษาไมได
พี่ออย : [นั่นนะสิคะ เมื่อกี๊มีเมนอันนึงคะที่สงมาบอกวาชวยอธิบายความรักขึ้นกับคนสองคนหนอย
ทําไมถึงเปนแบบนั้น อาวก็ปกติอะคะ
พี่ฉอด : [คะ
พี่ออย : เราเลือกเคาฝายเดียวไมไดคะ นะเวลา ๆ ที่เราจะเริ่มตนความรัก เราบอกวาเราอยากเลือก
คนเนี้ยจังเลย แตถาเคาไมเลือกเราเราก็จบอยูดี
พี่ฉอด : [คือความรักนะ จะรักใครก็รักไดคะ แตถาจะรักใหประสบความสําเร็จ [คะ] มันตองเปนคน
สองคนที่รูสึกตรงกัน
พี่ออย :
รักกันนะ
พี่ฉอด : เออ ถามันแคฝายใดฝายหนึ่งมันก็คงฝนกันไมไหว
พี่ออย : [หรือแมกระทั่งการแกปญหาความรักคะ เชนบางคูที่มีปญหา แลวมีเราเทานั้นที่พยายามแต
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เพียงฝายเดียว
: [อยากแกอยูคนเดียว
: อยางเงี้ยก็ไมไดอยูดี ถาอีกฝายไมทําอะไรเลย มันก็ไปขางหนาไมรอดอยูดีอะคะนะคะ เพรา
ฉะนั้นมันถึงเปนเรื่องของคนสองคน
: [ความเหนื่อยความยากลําบากของความรักมันอยูตรงนี้แหละ ตองใชคนสองคนในการ
แกปญหา [คะ] เมื่อกี๊บางคนบอกโสดอยูคนเดียวเหงา! เหงา เหงาแลวแกปญหาดวยตนเอง
ไดนะ [คะ] แตเวลาเศราใจเพราะความรักเนี่ยมันตองแกสองคน
: [แลวก็แกที่เราดวย
: [ยากเขาไปอีก
: [ใชคะ ถาเกิดเราอยากเดินตอแตเคาบอกพอละจบคะแคเนี้ยก็เดินไมไดแลวนะคะ สายนี้
คุณน้ําคะ สวัสดีคา…
: สวัสดีคา
: [สวัสดีคะน้ํา
: น้ําจา ฮัลโหล.
: ฮัลโหล สวัสดีคา.
: [เสียงฟงไมคอยชัดอะคะ ทําไงดีลูก เดี๋ยวนะ เสียงมันจะฟงดูอู ๆ
: [เสียงอูอี้คะ
: [นิดนึงคะ ทํายังไงดี ๆ ไหนลองดูอีกทีซิ
: [ไหนลองโคดสิคะคุณน้ํา : ?
: งั้นเดี๋ยวขอเวลาขางหลังเช็คสายแปปนึงนะคะ
: [อะเค เช็คสาย?
: [นะคะ เพราะว า เสี ย งอู อ้ีม าก แลว เดี๋ย ว ๆ ทาง ๆ ไลฟเนี่ย จะเป น คนขี้ห งุ ดหงิด นะคะ
: [เดี๋ยวเราฟงไมยิน เดี๋ยวจะโมโหคอมเพลน
: [เดี๋ยวจะมาบนกันอีกนะคะ นี่หลาย ๆ อันคะบอกวารูตัวเลยคะวาตอใหดีแคไหนก็เปนคนที่
ไมใชสําหรับเคาอยูดี แตก็เปนเรื่องแปลกนะคะในที่สุดแลวเราก็จะพยายามทําความดีกับเคา
ตอไป เพราะอยางที่บอกคะใหเธอมันเรื่องของชั้นไง ถาไมเห็นคุณคากันก็เรื่องของเธอ ก็อะ
อยาใหความรักของเรารบกวนเคามากเกินไปก็แลวกันนะคะ อันนี้บอกวาพยายามซื่อสัตยอยู
ฝายเดียวกับคนที่ไมใชแตสุดทายก็ไมมีความสุข.
: นั่นแหละคะที่เราบอกแตกี๊แหละนอ ซื่อสัตยก็ตองซื่อสัตยกันทั้งคู [คะ] เคาถึงไดบอกนอ
คนเราจะอยูดวยกันตองศีลเสมอกัน
: [คะ
: คําวาศีลเสมอกัน หมายถึงวามองอะไรที่มีเปาหมายเดียวกันอะนะคะ
: [คะ
: ถาเราตั้งใจมากที่เราจะซื่อสัตย แตเราไปเจอคนที่เคาตั้งใจจะไมซื่อสัตยเนี่ยก็จะอยูกันไมได
อยูด ี
: [นะคะ อะอีกทีนึงคุณน้ําสวัสดีคา…
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: สวัสดีคา
: เย.
: ใสกริ๊งเลยคราวนี้
: [อา ๆ เลาไดแลวคะ
: [โอเคคะ ขออนุญาตเลาเลยนะคะ
: คะ
: คะเรื่องนี้ยอนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปที่แลวนะคะ
: [คะ
: คือน้ําคบกับผูชายคนนึง ตอนเมื่อซักประมาณสิบเกายี่สิบ [คะ] นะคะ คบมาประมาณ 4 ป
ชวงที่คบก็เออเคามีเหตุที่จะตองพาเราเขาไปอยูที่บานเคา แลวก็คือ
: [มีเหตุที่เราตองไปอยูบานเคา เหตุนั้นคือ…
: เหตุนั้นคือ ทีแรกตองยอมรับวาเปนวัยรุนที่แอบมาอยูดวยกันอะคะ [ออคะ] แลวพอแมเคารู
ทางฝงครอบครัวเคารูกอนนะคะ [คะ] คะครอบครัวเคาก็เลยแบบคอนขางหวงลูกชายมาก ก็
จะเอาลูกชายกลับไปอยูที่บาน [คะ] แลวทีนี้ตัวแฟน ๆ หนูเคาก็คือแบบจะไมกลับไปอยูที่
บานถาเกิดวาไมเอาแฟนเขาไปดวย [คะ] โดยที่หนู?
: [หนูก็เลยตองติดเขาไปอยูในบานเคา…
: ชายคะ แลวก็พอเขาปอยูบานเคาก็เหมือนจากที่เราไมทํางานหนัก เราก็ตองทํา
: [คะ
: เพราะที่บานเคาทําธุรกิจอาฮะ ก็ขยันมาเรื่อย ๆ เพื่อที่จะไดใจแฟนเราดวย ไดใจทาง
ครอบครัวเคาดวย คะก็คบมาเรื่อย ๆ อดทน สิ่งที่กดดันมาตลอดทั้ง 4 ป เคยมีสีปหาปเลิก
กันหางกัน แตก็เพราะ ๆ วาทั้งแมเคาทั้งครอบครัวเคาดวย ก็อยางที่บอกทีแรกคือครอบครัว
เคาไมไดตอนรับเรา ไมวาเราจะทําดีแคไหน [คะ] แลวที่ตัวแฟนก็คือแบบจะตองมาเคลียร
ปญหาที่แมทะเลาะกับแฟน แฟนทะเลาะกับแม คือมีปญหากันตลอดอะคะ แตก็ยื้อกันมา
จนครบ 4 ป ?
: [อันนึงนะ นิดนึงคะ พอดี ๆ วาหนูโทรเขามามันอาจจะเปนอยางนี้ก็ไดนะคะหลายคน
ตัดสินใจไปอยูดวยกันเร็ว ยากเหลือเกินที่พอแมเคาจะยอมรับอยางรวดเร็ว เพราะวาคุณ
พอคุณแมหลายคนมักจะมองวา เอะ! ทําไมผูหญิงคนนี้มาอยูกับลูกชั้นงายจังเลย มันก็เลย
อาจจะมีอคติมาตั้งแตตน [ใชคะ] แลวอคติขอเนี้ยมันลบยากดวยนะตอใหนองทําดีแทบตาย
นะคะ สุดทายเคาจะมองวาทําไมผูหญิงคนนี้มาอยูกับบานชั้นเร็วจัง อะไรแบบเนี้ย เปนคน
หวงลูกชายหรือไมหวงลูกชายก็ตามนะ อันนี้เตือนไปยังหลาย ๆ คน บางทีการวางตัวตั้งแต
วันแรก ๆ มันคือทําใหคน ๆ หนึ่งตัดสินเราไดเลยนะคะวาเราเปนคนแบบไหนในขั้นตน
: [แลวปญหาที่นองบอกวาเขาไปอยูในบานแลว ๆ ความอึดอัด [คะ] เชนยังไงบางนะคะ เคา
ปฏิบัติกับเรายังไงบาง…
: ความอึดอัดหลายอยางก็แบบคือไมไดเปดเผยเราเปนแบบ พูดงาย ๆ คือเปนลูกสะใภเต็มตัว
อะไรอยางเงี้ย [คะ] จริง ๆ ตัวหนูเขาใจวาเรายังเด็กกันทั้งคู แต ๆ ในระยะเวลา 10 ป หนูก็
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พยายามที่จะทํางานหนัก [คะ] ใหมาก ๆ เก็บเงินเพื่อที่จะแบบทั้งซับพอรตแฟนเราดวย
จริ ง ๆ เข า ไปอยู บ า นเค า หนูทํ า งานค อ นขา งหนั ก กวา ตัว ลู กชายเคา [คะ] กวาแฟนเรา
พยายามเอาความดีชนะทุกอยาง จนมันมาครบ 10 ปอะคะ เคาไมเคยพูดถึงเรื่องแตงงาน
เลย แตจริง ๆ คือถาถามถึงความรูสึกเรา [คะ] ไมวาเราจะเขาใจ ถูกใจเคา หรือไมถูกใจ แต
เราใชเวลาคบกันมาจนถึง 10 ป นะคะหนูก็เลยแบบวา เอะ! นาจะเห็นใจเราบาง [คะ] คะ
เราก็เลยมีทะเลาะกัน อะไรกันมาเรื่อย ๆ จนวันสุดทายที่หนูตัดสินใจที่จะไมเอาแลวขอไป
อยูกับพอแมเราดีกวา [คะ] ก็เลยหางจากเคาไปประมาณ 2-3 เดือน
: [ที่บอกวาเคาไมพูดเรื่องแตงงานนะ หมายถึงตัวแฟนเราดวยใชมั้ยคะ…
: คือตองบอกวาหนูคบกับใคร ไมรูวามันเปนกรรมหรือวาอะไรรึเปลาที่หนูเปนชางเทาหนา
ตลอด แฟนคือแตงก็ไดไมแตงก็ได แตตัวเคาไมใชหลักอะคะ เหมือนเราหารายไดไดมากกวา
[คะ] ใชคะ แตถาแบบ
: [พอแมเคาไมไดพูดอะไร ไมไดคิดวาจะใหแตง
: [ไมเลย
: ผูชายเคาก็เลยคิดวาจะตองแตง.
: คะ.
: อายุเทากันมั้ยคะเนี่ย…
: อายุเทากันคะ.
: คะฟงดูเหมือนแบบผูชายจะมีอายุนอยกวาดวยซ้ําจากสิ่งที่หนูเลาแลว
: [อายุเทากันคะ
: [คะเราตัดสินใจวาไมเอาละ
: คือ ๆ คือลึก ๆ หนูคิดวา จะไมเอาอะไรที่เปนผลประโยชนของธุรกิจบานเคา ถึงแมวาเราจะ
ชวยเคามาเปนระยะเวลา 10 ปก็ชาง เราไมมองถึงตัวเงินละตอนนี้ เรามองแควาเอะ! เราทํา
มาขนาดนี้แตวาสิ่งที่เรายังโดนตั้งแตวันแรกจนถึงวันนี้ อะไรเราก็ยังโดนอยูเหมือนเดิม ทั้ง
คําพูด การกระทํา
: คนกลางทําอะไรเพื่อการปกปองเรามั้ยคะ.
: ปกปองบางคะ.
: บาง หืม
: แตวาเคาจะไปเอฟเฟกตเยอะกับแมก็ไมได.
: เขาใจ ๆ พี่รูสึกวาไมจําเปนที่เราจะตองไปทํารายทางฝายอีกฝายนึง หนูจะตองไปเถียงอะไร
เลยนะคะ [คะ] เพียงแตแควากระตือรือรนที่จะเปนผูนําครอบครัว เรารูมั้ยวาภรรยาตอนนี้
อยูในภาวะอันไหน มีความทุกข มีความเศราโศกเสียใจ เคาใสใจความรูสึกเรารึเปลา
: [เคา ๆ เคาพยายามคะ แตเคาก็เหมือนแบบทําอะไรมากวานี้ไมได
: [อาคะ แลวยังไงตอคะ…
: ก็เลยตัดสินใจบอกเคาวา เนี่ยจะไปหาแมกับพอนะ คือ ๆ หนูจะกลับไปอยูกับแมกับพอ [คะ]
ซึ่งอยูคนละตางจังหวัด
: [คะ
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คุณน้ํา : อาแลวหนูบอกเคาวาจับมือเคาแลวบอกเคาวาหนูบอกเคาวาหนูอะเปนคนขยัน เราไมอด
ตายหรอก ตอใหเราไมอยูกับทางบานคุณ เราไมไดมีผลประโชนทางธุรกิจทางบานคุณเราไป
ชวยกันทํางานแลวชวยกันสรางครอบครัวใหมันขึ้นมาก็ได อะไรอยางเงี้ยคะ [คะ] ก็บอกเคา
เคาก็บอกวาเออถางั้นก็ใหหนูไปกอน เพราะวาการที่จะไปอยูแลวเริ่มทํางานใหมมันบางทีถา
ไปทั้งสองคนก็กลัวจะเอะ!
พี่ออย : [คะ ก็เลยใหหนูกลับกอนอะ วาอยางงั้น
คุณน้ํา : [คะ แลวหนูก็มาอีกจังหวัดนึงก็คือ คือแฟนหนูเคาก็อยูที่ตางจังหวัดนะคะ หนูก็เลยเขามาอยู
กรุงเทพฯ มาอยูกับพอแมนะคะ แลวก็มาอยูกับพอแมถึง 3 เดือน ในระยะเวลาแคนั้นนะคะ
หนูไมเคยคิดวาจะมีเรื่องมือที่สามหรือวาเรื่องผูหญิงเขามา เพราะมั่นใจแบบกลาพูดไดเต็ม
ปากวาไมมีทาง เคาไมมีทางที่จะมีคนอื่นแน ๆ ดวยความดีที่เราทํามาดวยความเห็นใจเรา
ทุกขเราสุขมาดวยกัน ไมมีทางแน ๆ อะไรแบบเนี้ยอะคะ แลวจนมีเรื่องที่ไมคอยดีเขาหูมา
คือเพื่อนของเคาทักหนูมาบอกวาเฮย! มันไมจริงละนะ คนในจังหวัดนี้เห็นละนะวาไปกับใคร
ผูหญิงคนเนี้ย อะไรอยางเงี้ยคะ หนูไมเชื่อ
พี่ออย : [คะ พยายามตัดแลวบอกวาเปนไปไมได แลวโกรธคนที่มาบอกดวย ไมมีทางอะ ๆ ไมมีทาง
แนนอน เชื่อใจเคามากอะคะ [คะ] แลวสิ่งที่เจอคือ…
คุณน้ํา : สิ่งที่เจอคือ วันนั้น ถาสมมุติวาพรุงนี้คือวันที่เคานัดที่จะมาตามเรามาที่กรุงเทพนะคะ [คะ]
วันนี้ตอนเย็นหนูโทรถามเคาวา เออ:: เดินทางรึยัง คือตื่นเตนจะไดเจอกันแลว เราอยูดวยกัน
มาตลอดอะคะ กันตลอดสี่ป เราไมเคยหางกันเลย [คะ] เราพึ่งมาหางกันสองสามเดือนครั้ง
อะนะคะ เราก็ตื่นเตนเราจะไดเจอเพราะเราคิดถึงเคามาก โทรศัพทนะคะเออ:: หนูจําไดวา
อยูตรงระเบียงหอง [คะ] เคาเงียบไป หนูเลยถามวาเดินทางรึยัง หนูตื่นเตนเคาเงียบไป แลว
เคาก็บอกวาไปไมไดแลว เราก็ถามวาตลกรึเปลาที่ชั้นรอมาตั้งหลายเดือน ที่แบบมาถึงวันนี้ที่
เรานัดกัน เธอบอกวาไปไมไดแลว เคาก็บอกวาเฮย! เงียบไปพักนึงเลยอะคะ เราไดยินแค
เสียงหายใจกันนะคะ ประมาณซักเกือบ 10 ได
พี่ออย : เออเหอะ โอโห! เงียบตั้ง 10 นาที
คุณน้ํา : ใชคะ
พี่ออย : [คะ
คุณน้ํา : ฟงแคเสียงหายใจแคสองคนแคนั้นอะคะ หนูก็ใจไมดีวามันเกิดอะไรขึ้น
พี่ออย : [เกิดอะไรขึ้น
คุณน้ํา : หนูคิดไปตาง ๆ นานาวา ครอบครัวหามรึเปลา
พี่ออย : [คะ
คุณน้ํา : แลวสุดทาย
พี่ออย : [คะ
คุณน้ํา : เคาตัดสินใจพูดมาคํานึงวาเคาทําผูหญิงคนนึงทอง
พี่ออย : [อื๋ม
คุณน้ํา : เฮย! หนู จังหวะนั้นคือ โทรศัพทหลุดกับมือไปตอนไหนก็ไมรู นะคะเคาเรียกวาอะไรเหมือน
แบบ:: เคาไมรูตัวอะคะ [คะ] ตัวมันไป เออ:: ขอโทษนะคะเสียงสั่น.
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พี่ออย : ไมเปนไรคะ พี่เขาใจความรูสึกนองเลยคะ เงียบไป 10 นาทีเนี่ย [คะ] พี่มีความรูสึกวานองอยู
กับภาวะตรงนั้นยังไงเนี่ย คือพี่นึกไมออกวาสิ้นสุดความเงียบสิ่งที่เคาจะพูดคืออะไร [คะ]อืม
เคาบอกวาเคาทําผูหญิงทอง คุณอื่นทอง…
คุณน้ํา : ใชคะ แคนั้นอะคะ หนูไดยินคํานั้นแลวหนูเบลอ แลวตัวหนูแบบ:: หนูจําไดวาความรูสึกตอน
นั้นมันเบาไปหมดแลวเราไมรูตัว รูตัวอีกทีนึงคือมีคนกระชากตัวเคาไปงาย ๆ ใหหางจากริม
ระเบียงมากที่สุด [คะ] ลืมตามาคือเปนแมมาดึง.
พี่ออย : อืมม คุณแมกลัวหนุคิดสั้นปาวอะ…
คุณน้ํา : แบบเออ:: คุณแม ๆ ไมใชวากลัวหนูคิดสั้น แตสิ่งที่แมเห็นแมวาแบบวาตัวหนูไปครึ่งนึง
แลวอะคะตรงระเบียง
พี่ออย : [โห
พี่ฉอด : [คะ
คุณน้ํา : หนูก็แบบ หนูฟงแมหนู ๆ ยังไมเชื่อเลยอะคะ [คะ] หนูเปนคนที่แบบเรื่องมาก หรืออยางเปน
คนที่คอนขางที่จะอดทนกับสิ่งที่เจอมาก ๆ คืออดทนกับที่บานเคา 10 ป หนูคิดวาหนูเปน
คนที่อดทนมาก ๆ คนนึง หนูไมใชคนคิดสั้นเด็ดขาดอะคะ ตอนนั้นหนูไมรูตัวเลยหนูไดสติ
เมื่อตอนหนูเห็นหนาแมแลวแมบอกวามันเกิดอะไรขึ้น ทําไมตัวถึงแบบโอนเอียงไปแบบ
ครึ่งนึงของระเบียงแลว แบบพรอมจะลงไปแลว [คะ] หนูก็ไดสติ ตัดสินใจโทรหาเคาอีกรอบ
[คะ] ใน ๆ ในวันถัดมานะคะ ตัดสินใจถามเคาอีกรอบวาหนูถามแคคําเดียววาใคร เคาก็บอก
วาเปนคนที่หนูรูจัก
พี่ออย : [เปนคนที่หนูรูจักดวย
คุณน้ํา : ใชคะ คน ๆ นั้นเปนผูหญิงที่เปนนักรองอยูในผับ [คะ] ซึ่งตัวหนูและตัวแฟนหนูก็อยูใน
จังหวัดที่มันไมใหญอะนะคะ แตวาธุรกิจทางแมเคาเปนธุรกิจที่แบบวาคอนขางเปน ๆ ที่รูจัก
ในจังหวัด อาเวลาไปเที่ยว เวลาไปอะไรอยางเงี้ยอะคะ คือมันเปนไปไมไดที่ผูหญิงคนนั้นจะ
ไมรูวาหนูกับแฟนหนูคือคบกันอยู เปนอะไรกันอยู เออทุกทีที่ไปเที่ยวหนูก็เห็นวาผูหญิงคนนี้
พยายามที่จะแบบพูดตรง ๆ วาเหมือนออย ออยแฟนเราทุกครั้งที่เราไปเที่ยว อะไรอยาง
เงี้ยอะคะ หนูเคยพูดหนูจําไดวาหนูเคยพูดวาทําไมพี่ผูหญิงนักรองคนนี้ อะไรเวลาเธอมา
จะตองแบบมีกิริยาที่เราดูออกวาเหมือนออยอะไรอยางเงี้ยคะ แลวแฟนเรามันพูดประโยค
นึงแลวมันบอกวาเธอสบายใจไดเลยแลวมองผูหญิงคนนั้นอยางดูถูก ดูถูกเลยอะคะแลวบอก
วาถาเหลือผูหญิงคนนี้คนสุดทายในโลกอะยังไงเคาก็ไมเอา มันเลยทําใหหนูแบบเฮย! เธอจํา
คําพูดของเธอวันนั้นไดมั้ย หนูก็ถามกลับไปเคาก็อือ อือแบบอือเบา ๆ อะคะ.
พี่ออย : อืม เดี๋ยวนะความรักและผูชายเปนเรื่องไมแนนอนที่สุดในโลก
พี่ฉอด : [อันนึงหนูก็รูตั้งแตตนแลวนะวาแฟนหนูเปนคนเปนผูชายออน ๆ ออนแอ
คุณน้ํา : แลวทีนี้คือแบบที่หนูโกรธอะนะคะ [คะ] เปดใจคุยกับเคาวามันเกิดอะไรขึ้น สองสามเดือนที่
เราพึ่งหางกัน เกือบสิบปที่เราไดคบกันนะคือมัน ๆ มันอะไรที่มันดลจิตใจใหคุณไปมีคนอื่น
เร็วขนาดนี้ แลวทําใหเคาทองเร็วขนาดนี้ [อืม] เคาพูดมาประโยคนึงวาเห็นใจเคาบางสิ เคา
ไมเคยที่จะแบบเตียงขาง ๆ เคาเคาไมเคยนอนคนเดียวมาตลอด 10 ป [อืม] เออ:: เคาเหงา
นะ เคาอยูไมไดนะเคาตองมีใครสักคนนะ หนูก็งงเคาก็ไมไดมี
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พี่ออย : [เออ นั้นสิแลวคุณกลับมา แลวชั้นอะ
คุณน้ํา : แลวก็อยางที่บอกอะคะเคาผูชายคนนี้ตอใหเคาไมใชคนที่ขยันอะไรมากอะนะคะ แตที่บาน
เคาคอนขางมีธุรกิจกวาอะนะคะ เคาก็ไมไดลําบากอะไรมาก แตสิ่งที่เคาตองการสิ่งนึงคือเคา
ตองการลูก
พี่ออย : [โอ พี่วายังพึ่งพูดไปถึงตรงนั้นเลย เอาแคตอนนี้เคายังรับผิดชอบชีวิตตัวเองไดยังไมเทาไหร
เลย
พี่ฉอด : [แลวตอนนั้นหมายความวาไงคะ… แปลวาหนูยังไมมีใหเคา หนูมีไมได
คุณน้ํา : คือหนูพยายามแตไมมีนะคะ ไปหาหมอเสียตังใหหมอไปเยอะก็ไมมี [คะ] นั่นแหละเปนสิ่งที่
หนูเสียใจ ณ ตอนนั้น 10 ปชั้นไมมี แตผูหญิงที่ 3 เดือนแลวเคามี
พี่ออย : [พี่วาตอนนี้หนูกําลังคิดในหลายๆมุม ซึ่งทําใหเรายิ่งรูสึกแย
คุณน้ํา : [ใชคะ
พี่ออย : กับสิ่งที่อยูขางหนานะนิดนึงกอน วันนึงที่น้ําเดินออกมาน้ําทําสิ่งดีๆตั้ง 10 ป ที่พี่ถามอยู
บอย ๆ วาคนกลางตอสูเพื่อจะมีหนูมั้ย คนกลางพยามใสใจหนูบางมั้ยเพราะพี่รูสึกวาตอให
สามารถทําอะไรใหไดมากกวานั้น แตขอใหเห็นเจตนาของความสําคัญ 10 ป ของชั้นไดมั้ยวา
ชั้นทําอะไรบาง เธอเห็นใชมั้ยวาชั้นอยากอยูกับเธอขนาดไหน แตตอนเนี้ยพี่เริ่มรูสึกวาอยา
วาแตบานเคาเห็นเลย ตัวเคาเองเห็นรึเปลาพี่ยังไมคอยมั่นใจ เพราะวาแคนองเดินออกหาง
จากเคามาแคนิดเดียวเคาไปละเคาเตลิดละ ไปกับคนที่เคยดูถูกดวยซ้ํา แลวถูกจริงๆซะดวย
นะเอาจริง ๆ ถูกปะ แลววันนึงเคาก็หาขออางวาเห็นใจเคาหนอยเถอะเคานอนกับเธอมาตั้ง
10 ปนะ ยังไมมีคนอยูขาง ๆ แปลวาเคาจะควาใครไดงายๆอยางนั้นหรือ แลวเคาสามารถทํา
อะไรแบบนั้นไดเพื่อทํารายจิตใจหนูก็ไดแบบนั้นหรือ สิ่งที่เคาพูดทั้งหมดในวันนี้ทําใหเรารูจัก
เคามากขึ้นในอีกมุมนึงซึ่งเราไมเคยมองเห็น.
คุณน้ํา : คะ.
พี่ฉอด : สําคัญสุดยังย้ําอยูอยางเดิมคะ ถาเกิดผูชายคนนี้เคาๆมีความออนแอมาตั้งแตตนอะนอ.
คุณน้ํา : คะ.
พี่ฉอด : ไอความออนแอนั่นแหละ มันทําใหเคา กลายเปนคนที่แบบ ใชมะอยูกับบานก็ไมสามารถที่
จะแบบปกปอง
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : หรือลุกขึ้นมาเปนตัวตั้งตัวตีในการที่จะทําชีวิตครอบครัวใหมันถูกตองอะ อยางนอยแตงงาน
หรืออะไรก็ตามแตเคาก็ยังคงงอนแงนๆ อยู ทีนี้พอไมมีหนูทีนี้ ตานี้ปลิวงายเลยไปตามลม
เลยเนี่ย
พี่ฉอด : [ชาย
พี่ฉอด : นอแลวก็แถมไปเจอใครก็ไดอยางที่พี่ออยวาเนี่ยมันบอกอยางเดียวอะคะคือความออนแอ
เคาเปนคนออนแอเกินกวาที่เคาจะเปนหลักที่ยืนยาวใหกับชีวิตเราแลวแหละ
พี่ออย : [คะ
คุณน้ํา : คะแลวก็ อีกนิดนึงนะคะ [คะ] ก็คือวาหลัง หลักจากเรื่องที่มันแดงไปหมดแลวอะคะ แลว
แบบเคาเปดเผยกันไดเต็มที่ละ ก็มีเคาเรียกวาสงครามโซเชียลกันชวงนึง
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: [อืม กับหนูเหรอ
: เออ:: แฟนใหมเคา
: [คะ
: แฟนใหมเคาก็แบบพอมีลูกอะคะ เคา ๆ ก็พยายามประโคมโซเชียลเขามาเพื่อใหเราดูผิด
แบบวาเคาเปนครอบครัวกันแลวนะ ถามีจิตสํานึกก็ไมควรจะกลับมา อะไรตาง ๆ นานา
อะนะคะ แตวามันดีตรงที่ เหตุการณนี้ตอๆใหมันจะนานนะคะ 5-6 ปที่แลวแตวามันก็ทําให
ใหหนูแบบวาตั้งสติมาก ๆ ในการที่จะแบบมีรักครั้งใหมหรือวาเริ่มตนกวาใครอะไรอยางเงี้ย
คะ
: [คะ
: แตขอเสียของมันคือมันทําใหทุกวันนี้เปนคนขี้ระแวงกับความสัมพันธมาก ๆ กับความไม
แนนอน
: [คะ
: ไมเชื่อ ไม::
: พี่วนกลับมาที่คํานี้เหมือนเดิมความกลัว ความระแวงเปนสติอยางนึง อยาคิดวามันแยนะ
: คะ.
: การระแวงไวบางก็ดีเอาจริงๆนะ แตขอมันอยูในปริมาณที่พอดี ไมทํารายเราและทํารายคนที่
เราคบดวย เพราะวาเอาจริงๆสิ่งที่หนูเจออะจะไมทําใหหนูระแวงไดยังไง คน ๆ หนึ่งศรัทธา
ทั้งหมดไมใชหนูแคเสียใจนะ หนูเสียศรัทธา ศรัทธาในความรัก ศรัทธาในความดี ศรัทธาตอ
ผูชายคนนึงที่หนูพยายามจะตอสูเพื่อเคาอะ นะคะ แตก็อีกคะพี่ก็ยังยืนยันยึดมั่นวาความดี
เปนเรื่องจําเปนแคตองใชใหถูกคน
: คะ.
: แลวมาถึงตอนนี้มีคนอื่นรึยังคะ
: [คะ
: คือก็มีคะ แตอยางๆที่หนูบอกอะคะวาดวยความที่เราติดนิสัยเรื่องๆนี้มาอะนะคะ เรื่องความ
ระแวง มันก็อาจจะดีตรงที่ถาเราระแวงเราก็ไดคิดขึ้นมาวาใชหรือไมใช คะแตบางทีก็อาจจะ
เปนดวยความระแวงก็กลับมาทําลายเราเหมือนกัน แตถาอยางความรักครั้งใหมเนี้ยอะคะ ก็
คือบางทีเคาไปสนิทกับเพื่อนรวมงานมากเกินไป หรือไปปารตี้บอยเกินไปเราก็เริ่มคิดหนักละ
: [คะ กําลัง ๆ จะถามแลววาพอหนูระแวงแลวหนูแสดงออกยังไง…
: แสดงออกยังไงคือ::
: [ไปตามจิต
: [เรื่องที่จะถาม เพราะวาหนูเปนคนทํางานเยอะอะนะคะ ทุกวันนี้หนูอยูในตําแหนงผูจัดการ
บริษัท ๆ หนึ่ง
: คะ.
: งานคอนขางเยอะการที่จะไปตามติดผูชายเนี่ยเปนอะไรที่ทําไมไดอยูแลว เราก็เลยเลือกที่จะ
ถาม แต ๆ เหมือนแบบเรามี ๆ บทเรียนมาอะนะคะคําไหนที่เปนคําตอบจากเคาเปนความ
จริงไมเปนความจริงบางทีเราดูจากสายตาเราก็พอจะเดาออกอะไรอยางเงี้ยคะ.
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พี่ออย : อยาไปมั่นใจ พี่กําลังจะบอกวาหนูเปนคนที่คอนขางจะสุดโตงเหมือนกันนะ ตอนที่เราเชื่อวา
ทุกอยางแนนอนเคาจะไมมีทางทิ้งหนูหรอกคะ ไมมีทางที่เคาจะมีคนอื่นหรอกคะ หนุก็เชื่อ
จนสุดโตง
คุณน้ํา : [คะ
พี่ออย : จริง ๆ พี่วาเปลี่ยนความระแวงเปนแคสติอยางนึงวาเรื่องความรักไมมีอะไรแนนอนนะคะ แค
ทําปจจุบันนี้ใหดีที่สุด ขางหนาอะไรจะเกิดขึ้น อยางนอยเราก็อยูนความทรงจําที่ดีระหวาง
กัน ถาคิดไวแคเนี้ยนองจะไดไมยึดอะไรมากจนเกินไปอะ เหมือนกําทรายแนนมากอะ ทราย
ก็ไหลออกจากมือหมด
คุณน้ํา : [คะ
พี่ฉอด : แลววันนึงไมไดอยูที่ทราย อยูที่การกํามือแนนของเราแหละ นะคะ.
คุณน้ํา : คะ.
พี่ฉอด : คนระแวงจนกลัวมีกันทุกคนพี่เชื่ออยางงั้น อืมเพียงแตแคตองบริหารจัดการความระแวงและ
แสดงออกอีกแบบนึง.
พี่ฉอด : กลัวอนาคตมากไปก็หมดความสุขในปจจุบันคะ
พี่ออย : [ชาย
พี่ฉอด : นะ ในที่สุดแลวมันจะคลายๆกันอยางที่เราพูดกับใครหลายๆคนแหละวาเจ็บที่สุดก็โดน
มาแลวอะ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : ใชปะ แลวเพราะงั้นอยางมากที่สุดนั้นก็คือก็ไมคงไมเจ็บไปกวาครั้งแรกละมั้ง คนเราพอเคย
เจอมาแลวเนี่ยนะคะ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : เพียงแตวาวันนี้ก็ ๆ ดูแลสิ่งที่มีในมือไวใหดี ๆ แลวกัน เพราะวามันก็มีบอยครั้งเหมือนกันที่
บางทีความระแวงนั้น เหมือนที่เราพูดวาระแวงเทากับแรงผลักอะ
คุณน้ํา : คะ.
พี่ฉอด : นึกออกใชมั้ยคะ เคาเปนคนดี ๆ อยูดี ๆ นอ รักกันอยูดี ๆ แตพอความระแวงมันเขามาเนี่ย
บางทีมันเหมือนเรา ๆ ไปผลักไสเคา บางทีเคาอาจ:: ถาฝงนูนไมไดเปนอะไรเนี่ย
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : มันก็แอบมีความดูถูกอยูเหมือนกัน.
คุณน้ํา : อื๋มใชคะ หนูก็คิดวามันคงจะเปนแบบนั้น ตองเปลี่ยนมุมมองตัวเอง.
พี่ฉอด : หรือถาจะถามก็ไดคะอยางที่หนูวา แตถามดวย ๆ มีวิธีการถามที่ดีนะคะ บางทีบอยครั้งที่
แบบคนชอบถาม ทําไม อะไร ยังไง.
พี่ออย : ถาขึ้นดวยทําไมแปปนึงเนี่ย แสดงวามันมีความตําหนิอยูในนั้น.
พี่ฉอด : อยาถามดวยการตําหนิแหละ จริง ๆ พี่วาระแวงแบบหึงหวงหรืออะไรก็ไดมันมีไดหมดอยู
แล ว อะค ะ แต เ พี ย งแต ว า สุ ด ท า ยแล ว มั น ต อ งควบคุ ม ให ดี ๆ ในการแสดงออกมากกว า
ความรูสึกอะเปนเรื่องของเรามันอยูขางใน หรือเคาไมเห็นเคาไมรูหรอก จะระแวงขนาดไหน
จะหึงจะหวงขนาดไหน จะกลัวขนาดไหนแตวาสิ่งที่แสดงออกไปนั้นแคไหนที่มันอยูในความ
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พอดี ท่ีไม ทํ า ให ค นนึ ง ข า ง ๆ เราเสีย ใจ อยาเอาสิ่ง ที่เ กิ ด ขึ้น ตลอดในปจ จุบั น ทํา ให เ รามี
ความสุข.
: คะ ๆ ขอบคุณมากเลยนะคะ.
: แยที่สุดหนูยังรอดเลย
: [ชาย
: วัน ๆ นั้นหนูเผลอคิดเลน ๆ วาถาวันนั้นแมไมเจอ
: [นั่นนะสิ
: หนูก็คงจะเปนเรื่องอะไรที่มันหนูคงไมมีโอกาสไดมาพูด
: [ไมไดมาคุย
: [คะ
: [กับพี่แลว
: แตในที่สุดแลวทุกอยางมันก็ผานไปนะคะ.
: เดี๋ยวตอนนี้เคาก็มีลูก 2 คนแลวอะคะ เราเห็นหนูเห็นแลวเรายิ้มตาม
: [คะ
: คือเราแบบก็รูสึกดีกับเคา
: [ดีแลวคะ ดีแลว
: [กับอีกอันนึงที่ ๆ ยังอยากเตือนอีกนิดนึงก็คือตอนนี้มีคนใหมแลวก็ๆดูแลตนเองดี ๆ ดวย
นะคะ คือบางทีอยางที่พี่ออยวาเก็บขาวเก็บของเคาไปอยูในบานเคาเร็วเกินไป
: [คะ
: ก็อาจจะ ๆ มามีปญหาที่ครอบครัวเคาอาจจะลําบากใจกับความรักเราก็ได คะ ๆ ตอนนั้นมัน
18 19 อะคะ.
: คะตอนนี้ ๆ 31 จะ 32 แลวคะ.
: ตอนนี้ก็แข็งแรงขึ้นแลว คือ ๆ จริง ๆ มันงาย ๆ นิดเดียวคะถาเกิดเรารีบรอนเกินไป บางที
เราไปถามหาการแตงงาน
: [คะ
: หรือวิธีการใดเนี่ย อีกฝายนึงก็จะรูสึกวาโอย! ทําไมยังจะตองแตงงานอีก
: [แตงไมแตงไมเห็นตาง
: เอออะไรประมาณเนี้ย นึกออกปะ
: [คะ นะแตวาตองขอบคุณน้ํานะคะ จริงๆสิ่งที่น้ําเจอเปนประสบการณที่ใหวิธีคิดกับคนอื่นที่
นั่งฟงอยูเยอะเลยนะพี่ออยวา
: [ในหลายๆสวนทีเดียว
: [ชาย นะคะ เปนกําลังใจใหความรักครั้งนี้หนูไมเหนื่อยเทาความรักครั้งที่ผานมา.
: ขอบคุณมากเลยคะ.
: ขอบคุณคา สวัสดีคาน้ํา.
: คา!.
: สวัสดีคะ อะเบรกฟงขาวแปปนึงคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันตอนะคะ วันนี้ขอบคุณไทยประกัน
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ชีวิตกับคลับฟรายเดยคะ คนที่ดีหรือคนที่ใชแชรกันไปเยอะ ๆ เพราะรูวาตอนนี้เปนตอนที่
โดนใจหลาย ๆ คน
เบรก ตัดเขาโฆษณา

ชวงที่ 3
พี่ออย : มาคะ คุยกันตอนะคะ ขอบคุณไทยประกันชีวิตกับคลับฟรายเดยดวย พี่ฉอดกําลังถายรูป
คอมเมนตเนี่ยละคะ
พี่ฉอด : [คะ ขอความเยอะแยะมากมาย
พี่ออย : [คอมเมนตมีมาเยอะ?
พี่ฉอด : [ที่ชวยกันสงมา
พี่ออย : [มาคุยกันนะคะ อะสายนี้รอนานแลวคุณแดนสวัสดีคา…
พี่ฉอด : [สวัสดีคาแดน
คุณแดน : สวัสดีคา.
พี่ฉอด : คะ.
คุณแดน : ของหนูอาจจะไมไดรายแรงเหมือนของคนอื่นนะคะ
พี่ออย : [ไมตองรายแรงก็ได พี่วาไมมีเรื่องไหนเล็กไปนะถามันทํารายหรือมันทําใหเราไมสบายใจได
คุณแดน : ของหนูขะเปนเกี่ยวกับความรักของเพศที่สามอะคะ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : คือเรื่องนี้พึ่งผานมาไมนานนี้อะคะ คือวาหนูมีแฟนแลวเราคบกันตั้งแตเรียน ป 2 คะ คบกัน
มาจะเขาปที่สาม แลวทีนี้ซึ่งเราสองคนก็ถามวารักกันมั้ยก็รักกันดี แตวาเวลาที่เราทะเลาะ
กันอะคะเราจะทะเลาะกันบอยและทะเลาะกันแรงมาก แลวเหมือนกับวามีบางครั้งที่เ คา
แบบวาโมโหรายทํารายรางกายเรานิดนึง อะไรอยางเงี้ยอะคะ
พี่ฉอด : [อื๋ม ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรอะคะ…
คุณแดน : คือมันเปนเรื่องยิบยอย อยางเชนแบบวาเราไมสนใจเคาหรืออะไรอยางเงี้ยอะคะ พอนาน ๆ
เขาก็เลยเอามาทะเลาะกันมากกวา
พี่ฉอด : [คะ
คุณแดน : แตวาดวยความที่เคาเปนคนโมโหรายดวยอะคะ
พี่ออย : [ทํารายกันเลยเหรอ ทํารายรางกายเลยเหรอคะ…
คุณแดน : แตวาเราไมโทษเคานะคะ แตวามัน เหตุมันก็เกิดมาจากเราดวยอะคะ แลวมันมีอยูชวงนึงที่
เคาตองไปเรียนตอที่ตางประเทศ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : แลวเราทํางานอยูที่นี่ ซึ่งตอนที่ทํางานอยูเราก็ไปเรื่อยๆ แตเราไปเจอนองอีกคนนึง ซึ่งเคาก็
เปนพนักงานในนั้น เราก็ตอนแรกเราก็ไมไดอะไรอะคะ พอผานไปซักพักอยางเงี้ยซึ่ งตอน
ที่วาทํางานดวยกัน ใกลชิดกันอะไรแบบเนี้ยอะคะ ก็เลยทําใหแบบเออเริ่มคุยกัน คุยกันแบบ
เปนพี่นอง เปนที่ปรึกษาอะไรอยางเงี้ยซักพักแลวก็เรื่องมันบานปลายออกไปเปนแบบวารูสึก
ดีกัน ไปไหนมาไหนดวยกัน อะไรแบบเนี้ยอะคะ
พี่ออย : [คะ
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คุณแดน : แตวาทางแฟนเราเคายังไมรู ขอนี้เรายอมรับวาเราผิดจริง ๆ คะแลวคือเรายังไมไดบอกเคา
จนกระทั่งวันนึงเราก็ตัดสินใจแลววาเฮย! เราตองบอกเคานะวาเนี่ยเราจะเลือกคนไหน เรา
ตองบอกเคาตรง ๆ แลวนะ พอเราตอบเคาไปละแบบ คือเราตอสายตรงไปยังทางอีกประเทศ
เลยอะคะวาแบบฮัลโหลเธอเรา คือเรามีคนใหมแลวนะคือเราคนนี้เคาเขาใจเรานะ เคาดีกับ
เรานะอะไรอยางเงี้ย
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : ซึ่งเคาก็บอกวาไมจริงไมเชื่อ ทีนี้อะคะที่บอกเลิกเคาโมโหรายใชมั้ย เคาไมดีใชมั้ยเคานิสัยไม
ดีใชมั้ยอยางเงี้ยอะคะ เคาไมเชื่อเราเลยวาเรามีคนอื่นอะคะ ที่เราแบบวาเรารูสึกผิดมากๆ.
พี่ออย : แลวคนใหมเขามาหนูตั้งใจยังไงคะ หนูคิดวาหนูรักเคามากจริง ๆ หรือจริง ๆ มีเคาเอาไวเผื่อ
วาจะได ทําใหคนเการูสึกพยายามปรับปรุงตัวเอง อะตองพูดกันตรง ๆ.
คุณแดน : คือหนูยอมรับวาจะเปนการแบบวารูสึกดีมากกวาอะคะ แลวแบบวาเหมือนคนใหมเคาเขามา
แบบวามาทําในสิ่งที่อีกคนนึงไมไดทําใหเราอยางเงี้ยอะคะ
พี่ฉอด : [คะ
คุณแดน : ชวงนั้นเราก็แบบวาพยายามบอกเคาไวแลววาเคาวาเฮย! เนี่ยมีคนใหมแลวนะ จริง ๆ จริง ๆ
ไมไดโกหก
พี่ออย : [ก็เลยบอกเลิกเคาใชมั้ยคะ เราตั้งใจวาบอกเลิกเคา…
คุณแดน : บอกเลิก ใชคะ
พี่ออย : [แลว…
คุณแดน : พอบอกเคาไปแลวเคาก็ ๆ รองไหแบบเปนชั่วโมงเลย ทําไมเราทํากับเคาแบบนี้ เคาไมคิดวา
เคาจะทํากับเคาแบบนี้ เคาเชื่อใจเรานะ อะไรอยางเงี้ยอะคะเคาแคมาเรียนจีนเองแลวเคาก็
เขาใจวา เฮย!แบบผิดเหรอที่มาเรียนอยางเงี้ย หางกันแคนี้แบบนี้แบบรอไมไดเหรออะไร
อยางเงี้ยคะ
พี่ออย : [อืม คะ
คุณแดน : แลวแบบวาตรงนี้หนูผิดจริง ๆ แตวาแบบซึ่งตอนนั้นเราก็แบบวายังไงก็ตางคนตางอยูเถอะ
อะไรอยางเงี้ยอะคะ
พี่ออย : [คะ ในที่สุดบอกเลิกแลวนองก็เลือกคนใหมอยูกับคนใหมรึเปลาคะตอนนี้…
คุณแดน : ใชคะ แลวหนูก็ยังคบกับเคาอยู แตวาหลังจากนั้นอะคะซักพักนึง กลับมาอีกซักพักนึงเรารูสึก
วาเฮย! ทําไม ๆ เรายังนึกถึงคนเกาอยู ทั้ง ๆ ที่เราอยูกับอีกคนนึง แบบเนี้ยอะคะ
พี่ฉอด : [คะ
คุณแดน : ซึ่งเราแบบวาวาเฮย! คนใหมคือไมมี คือไมมีอะไรจะติเคาไดเลยคะ เพราะเคาดูแลหนูดีมาก
เคาทําทุกอยางดีมาก เคาดีกับหนูมากเลย แลวมีอยูวันนึงชวงที่ตองแบบ:: ที่จะตองเอาของ
ไปคืนอะไรอยางเงี้ยคะ ของแบบวาสําคัญ กลองเอกสารเกาของคนเกาเนี่ยอะคะ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : แลวก็เอาไปคืน สักพักเราก็คุยกันแบบวาเออ อยางเงี้ย ๆ นะแลวก็คุยแบบเรื่องนูนเรื่องนี้วา
เคาก็มายื้อหนูแบบยื้อหลายเดือนมาก ยื้อแบบวาไมใหไปไมไปไดมั้ย แบบยอมใหมีอีกคนก็
ไดแตวาอยูกับเคานะ อะไรอยางเงี้ยอะคะ
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พี่ออย : [คะ
คุณแดน : ซึ่งเราก็แบบดวยความที่เราก็ยังรักเคาอยูอะคะ แตวาไมไดแบบวารักเคาเหมือนวาขนาดนั้น
คือ:: เรานาจะรูสึกดีกับคนใหมมากกวา เราก็เลยแบบอยูก็ได
พี่ออย : [อา
คุณแดน : อยูก็ได เพราะวาเรายังรักเคาอยู แบบเนี้ยอะคะ แลวก็อยูกันสักพักนึง แลว
พี่ฉอด : [เคามาอยูหรือวาอยูทีเดียวทั้งสองคน…
คุณแดน : ใชคะ.
พี่ฉอด : [คะ
พี่ออย : [คบซอน
คุณแดน : คะ.
พี่ออย : แลวยังไงคะ
พี่ฉอด : [ยังไงคะ…
คุณแดน : แลวอยูไปสักพักพอคนใหมเคาจับไดอะคะเคาก็แบบวาเคาก็เสียใจ เคาเสียใจแบบวาก็ถามวา
แบบเคาไมดีเหรอ แบบวาเคามีอะไรที่สูอีกคนนึงไมไดเหรอ อะไรแบบเนี้ยอะคะ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : เราก็แบบวาไมใชๆไมมี ซึ่งมันก็แบบไมกลาพูดกับเคาตรงๆอะคะ เราไมอยากทําราย
ความรูสึกเคา เพราะวาเรายังรักคนเกาอยูนะ แบบอะไรแบบเนี้ยอะคะ
พี่ออย : [ตอนเนี้ยที่เลือกสองคนดูเนี่ยดูทํารายทั้งสองคนเลยนะ นะคะ
พี่ฉอด : [ละ ๆ ตอนนี้เปนไงคะ
คุณแดน : ตอนนี้คือ หนูเลาอีกนิดนึงก็คือวามันไมใชครั้งแรกที่เคาจับไดวาหนูคุยกับคนเกา
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : เราคือ:: เปนครั้งนี้พึ่งผานมาไมนานเลย คือเคาจับไดอีกครั้งเลยวาเราคุยกับคนเกาอยูนะ
พิมพอะไรในไลน คุยอะไรกันอยู
พี่ฉอด : [ทีนี้พอเคาจับไดแลวหนูก็ไมไดหยุดที่จะคุยตอใชมั้ยคะ…
คุณแดน : คือครั้งเนี้ย หนูตั้งใจวาหนูตองหยุดนะ ตองหยุดแบบไมไดนะ พอเราหยุดไปสักพักนึงอะคะ
เรารูสึกคิดถึงเคาอีกแลว ทําไมเราถึงคิดถึงเคาอีกแลว เราจะตัดแลวนะจะตัดทุกอยาง ทําทุก
อยางใหเคาบล็อกเฟซ บล็อกนูนบล็อกนี่ทําทุกอยางเลย เราแบบเฮย ! ทําไมเรายังนึกถึงเคา
อยู นึกถึงตลอด บางทีเราลืมไปอยางเงี้ยคะ เราหมายความวาถามเราวาเปนอะไรรึเปลา เคา
เคยถามเราตลอด ซึ่งหนูก็ไมรูจะบอกเคาตรง ๆ วายังไง แบบวามันบอกไมไดจริง ๆ อะคะ
เพราะวาแบบเคาก็ดีกับเรา เรา ๆ ไมอยากทํารายความรูสึกเคาเลย
พี่ออย : [หนู ที่หนูทําแบบเนี้ยหนูทํารายความรูสึกของเคาจะตาย หนูคิดแควาการบอกจะเปน
คําตอบที่จะทําใหเคาทํารายใจ
พี่ฉอด : [นอกใจเนี่ยทํารายความรูสึก เจ็บกวาการบอกตรง ๆ อีกนะคะ
พี่ออย : [ชาย
คุณแดน : คะ.
พี่ฉอด : คะ แลวไง…
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พี่ออย : ตอนนี้ก็ยังคางๆคาๆสองขางเหมือนเดิม…
คุณแดน : คือตอนนี้หนูตัดคนเดิมไปแลวอะคะ ซึ่งหนูบอกเคาวาหนูบอกคนใหมวาหนูไมเอาอีกแลวนะ
หนูพอแลว
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : แคเนี้ยแหละ อยางเงี้ยอะคะ หนูจะอยูกับเคา เคาก็ถามหนูวาพรอมจริงๆ เหรอ พรอมจะ
เริ่มตนใหมกับเคาจริง ๆ เหรอ อยางเงี้ยอะคะ
พี่ออย : [แลวคนเกาอะคะ ตัดเคาแลวคิดถึงเคาอีกมั้ยเรื่องเนี้ย…
คุณแดน : ถามวาคิดมั้ย หนูก็ยังคิดอยูอะคะ เพราะวาแบบเราก็ผานอะไรมาดวยกัน ซึ่งแบบวาแนะพี่
ออยพี่ฉอดนิดนึงวาแบบพอแมหนูก็สติ๊กเรื่องการมีแฟน อะไรแบบนี้อะคะ เพราะดวยความ
ที่แบบเราเปนลูกคนโตอยางเงี้ย เคาก็จะสติ๊กนิดนึง
พี่ออย : [แตวาที่บานรับไดใชมั้ยคะที่เราอยูบานเดียวกัน…
คุณแดน : คือแมไมยอมรับคะ แตวา ๆ หนูมีอะไรหนูก็จะบอกทานวาเออเนี่ยนะหนูมีแบบนี้ ๆ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : เคาก็จะไมเห็นดวย แตวาเคาไมไดอะไรอะคะ เพราะวาเคารูแลว เพราะวาเราก็โตมาขึ้นมา
อีกระดับนึง
พี่ออย : [คะ เพียงแตวาพี่ออยหวงหลายๆความรูสึกของหนูจริง ๆ นะ คือ ๆ :: พี่มีความรูสึกวาไมวา
จะเปนเพศไหนไมจําเปนนะคะ แตการคบซอนยังไงก็ไมดีไมวาจะเปนเพศไหนก็ตามที.
คุณแดน : คะ.
พี่ออย : เพราะวาวันเนี้ยเราดูเหมือนแบบวา ชั้นเปนผูดําเนินเกมนี้อยูคะ ชั้นสามารถจะหันไปหาคน
เกาก็ได หรือชั้นจะไปเลือกคนใหมก็ได
คุณแดน : [คะ
พี่ออย : จริง ๆ เราก็ไมไดรูเหมือนกันอะคะวาเราผูกขาดการเลือกแตเพียงผูเดียวไมไดนะ คนใหมของ
หนูเนี่ย ตอนที่เคายอมหนูใหหนูกลับไปหาคนเกาไดบาง แลวก็จับไดทั้งสองครั้งเนี่ย พี่ไมรูวา
มันไปบั่นทอนความรูสึกของเคาแคไหนแลวนะ
คุณแดน : [คะ
พี่ออย : ใชมั้ยคะ… แลวพอเรากลับมาคบกันอะ ในที่สุดเคาก็ไมเต็มรอยกับเราหรอก.
คุณแดน : คะ.
พี่ออย : หรือแมกระทั่งคนเกาอะคะถามีความโลเลในชีวิตสูงนิดนึง ถาคนเราอนุญาตใหตนเองไป
ซับซอนอะ จริง ๆ ไมเห็นตองซับซอนเลยคะ รักใครอยูกับคนนั้น เลือกสักคนคนที่เรารักมาก
จนไมอยากมองคนอื่นนะ แตของหนูเนี่ยดูละลาละลังนะ
คุณแดน : [คะ
พี่ออย : จับมืออีกคนคิดถึงอีกคน กอดอีกคนคิดถึงอีกคนนึงอยางเงี้ย คือตอใหตอนเนี้ยหนูบอกวาหนู
จะพยายามชัดเจนกับคนใหม พี่คอนขางหวงเฉยๆ วาก็ขอใหเปนแบบนั้นจริง ๆ นะ.
คุณแดน : คะ.
พี่ออย : อืม อยา ๆ ใชความรูสึกแบบเดิมวาก็เคาคนนั้นเคายังอยากมีอะคะ คนนี้เราก็ยังอยากไดคะ
พี่ฉอด : [บางทีมันก็เรียกกันงาย ๆ วาความเห็นแกตัวนั่นแหละ นึกออกใชมั้ยคะ ซึ่งเรามักจะพูดกัน
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อยูเสมอเหมือนกันวาถาเกิดเราอนุญาตใหเราสามารถที่จะใหเราเห็นแกตัวกับความรักแบบ
เนี้ยได มายถึงวาอยากเก็บเอาไวกี่คนก็ได อะไรอยางเงี้ย
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : โลกมันจะวุนวายมากเลยลูก นึกออกใชปะ.
คุณแดน : คะ นึกออก
พี่ฉอด : นึกออกใชปะ เออมันไมใชหนูคนเดียวไงที่ทําแบบนี้ได ถาเราอนุญาตใหคน โอเคงั้นทุกคน
ใครอยากมีใครอยากเก็บใครเอาไวก็
พี่ออย : [ไดหมด
พี่ฉอด : โอโห! ชีวิตตอนนี้ชุลมุนวุนวายแนเลย เพราะฉะนั้นจริงๆ พี่วารูสึกก็ไดนะคะ หมายถึงวาพี่
เชื่อวามีคนเยอะนะที่อยูกับคนปจจุบัน
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : โดยยังไมลืมคนเกาอะ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : พี่วามันมีเต็มเลย
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : เพราะอยางนอยที่สุดคือประวัติ หรือประวัติศาสตรหรือความทรงจําที่เรามีอยางคนบางคน
นะ มัน ๆ อาจจะมาเปรียบเทียบกับคนที่มันมีอยู ณ ปจจุบันไมได
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : เพราะงั้นไมไดหมายถึงวาทุกคนจะตองมีคนนี้คะ พูดอะไรแลวลืมคนทุกคนในโลกนี้สนิทอีก
เลย พี่ไมเชื่อวาเปนอยางงั้น แตเพียงแตวามีแลวก็ตองเก็บเอาไวในใจ
พี่ออย : [คะ
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : แลวทุกคนอาจจะมีใครสักคนที่เก็บเอาไวในซอนปมของหัวใจเลย ที่เราอยูกับอีกคนแลวทํา
หนาที่ เปนแฟนกับเคาอยางดีที่สุดได
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : แตไมใชวาแบบ ไมใชวามีอยูในใจแลวชั้นเลยตามใจตัวเองดวยการไปดึงเอาคนนูนคนนี้กลับ
มาแลวคนใหมก็ยืนตรงหนา แลวเคาก็ยอนกลับมาอีกแบบเนี้ย
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : ซึ่งมันนาสงสารไปหมดเลยอะนอ
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : เพราะนั้นหนูทําอะไรที่มันไมถูกตอง แลวหนูก็พยายามแกไข
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : แลวตองแกใหไดดวย.
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : ไมงั้น คนเราจะมีสองสเตป สเตปหนึ่งคือรูสึกผิด โอย!ตายแลวชั้นรูสึกผิดอะ ชีวิตคุณทําเลย
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อยางเงี้ย แตบางคนรูสึกผิดแลวไปตออะ ไมแกไขอะ หรือบางคนถาแกไขแลววาแกไขแลว
มันแกไมไดเนี่ยนา อะไปอีกสเตปนึง
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : แตทั้งหมดทั้งปวงมันคือการหาเหตุผลเพื่อเราจะทําสิ่งไมดีตลอดเลย
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : นะคะ ที่บอกวาเรามักจะหาเหตุผลดีๆ เวลาที่จะทําสิ่งแยๆ.
พี่ออย : ตอนนี้มั่นใจมั้ยคะวาคนใหมคือคนที่เรารักจนไมอยากมองใครละ…
พี่ฉอด : เงียบไปละ.
พี่ออย : เอาละพี่ไดคําตอบละ.
พี่ฉอด : ยังอึ้งอยูเลยอะ
พี่ออย : [ก็ลองดูคะพี่วาคงยังยืนยันวาเราไมไดผูกขาดสิทธิ์หลายๆเรื่องแตเพียงผูเดียว
คุณแดน : [คะ
พี่ออย : อีกคนนึงเคาก็เลือกไดเชนกัน.
คุณแดน : คะ.
พี่ฉอด : แลวถาวันนึงจะเลือกทางของเคาเองขึ้นมาบาง เราอาจจะกลายเปนคนที่เสียใจที่สุดเลย เกม
นี้ก็ได
พี่ออย : [อื่ม
คุณแดน : คะ
พี่ฉอด : นะคะ ระวังนะลูกเออ หนูตองมีสติเยอะๆ! เลยแหละนอ
พี่ออย : [ไมไดขูนี่แคเตือน
พี่ฉอด : เออ บางทีมาถึงเวลาอีกทีนึง คือๆ อยาไปนึกวาคนที่อยูปจจุบันเนี่ยเคาจะเปนของตายที่แบบ
หนูเปนคนเลือกอยูฝายเดียวอะ
พี่ออย : [คะ กลับมาเมื่อไหรก็ไดอยางเงี้ย
คุณแดน : [คะ
พี่ออย : ไมใชนะ
พี่ฉอด : [เอาใจเคามาใสใจเราอะ เวลาเราเจอแฟน เรานอกใจทั้งสองทีอะ
พี่ออย : [คะ
พี่ฉอด : เราจะรูสึกดีเหมือนเดิมไดหรือเปลาเนี่ยไมรู เพราะงั้นตอนนี้พี่วามันเปราะบางอยู ถาเรา
เลือกเคานะคะตอนนี้มันเปราะบางอยู
คุณแดน : [คะ
พี่ฉอด : เพราะงั้นเปดโอกาสใหมันเปดเหตุการณเกา ๆ ซ้ํา ๆ อีกอะ พี่เดาวาเคาไมอยูหรอก.
คุณแดน : คะ.
พี่ฉอด : นะ.
พี่ออย : คิดดี ๆ ลูก
พี่ฉอด : [เลือกสักอยางลูก อยาตามใจตัวเองมากจนเกินไป
พี่ออย : [คะ
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คุณแดน : คะ.
พี่ฉอด : นะคะ.
พี่ออย : นะไดเลย ขอบคุณนะคะ
พี่ฉอด : [ขอบคุณคา ! สวัสดีคา
คุณแดน : [ขอบคุณมากคะ
พี่ออย : สวัสดีคะ. คะวันนี้แปลกดีนะคะในไลฟเนี่ยจะมีหลาย ๆ คนที่บอกวาเรื่องนี้เหมือนชีวิตตัวเอง
เลยคะ
พี่ฉอด : [เยอะเลยนะ
พี่ออย : เยอะเลย ๆ นะคะ ถาเหมือนชีวิตตัวเองเลือกเถอะอยาไปบอกวาเลือกไมได ไมอยางงั้นใน
ระยะยาวเราจะทรมานจากการไมยอมเลือกเนี่ยแหละ นะคะ คุณสมสวัสดีคา
คุณสม : สวัสดีคะพี่ออยพี่ฉอด
พี่ฉอด : [สวัสดีคา
พี่ออย : [สวัสดีคะ
พี่ฉอด : วันนี้สาว ๆ เยอะเลยทีเดียว เปนไงคะเรื่องของสม…
คุณสม : เออ งั้นเลาเลยนะคะ ก็คือคบกับแฟนคนนี้มา 4-5 ปหลังจากที่หยากับสามีไปแลว
พี่ออย : [คะ
คุณสม : แลวคือทั้งคูเปนหมายทั้งคูเลย แลวก็คือคบกัน เคาก็คือคนที่ใชของเรา คือรูสึกมีความสุขที่
ไดอยูดวยกันก็คือแตวา เออมันก็มีหลาย ๆ เรื่องที่เขามาไมวาจะเปนครอบครัวเคาไมอยาก
ใหคบเรา แลวก็เรื่องลูกเคา อะไรอยางเงี้ยคะ
พี่ฉอด : [เคามีลูกดวย
คุณสม : ชายคะ ๆ ตางคนตางมีลูกทั้งคูเลย
พี่ฉอด : [คะ
พี่ออย : [คะ
คุณสม : แลวเคาเขากับลูกเราได แตเราอะเขากับลูกเคาไมได แลวครอบครัวเคาก็คืออาเหมือน
ครอบครัวคนจีน ก็คือแบบไมอยากใหมีแฟนใหม เพื่อที่เคาจะไดดูแลลูกไดเต็มที่ เราก็จะ
แบบถาจะโทรไปบานเคาเราก็จะแบบโดนวา ก็จะโดนอะไรแบบนั้นอะคะ
พี่ออย : [คะ
คุณสม : ทีนี้ก็คบมาเรื่อย ๆ แตทีนี้เคาก็เปนคนที่แบบไมไดมีอะไรที่แบบไมวาไมพรอมอะคะ เคาจะมี
ภาระเยอะ เปนคนที่ไมสามารถที่จะดูแลเราได หลายๆอยาง ซึ่งเราก็เต็มใจจะพรอม จริงๆ
การที่เปนหมายอาจจะบางคนอาจจะตองการคนที่เขามาดูแลเรา แตวาเราก็คิดวาเออเรา
เดินไปดวยกันได เพราะวาคารูสึกวาชวยกันอะไรอยางเงิยคะ มันก็คงจะดีขึ้น แตเหตุการณ
นั้นมันจะไมดีขึ้น แตเหตุการณไมไดดีขึ้นอยางที่เราคิดอะคะ เพราะวาเออ:: อาจจะเปนนิสัย
ของเคา นิสัยเราดวย เออ:: เคาไมสามารถดูแลเราไดจริง ๆ เราก็ไมรูวาเราโลกสวยไปหรือ
เปลา ที่เราคิดแบบวาเออเราจะไปกันไดอะ แตทีนี้สิ่งนึงที่เรื่องเคาที่เคาไมมีหรือไม พร อม
หรือเคาจะมีหนี้อะไรก็แลวแตเราไมเคยไดคิดวาตรงเนี้ยคือปญหา แตปญหาของเราคือสิ่งที่
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เคาทํากับเรามาตลอดคือการทิ้งเรา เวลาที่เคาไมพอใจเคาอะไรเงี้ย แบบโกรธมาก ๆ เคาก็
จะเดินออกไปจากชีวิตเรา หายไปประมาณเดือนสองเดือน
: [โห
: แลวเคาก็จะกลับเขามาอีกหลังจากที่เคาสงบสติอารมณไดแลว เปนแบบนี้มาตลอดอะคะ.
: แตสงบสติอารมณเปนเดือนนี่เลยนะคะ…
: ใชคะก็คือมันก็ประมาณสองเดือนถาแบบอยางต่ําก็จะเดือนนึงอะคะ ซึ่งเคยคุยกับเคาแบบ
วาคืออยาใหโกรธกัน ถาโกรธกันเนี่ย มันเปนเรื่องธรรมดาของ ๆ คนเปนคูกัน แตวาถ า
ทะเลาะกันอยางใหภายในวันเดียวจบ ถาเปนไปได แลวก็ไมตองออกจากบาน เพราะวาอยู
ดวยกันเนี่ยเวลาที่เคาโกรธเคาโมโหเคาไมพอใจเคาจะเก็บเสื้อผา ทุกครั้งคือโกรธทีไร มีการ
ลากกระเปาออกจากบางเงี้ยอะคะ แตก็เปนแบบนี้มาเรื่อย ๆ กลับมาเราก็จะใหอภัยทุกครั้ง
จนครั้งลาสุดปเนี้ยอะคะไมกี่เดือนเนี้ย ก็ ๆ เราก็คงไมคิดวาเราคงไมคบแลว เพราะเรารูสึก
วาเราเหนื่อย เราจะตอง ดวยภาระดวยที่เราเปนแมเลี้ยงเดี่ยวอีกเราก็ตองดูแลลูกเรา เรา
ตองมาเจอปญหาอะไรแบบนี้ เราก็คิดวาเออเอาใจทุมไปกับลูกแลวกัน
: [คะ
: แลวอีกอยางเราไมสามารถเขาหาลูกเคาได ซึ่งสิ่งที่ตอบสนองกลับมาคือความกาวราวใสเรา
: [คะ
: หรือแมแตเราจะคุยกับเคา เวลาอยูพรอมหนากันทั้งหมดทั้งครอบครัวเนี่ยเราคุยกับเคาเลน
ไม ไ ด น อ งก็ คื อ จะแบบไม พ อใจ หรื อ แบบมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต ก ลั บ ตลอด มั น เป น ความอึ ด อั ด
นอกเหนือจากนิสัยสวนตัวที่เคาเปนนะคะ
: [ลูกเคาโตขนาดไหนแลวนะคะ…
: วัยรุนคะ อาใชคะวัยรุนทั้งคูเลย ในวัยแบบสิบกวาขวบอยางเงี้ยอะคะ
: [คะ
: วัยแบบกําลังเฟยวฟาว
: [วัยกําลังมีความคิดเปนของตัวเองมากๆ
: ใชคะ ๆ แลวอีกอยางคือเคาจะคุยกับแมเคา ซึ่งเคาเทาที่เราเคยอานเจอในไลนก็มีการวาเรา
กับแมเคาอยางนูนอยางเนี้ยอะไรอยางเงี้ยคะ
: [คะ
: คือตรงนี้มันทําใหเราอึดอัดแลวก็กลายมาเปนเรื่องที่ทําใหเราทะเลาะกับแฟนดวยอะไรอยาง
เงี้ยอะคะ ก็พยายามปรับเพื่อที่จะทําใหเราอยูดวยกันได จนวันนึงนิสัยเคาไมพอใจเรา เออ::
วันนั้นเคาก็เก็บกระเปาแลวก็เรียกลูกเคาลงมาแลวเคาก็ออกไปจากบานเรา
: [คะ
: หลังจากวันนั้นเราก็ไมรูวาจะทํายังไงเหมือนกัน เคาก็พยายามเบี่ยงบอกวาเคาไมพรอมใน
เรื่องเงินทอง ใหเคากลับมา อยางนอย ๆ การอยูตรงเนี้ยมันจะเปนบานของของทางเรา ก็คือ
อยางนอยเคาก็ไมตองเสียคาใชจาย
: [คะ
: อยางนอยก็มีขาวใหกิน อยางนอยก็คือเคาไมตองไปลําบากก็บอกเคาอยางงี้ บอกใหเคาเออ::
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ใหลองเขาไปคุยกับลูกทั้งหมดตอสิ่งที่เคาพอเราเอาตัวเรากับเคาเขาไปเคากลับไมพูดไมกลา
พูดกับลูกเลย นิ่งเงียบไปเลย เปนเราที่คุยกับนองตลอด
: [คะ
: คะซึ่งนองแอนตี้เราอยูแลว มันก็เลยทําใหคุยกันไมรูเรื่อง สรุปแลวก็คือเคาก็นาจะอยูของเคา
ประมาณพักนึงอะคะ
: [คะ
: แลวก็อยูดวยความลําบากก็ตองเอานูนเอานี่ไปจํานํา ซึ่งเราก็คิดวา เออ::ก็บอกเคาวาคือเธอ
อยูไดและแตเธออยูไดแคครั้งชั่วคราวนะ แลวเคาดวยความที่เคาตอนนั้นนะยังโกรธเราอยู
เคาก็จะไมคุยกับเรา
: [คะ
: จนเราตัดใจเราคิดวาเราไมไหวแลว ชางเคาแลวกันชีวิตเคาจะดําเนินยังไงก็ปลอยละ ก็เริ่มมี
คนที่เขามาในชีวิตเรา
: [คะ
: เราก็เปนคนดีที่สามารถที่จะทํา แตวาก็จะบอกกับตัวเองวามันอาจจะเปนชวงโปรโมชั่นรึ
เปลาเพราะวาเออ:: เคาอาจจะดีแคตอนที่เคายัง ๆ คบกับเราใหม ๆ เรายังไมเห็นเคาใน
หลาย ๆ? เราก็สรุปไมได แตก็ถามวามีชวงที่มาคบเราก็ดีอะคะ เพราะวาเออ:: มีบางสิ่งที่สิ่ง
แฟนเราอาจจะไมสามารถดูแลเราได อะไรเงี้ยคะ
: [คะ
: แตเราก็ไมไดมีความสุขอะไรตรงนั้น ก็คือมีจริง ๆ ไปไหนก็ดูแลเทคแครอะไรอยางเงี้ยคะ
แต ๆ เราเขาใจแลวก็ใหจายใหเราแพง ๆ พาเราไปกินอยางเงี้ย เราไมไดมีความหมายอะคะ
มัน ๆ ก็รูสึกวาก็เทานั้นนะก็ ๆ ไดแคแบบเราไมเหงาแคนั้นเอง ก็เลยจนวันนึงเคาสงขอความ
สงอะไรมาในไลนเงี้ยคะ ก็แบบวาเคาอยาจะมาเราก็เลยแบบวาเดี๋ยวเราขอลองคุยกอนแลว
กัน แตการกลับมาของเคาคือเคากลับเขามาอยูในบานเราเลย ก็คือเราไมคิดวาเคาจะยาย
เขามาอยูกับเราเลย แตทีนี้เขามาคนเดียว เคาบอกวาเคารูวาเรามีปญหากับลูกเคา เคาทิ้งลูก
ของตัวเอง เคาจะเอาเราคนเดียว
: [เอา แลวลูกเคาอยูกับใครอะคะ…
: เคา ๆ เคาเอาลูกเคาไปไวเออ:: บานญาติเคา เสร็จแลวเคาก็บอกวาเคาจะอยูกับเรา สวนลูก
เคาก็คือใหแยกกันอยูไมตองอยูรวมกัน อยางเงี้ยคะ เคาเลยก็บอกวาเคาจะก็คือเคาจะเอา
เราคนเดียว แคเนี้ยเคาพูดอยางเงี้ย ตอนที่เคากลับมา
: [คะ
: เราก็เลยบอกวาเราก็เปนแมคนนะ แตวาแบบวาเราก็มีทั้ง คือทั้งดีแลวก็ไมดีในตัว ใจก็อยาก
ถาแบบคิดเหมือนเคามันก็สบายใจที่ไมตองมีปญหากับอีก ๆ คนนึง แตในใจนึงแตก็ใจเคาใจ
เรานอ เราก็มีลูกเราก็ไมสามารถทิ้งลูกเราได แตมันก็ตอนนั้นเราก็ไมรู เราก็อะลองดูแลวกัน
เราก็มีลูกเหมือนกัน เคาจะมาอยูแลวคนที่เรามาคบเราก็คบดวยมาทั้งคูเลย.
: [เออ:: แสดงวาคนที่ใชของเราคนเนี้ยเนี่ยก็หวนกลับมาในวันที่เราเจอคนนึงซึ่งเปนคนดี…
: ใชคะ มาอยูมาพรอมกันเลย มาระยะเวลาใกล ๆ กันเลย ซึ่งแบบวาเราก็เริ่ม คือเราอะชอบ
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คนดีแคชอบอะนะคะ ที่เคาดีแตมันไมไดถูกใจเรา ไมใชไมไดอะไรกับเราๆก็พอทีนี้เคาก็อาศัย
วาเคาคือเคามาอยูกับเราพอเรารูวาแฟนคนใหมมาสงที่บาน เดินเคามาบานเราก็ตองอยูกับ
คนเนี้ย มันก็เลยรูสึกวาเราตองแบบเนี้ยไปตลอดยังไง แลวเวลาคนใหมชวนไปเที่ยวเราก็ไม
สามารถที่เราแยกตัวไมถูกอะคะ เพราะวาคนเกาก็เออไมตองไปหรอก อยูกับเคาเนี่ยแหละ
แตผมยอมนะถาเกิดคุณจะคบคนใหมแตผมยอม.
: เออ คือตางเคาๆรูวาคนเกาเคามีคนใหมแลวคนใหมรูมั้ยคะวาคนเกาอยูในบานแลว…
: คน:: แคสงสัยนะคะ ทําไมชวนไปไหนไมเคยไป ทําไมดูแบบมีปญหาตลอดมี่แบบจะตอง
ติดขัดตลออดอะไรอยางเงี้ยคะ เราก็ๆแกตางไปคางๆ นานา แลวก็สุดทายเราก็ตัดสินใจวา
มันไมมีความสุขในการจะอยูแบบเนี้ย คือคนเกายอมแมกระทั่งวาเรานอนคุยโทรศัพทกับคน
ใหมเคาก็บอกวาเคาทนไดเคายอมรับในสิ่งที่เคาทําผิดกับเรามากอน คือแตก็สุดทายเราก็ทิ้ง
คนใหมอีกคนที่ดีอะคะมาเลือกคนที่เราคิดวาเคาใช เสร็จแลวเราก็อยูกันมาอยางเงี้ยอะคะ
โดยที่เคาไมไดแสดงใหเห็นวาเคาติดตอลูกเคา
: [คะ
: หรืออะไรแตเราก็เคยพูดกับเพื่อนไววาคนที่เปนพอแมลูกกันเนี่ยไมมีทางตัดกันขาดวันนึงเคา
ตองกลับไป แลวเดี๋ยวมันจะตองแบบมามีจุดจบแนนอน
: [แตพี่กลัววาถาคนที่สามารถตัดลูกไดขาดก็ไมใชคนที่ดีนักนะ
: ใช ๆ คะ.
: ดูเปนคุณพอที่มีความประหลาดนิดหนอย เอาลูกไปทิ้งเลยคะ เอาลูกไปทิ้งที่อื่นเลยคะ
เพราะวาผูหญิงของชั้นคนใหมไมชอบลูก หรือวาทะเลาะหรือวาเขากันไมได ก็ดูเปนตรรกะที่
แปลก.
: ตอนนั้นถามเคาเคาวาเอาจริงๆตอนที่คบเคามาเคาดูเปนคนรักลูก เออ::เราก็เลยบอกวาคิดดี
แลวเหรอที่เคายายจากหองเชาเลยเคาปลอยเคาทิ้งหองเชาเลยแลวเคาก็ใหลูกไปอยูกับญาติ
เลย เคาก็บอกวาเคาก็เลือกเราแลวนะ เคาก็วาอยางงี้ ทีนี้จะมีเคามีเราแลวก็มีลูกเรา เคาวา
อยางงี้อยูกันแคสามคนนะเคาบอก แตพอมาถึงไมกี่เดือนตอมาเหมือนแบบเดิมอะคะมันโดน
แลวก็คือเออ:: ก็คงเปนความผูกพันนะคะ ความเปนพอลูก เคาก็คิดถึงเราก็เหมือนที่เคา
คิดถึงเราแลวเคากลับมาหาเรา มันเหมือนวาเราพูดอะไร ทําอะไรมันรูสึกวามีมีแตปญหา
ดวยกันตลอดแลวก็คือเคาก็จะใชวิธีการเดิมคือการแพ็คของออกจากบานแลวออกไปเลย ซึ่ง
เราก็เหนื่อยมาพอสมควรแลว จนเราก็บอกอาเธอกลับมานะ ๆ หรืออะไรอยางเงี้ยคะ แลว
เคาก็บอกวาเออเรานิสัยแบบนี้เราแบบเวลาโมโหเราพูดจาดาวา พูดจาไมเพราะรับไมไดแลว
คือก็ดวยนิสัยแลวเคาก็วาเรา แตเราก็มีความรูสึกวามัน ทําไมดูเหมือนแบบพูดอะไรไมคอย
เขาหูตลอดเลย จนวันนึงมีเสียงโทรศัพทมา อาเราก็เลยถามเคาวาใครโทรมา เคาบอกวาลูก
เคา เคาก็บอกวาอาเคาอยากใหเราอะรับใหได ซึ่งเราก็บอกเคาไปวาอาก็ตอนแรกเห็นบอก
วาเออ:: แฟนมีกันแคเนี้ย อะไรอยางเงี้ย เคาก็บอกวาคือเหมือนเคาก็บอกเหมือนเคาก็อ้ํา ๆ
อึ้ง ๆ เคาก็บอกวายังไงมันก็ตองเปนแบบเนี้ยแหละ ก็เลยตองบอกวาเคา คือ ๆ ใจเราเรารับ
ไมไดอะก็บอกเคาวามันเขาใจนะแตวามันคือ ๆ โดนมาเยอะพยายามเขาหาหลายรอบแลว
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แตวาโดนมาเยอะเรายังไมอยากกลับไปอยูตรงจุดเนี้ยอะคะเคาก็ วันนั้นเคาก็เลยแพ็คของ
ออกจากบานไปอีกรอบนึง
: [คะ
: [เธอไมเคยเปลี่ยนจริง ๆ
: [คะ แตนั่นเคาพอลูกกันนะสม ไมรูสิพี่ก็ยังมีความรูสึกวาในที่สุดตอนเนี้ยไมวาจะยังไงก็ตามที
ถาเราจะรักใครสักคนนึงมากพอเคาตองยอรับในความเปนพอของลูกของเคาดวยนะ…
: เขาใจคะ ก็ ๆ บอกเคา จริง ๆ ก็บอกเคาจริง ๆ นะเราก็ไมไดมีกําแพงกั้นถึงขนาดนั้น
: [คะ
: เพราะวาเรา เราก็เลี้ยงลูกเราก็เขาใจ แตวาอยางนอย ๆ เราก็อยากใหเคาพูด เพราะเคาคือ
คนกลาง อยางนอย ๆ สิ่งที่เด็กหยาบคายกับเรามาเยอะแยะ
: [อื๋ม
: มากมาย
: [คะ
: อยากใหอยางนอยพูดมาไหวมาบอกเรา เออนะหนูขอโทษหรืออะไรซักอยาง เราจะออนลง
เราจะดีขึ้น แตผูชายอะเคาไมเปนตัวกลางที่ดีในความรูสึกนะคะก็คือเคาไมพูดเพราะเคาก็
กลัวลูก แลวเคาก็กลัวเรา ก็เลยกลายเปนวามันไมมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน
: [คะ
: ทีนี้มันก็เลยตองเปนแบบนี้ ก็เลยเคาตองเลือกอะคะวาจะตองยังไงเพราะวา ก็เลยบอกวาถา
ไมมีการขอโทษก็ไมมีการใหอภัยเหมือนกัน.
: โอ! คนเราเหนื่อยหนักเหลือเกิน แลวตอนนี้ยังไงอะคะตอนนี้ความรูสึก ความสัมพันธของเรา
กับเคาคือ ก็หลังจากวันนั้นคือเคาก็เดินจากไปแลวเราก็คงคิดวามันก็คงเปนครั้งสุดทายที่เรา
จะใหเคากลับมาอีกแลว แบบอีกครั้งคะ เพราะวาเริ่มไมไหวแลว เพราะเราก็ไมใชเด็กที่เรา
จะแบบโมโหแลวเราแพ็คของเดินออกไป ๆ ทุกครั้งเราตองใชเวลาระยะในการโกรธเปน
เดือนนะคะ
: [คะ
: ซึ่งมันไมสามารถที่เราจะอยูกันไดแบบเนี้ยอะคะ
: [คะ แลว
: [ตอนนี้เคาก็มีสงขอความอะไรมาแตเราก็พยายามที่จะไม ๆ ตอบไมอะไรก็คือใหมันหลุดออก
จากกันไปเลยจริง ๆ เพราะวาคิดวาคือเหมือนที่คนอื่นเคาบอกอะคะถารับลูกเคาไมไดมันก็
คงไปกันไมไดอะคะ.
: อืม ในระยะยาว
: [เพราะยังไงก็ไมรูนะคะพี่อะรูสึกวาแบบถาถามวาคนเกาคนใหมอะหนูควรเลือกทั้งสองคนรึ
เปลา เอาจริง ๆ นะ พี่รูสึกวาทั้งคนเกาคนใหมนะหนูไมควรเลือกทั้งสองคนเลย.
: อื๋มคะ.
: จริง ๆ คือสําหรับคนนี้เนี่ยพี่วายังไงมันก็แปลกนอ เพราะวาอยางที่บอกอะคะถามันมีความ
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พี่ฉอด

ไมวาเคาจะ เราจะรักเคายังไง แตมันมีความไมพอดีไมลงตัวกับอะไร ๆ หลาย ๆ อยาง แมแต
เรื่องครอบครัวเรื่องลูกก็ตามอะ คือพี่วามันยากมากนอในขณะที่เราเองเราจะบอกวาอะเธอ
ทิ้งลูกเธอมาอยูกับชั้นเนี่ย เราก็คงรูสึกแยเหมือนกันกับการที่เอาพอเคามาแลวไมเอาลูก.
: ใชคะใช
: แตในขณะเดียวกันเด็กก็อาจจะไมพรอมในการที่จะรับเรา คือพี่รูสึกวามันปญหาแลวมันๆยัง
จะตองไปเจอปญหาคือตัวเคาอีก คือมันมีความรูสึกวาเออมันมีความเหนื่อยหนักเกินไปใน
การที่จะอยูดวยกัน
: [คะ
: สวนอีกคนนึงนั้นก็ตองตัดไปแหละ เพราะยังไงในที่สุดหนูก็คงไมรักเคาหรอก
: [คะ
: งั้นพี่ก็เลยรูสึกวามันอาจจะไมใชดวยกันทั้งสองคน วันนี้มันอาจจะเปนสิ่งทีหนูกับลูกตอง
แบบแข็งแรงและอยูดูแลกันใหไดแลวไมรูสิ บางทีเราอาจจะรูสึกวาเราตองเลือกใครซักคนนึง
แตบางทีมันไมใชทั้งสองคนก็ไดนะคะ
: [คะ
: คะไมใชทั้งสองคนเลยเพราะวาคนใหมก็เขามาก็ดูเด็กจนเกินไป คือเคาเด็กกวาเราดวย ทั้ง
อายุแลวก็นิสัย ซึ่งแบบบางทีเราคุยเคาไมคอย คือเคาไมคอยผูใหญพอในความรูสึกอะคะ ก็
ไมถูกใจเทาไหรแตก็ ตอนแรกก็คบเพราะวาคิดวาเคาควรจะตัด คงจะแบบตัดคนเกาไดดวย
ความกลัวอะนะคะ แคเอามาแทนกันแคนั้นเอง
: [คะ แทนไมไดดวยแหละ
: [แลวแคกลัววาพอเคากลับมาอีกหนูจะใจออนอีกปะ
: [เออ เหอะ ๆ
: คงไมแลวคะ เพราะวาเราฟงรายการคลับฟรายเดยเพราะวาฟงพี่ฉอดพี่ออยก็คือจะสอนเรา
วาคือยังไงก็อยาทํารายหัวใจตัวเองอะคะ ก็คือคิดวาตองรักตัวเองใหมากกวานี้
: [อืม มันเหนื่อยไปนอ
: มันล้ําเสนเรา
: [สมดูแลตัวเองไดแลวก็ดูแลลูกได เพราะฉะนั้นบางทีบางเงื่อนไขที่มันมากเกินไปอะ เอะอะ
ปบก็คือแพ็คกระเปาหนีไปเดือนนึงอะ พี่วาก็ไมใชอยูแลวในความสัมพันธจริง ๆ นะ แลวที่
แพ็คไปเดือนนึงเนี่ยเคาไปอยูไหน หนูรูเหรอ.
: แพ็คไปเดือนนึง เทาที่ประสบการณที่เคยเจอมานะคะ ไปคือเคาอะคือเคาเปนคนที่คือเคา
ไมไดมีบานของเคาเองตอนแรกเคาอาศัยอยูกับญาติเคา เวลาตอนที่เคามาอยูของเคาเองอะ
เคาก็จะไมไดมีที่ไป เคาก็จะไปอาศัยอยูกับเพื่อนเคา
: [คะ นั่นนะสิแลวก็เห็นบอกวามีปญหาเรื่องของการเงิน ซึ่งการมีเงินมากเงินนอยยังไมเทา
การกระตือรือรนในการที่จะสรางอาชีพอะไรรึเปลา อันนั้นก็สวนนึง เพราะฉะนั้นดูอยางที่พี่
ออยพี่ฉอดบอกวาก็ไมนาเลือกทั้งคูแหละ แตเพียงตอนเนี้ยตองมีสติกอน ดูแลลูกของเราให
เต็มที่กอน นะคะ [คะ]
: [บางทีถอยออกมาปญหาทั้งมวลหนูจะรูสึกวาชีวิตมันเบาสบายขึ้นก็ได [คะ] บางทีมีความรัก

250
พี่ออย
พี่ฉอด
คุณสม
พี่ออย

คุณสม
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย
คุณสม

พี่ออย
คุณสม
พี่ออย
พี่ฉอด
พี่ออย

ถาหนักขึ้นเนี่ย ไมมีก็ไดนะคะ
: [ใชคะ ไมจําเปนวาจะมีใครสักคนอยูขาง ๆ ทั้งที่แบบวาเราก็ไมเห็นมีความสุขเลย
: [คะ
: ใชคะ ของคือทีนี้ก็ของคนเกาก็ยังไมคอยโอเค บางทีก็มีแบบคือ บางทีก็มาเอาลูกไปโดยที่ไม
บอกเรา ปญหาเราก็มีอยูแลว เราก็เหนื่อยเปนทวีอะคะ
: [ใช ๆ คะ แลวก็เมื่อไหรก็ตามคะ มีคนยืนยันทุกคนตองเลือกนะ อยารูสึกวาเลือกไมไดอะ
คําวาเลือกไมไดหลัง ๆ เหมือนไดยินบอยก็เลยอะคบกันไปเลยทั้งสองคน ยิ่งเหนื่อยหนักเขา
ไปอีกคะ คนมีเวลา 24 ชั่วโมงนะ ใหเวลาคน ๆ นึงนะยังแบบเธอไมมีเวลาเลย แตแปลกดีที่
บางคนสามารถมีแฟนไดตั้งหลายคน พึ่งจะเอา 24 ชั่วโมงแลวคอย ๆ หารไปอะ มันเหนื่อย
กับการโกหกคะ.
: แตก็ไมเขาใจวาเคาทนไดยังไงที่แบบเราคุยโทรศัพท หรือเราไปไหนกับคนใหมอะคะก็ไมรูวา
เคาทนไปไดยังไง
: [คือ ๆ บางทีอะคะเราอาจจะมองวาเคานาจะรักเรามากนอ เคาถึงไดทนไดทุกอยาง
: [คะ
: แตในอีกมุมนึงมันก็มองไดเหมือนกันวาเคาอาจจะไมไดรักเราเทาไหร
: [อยากทําอะไรก็ทําอะ
: เคาถึงไดทนได ก็ไดนะ
: [พี่ไมแนใจเหมือนกันวาการกลับมาตรงนั้นหาเราเพราะวา เรามีอะไรที่ซับพอรตเคาในเรื่อง
ของภาวะการเงินรึเปลาดวยซ้ํา.
: ตอนแรกอะเคยซับพอรต เมื่อสมัยนั้นก็คือซับพอรตแบบไมมีเราก็จะแบบใสไวให ใสกระเปา
ไมใชคนรวยนะคะ ก็คือพอที่จะใหความเอื้อเฟอเผื่อแผ เพราะวาเคาเปนแฟนเราเราก็เออถา
เรามีเราก็แบงเคาก็คือคิดอยางงี้ แตพอหลังๆมาเราก็อยากใหเคาแบบเราๆรูสึกวาเคาก็รักเรา
นั่นแหละ แตวาเราก็เริ่มแบบไมอยากจะเอาตรงเนี้ยไปให เราก็มีความรูสึกวาใหเคาดิ้นดวย
ตัวเอง แลวก็พิสูจนตัวเองดีกวาก็เลยเริ่มแบบไมใหอะไรอยางเงี้ยคะ แตเคาก็ไมไดเปลี่ยนไป
ไมวาไมรักเรานะคะก็ที่วาไมใชเกี่ยวกับเรื่องเงิน
: [คะ ก็ดูหมือนจะ ไมงั้นจะมีลูกเพิ่มอีกคนนึง เพราะเหมือนเราตองคอยลุนดวยวาอะ เธอ
จะตองไปกระตื อรื อรน กับเคานะจ ะ อยางเงี้ยนะคะแบบนี้ก็ดีแลว ค ะ ดูแลลูกแลวก็ดู แล
ตัวเองใหดีที่สุดนอสมนอ…
: คา ขอบคุณคา
: [ไดเลยคะ
: ขอบคุณคา สวัสดีคา
: [สวัสดีคา แปปนึงใกลเที่ยงคืนแลวคะ เบรกกันสั้น ๆ อีกครั้งนึงกลับมา สายสงทายของ
ค่ําคืนนี้นะคะสําหรับชื่อตอนนี้เลยคะ คนที่ดีหรือคนที่ใช ตองขอบคุณไทยประกันชีวิตดวย
สําหรับคลับฟรายเดยคา
เบรก ตัดเขาโฆษณา
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ชวงที่ 4
พี่ออย : มาคะ เบรกสุดทายแลวนะคะค่ําคืนนี้นะคะ ขอบคุณไทยประกันชีวิตดวยคะอะคนที่ดีคนที่ใช
ไหนดูสายนี้กัน สวัสดีคาคุณมีน…
คุณมีน : ฮัลโหล หวัดดีครับ
พี่ฉอด : [สวัสดีคา
พี่ออย : สวัสดีคา เปนไงบางคะ ปดทายสําหรับวันนี้ ไหนเรื่องที่เราเจอคะ…
คุณมีน : เออ:: ผมตองบอกกอนของผมอาจจะยาวนิดนึงนะครับพี่ออยพี่ฉอด
พี่ออย : [อยาเกินเที่ยงคืนแลวกันคะ
คุณมีน : โอเคครับ เออผมตองเทาความยอนไปประมาณ สามสี่ปก อนที่ผมจะเจอแฟนผมคนนี้เนี่ย
[คะ] ก็คือตอนนั้นนะก็คือเหมือนผมก็แบบไมๆรูแบบไม ๆ มีใครก็เลยแบบโอเค ก็เลยแบบมา
เจอแฟนคนนี้ [คะ] ก็เหมือนแบบกอน ๆ หนาที่ผมจะเจอแฟนคนเนี้ยก็คือแบบเราก็ตกลงวา
แบบแคคบกันเฉยๆ แคคบกันในเรื่องแบบชวงเวลานั้นเรายังไมมีใครก็เลยแบบ ก็เลยโอเค
ตกลงคบกัน
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : พอคบกันไปสักระยะก็คือตอนแรกอะผมกับแฟนนะอยู ๆ เปนบานเชาของเพื่อนเคา
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : อยูไปประมาณสักปนึง เคาก็เลยแบบมีปญหากับเพื่อนเคาที่วาแบบทําไมแบบผม ทําไมแฟน
เคาเอาแบบเอาคนอื่นมาแบบมา ๆ อยูบานเคาดวย เราก็เลยคุยกันแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป
หาหองเชาหรือวาไปซื้อคอนโดดวยกันอะไรอยางเงี้ยอะครับ
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : ก็เลยผมก็เลยตัดสินใจไป ๆ ซื้อคอนโด เพราะวาผมรูวาแบบไอเรื่องที่แบบจะไปเชาหรือวา
คอนโดอะราคามันอะผอนพอ ๆ กัน ก็เลยแบบคุยกับเคาแบบโอเคถาเผื่อคนกับผมซื้ ออะ
เดี๋ยวเราโอเคผอนกันคนละครึ่งนะ อะไรประมาณเนี้ยอะครับ
พี่ออย : [อะ แปลวาหนึ่งเลือกที่จะอยูกับแฟนเรา
คุณมีน : [ใชครับ
พี่ออย : ดวยการไปเชาหองอยูดวยกัน
คุณมีน : ใชครับผม.
พี่ออย : คะแลว…
คุณมีน : ก็เลยแบบ อันเนี้ยอยู ๆ กับแฟนดวยแบบอยูหองดวยกันกับแฟนมาประมาณ ๆ สามปก็
โอเคดูแลเทคแครกันอะไรทุกอยาง
พี่ออย : [ก็ดูแลกันตามปกติ
คุณมีน : ใชครับ
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : ดูแลกันตามปกติ แตแบบพอเขาปที่สามเนี่ยผมไมรูวามันคือความอิ่มตัวของคนเรารึเปลานะ
ครับ เพราะวาแบบซึ่งคนเราก็ผมกับแฟนก็เจอกันตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเลย
พี่ออย : [ใชเวลาอยูดวยกัน
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คุณมีน : ใช ๆ ครับ ก็เจอ 24 ชั่วโมงเลย ผมไมรูวามันคือการอิ่มตัวของเคาหรือวาของผม แตวา
สํ าหรั บ ผมอะผมกลั บ รู สึ กว า ผมอะยั งทําตัว เหมื อนเดิ ม ไมวาจะเปน การซักเสื้อผา การ
ทํากับขาว กอนเลิกงานจะโทรถามวาจะกินอะไรมั้ย หรืออะไรประมาณเนี้ยอะครับ [คะ] ผม
เปนคนถามเคาแบบตลอดเลย กอนที่เคาแบบจะเริ่มแบบถามผม อะไรอยางเงี้ย [คะ] แต
เหมือนผมกลับเขาบานปุบ เคาก็จะแบบอยูในมุมของเคาแบบเนี้ยอะครับ ก็คือแบบโทรศัพท
คนละเครื่อง เคาอยูหองนอนผมอยูหองนั่งเลนอะไรอยางเงี้ยอะครับ ก็คือแบบ
พี่ออย : [ยุคนี้เปนแบบนี้เยอะนะคะ
คุณมีน : ครับ.
พี่ออย : เวลาที่เรามีอุปกรณสื่อสารไวใกลตัวอะ เราเลยสื่อสารกับคนไกลๆจนละเลยหัวใจคนใกลๆ
หลายคนเปน เขาบานปบอยูคนละมุม
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : อยูในหองเดียวกันแตเงียบมาก เพราะตางคนตางสื่อสารเสียงดังดวยการใชกด ๆ เอาเนี่ยคะ
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : ตองระวังนะหลาย ๆ คนดวยพอดีเห็นนองพูดเรื่องนี้พอดี อะแลวยังไงคะกับคนนี้…
คุณมีน : ก็พอ ๆ มันเริ่มเปนแบบนี้บอยขึ้น ๆ มันทํา ๆ ใหผมรูสึกวาทําไมเคาถึงไมคอยแบบสนใจผม
เลยแบบเดี๋ยวนี้ มันก็เลยทําใหผมเริ่มที่จะแบบคุยกับคนอื่นมากขึ้นในโซเชียลอยางเงี้ยครับ
ผม [คะ] แลวแบบ ตองเทาความกอนวาแฟนผมอะก็คือเปนคน ๆ ดีนะครับ คือแบบเปนดี
เปนคนแบบไมเจาชู ไมสูบบุหรี่ ไมกินเหลา ไมเที่ยวกลางคืน ไมอะไรเลยแต ครับผมก็คือ
แบบจะเลิกงานกลับบาน ก็คือเปนคนดีมากเลย [คะ] ก็เลยแบบ มันก็เลยทําใหผมแบบลอง
คุย แบบมันมีชองวางระหวางเรา ใน ๆ ชวงเวลานั้นนะครับผม มันก็เลยทําใหผมแบบ
พี่ออย : [คุยกับคนอื่น
คุณมีน : คุยกับคนอื่นในๆโซเชียล ซึ่งผมก็ไปเจอนองคนนึงที่เคาอายุนอยกวาผมอะครับประมาณ
3-4 ป แตวาผมก็บอกวาแฟนผมอะจะอายุมากกวาผมหนอย
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : ครับผม ก็เลยแบบคุยกับนองคนเนี้ยมาแบบมาสักพัก เกือบๆจะปเกือบๆจะสี่ปแหนะ
พี่ฉอด : [นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ…
คุณมีน : ใชครับ
พี่ฉอด : แลวแฟนเรารูมั้ยคะ…
คุณมีน : ไมทราบครับ.
พี่ฉอด : แอบคุยโดยที่เคาไมระแคะระคายอะไรเลย…
คุณมีน : ผมก็ ผมก็แบบผมก็จะแอบคุยของผมในชวงเวลาแบบอยางเวลาแบบนอนอยูบนเตียงดวยนะ
ผมก็จะหันซายเคาหันขวา พยายามฟนไมใหเคาเห็นเวลาผมคุยโทรศัพท อะไรประมาณนี้
ครับ.
พี่ฉอด : สื่อสารทางโทรศัพทเฉย ๆ เหรอคะ…
คุณมีน : ใชครับ
พี่ฉอด : [มีไปเจอกันปะ…
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คุณมีน : มีไปเจอกันชวงหลัง ๆ จะเจอกันผมจะเจอกับนองคนเนี้ยบอยขึ้น บอยขนาดที่วาปกติอะผม
จะเลิกงานไวอยูแลวในเรื่องงานผมจะเลิกงานไวมาก แตพอชวงหลัง ๆ อะมันทําใหผมแบบ
มันทําใหผมรูสึกแบบผมไม อยากกลับเขาบาน พอผมกลับเขาบานผมก็จ ะเจอเหตุ การณ
เดิม ๆ
พี่ออย : [พี่วา
คุณมีน : คนละมุมเหมือนเดิม ประมาณเนี้ยอะครับ
พี่ออย : [มันเปนความเบื่อคะ ที่เราอาจจะรูวาเราคุยกับคนอื่นเปนป แลวเรารูรึเปลาวาคนที่เรานอน
ขาง ๆ เราอาจจะนอนคุยกับคนอื่นเปนปก็ไดนะ…
คุณมีน : เออ:: อันเนี้ยผมไมทราบวาเคาคุยรึเปลา แตวาเทา ๆ ที่ผมสังเกตหรือการที่แบบผมเอา
โทรศัพทของเคามาดู ก็ไมมี แตถาสําหรับผมอะเคาจะแตะโทรศัพทผมไมไดเลย
พี่ออย : [นี่ไง แคนี้ก็ดูเปนพิรุจแลวนองคะ
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : อะกับคนที่นองคุยกับเคา 1 ป ตกลงวาตอนนี้เราไดเลือกมั้ยคะ หรือวาคบซอนแบบเนี้ยไป
เรื่อย ๆ…
คุณมีน : ก็ยังก็ผมก็พอดีแฟนผมมาจับไดชวงหลังที่ผมแบบกลับบานดึกทุกวัน ดึกทุกวันเลย แบบดึก
มาก ๆ เลย แฟนผมก็เลยแบบไปเจอผมกับนองคนเนี้ยที่โรงแรม วันนั้นผมแบบไมกลับบาน
เพราะผมบอกวาผมติดงาน ก็ไปเจอที่แรงแรม [คะ] อยางเงี้ยครับ ก็คือเหมือนเคาแอบตาม
ไปไปเจอ ไปเจอที่โรงแรมแตวาเคาก็พึ่งไปเคาะหองอะไรอยางเงี้ยครับ ก็คือผมก็แบบก็เปด
ผมก็เลยบอกฟอนต โทรบอกฟอนตวาเออ:: มีใครมาหาผมมั้ย อะไรอยางเงี้ย พอดีเคาบอก
วามีคนแบบนี้มาหาผม ผมก็เลยบอกวาผม ๆ ไมไดนัดใครมานะ ชวยลงมาตามเคาลงไป
หนอย เดี๋ยว ๆ ผมอานเดี๋ยวผมจะลงไปคุยกับเคาเอง
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : [ครับผม
พี่ออย : [สรุปวา…
คุณมีน : สรุปวาก็คือผม ผมก็ยังพยายามที่จะไมใหแฟนผมอะเจอนองคนนี้ ซึ่งผมผมก็ยังแบบปกปอง
นองคนนี้ เพราะวาตอนนั้นผมรูสึกแบบผมรักนองคนนี้ไปแลวอะครับ
พี่ฉอด : อืม คะ แลวทําไมไมเลิกกับแฟนละคะ…
คุณมีน : ทําไมไมเลิกกับแฟน เพราะวามันๆมีบางอยางที่แบบคือเคาก็เปนคนดีในระดับนึงเคาก็ยังจะ
ชวยซับพอรตในการที่แบบวา ไอเรื่องแบบเรื่องแบบชีวิตการใชเงินของเรา
พี่ฉอด : [อาว !
คุณมีน : ก็ยังแบบชวยซับพอรต
พี่ออย : [นี่ก็หลอกใชอะดิ
พี่ฉอด : [เออ
พี่ออย : [ใชปะ นี่ก็ไมตางจากการหลอกใชสิ
พี่ฉอด : นี่เราหวังเงินกับเคานี่.
คุณมีน : ไมใชวาหลอกใชครับ ประมาณวาแบบอยางแบบของคนละครึ่งมันก็ยังหารคนละครึ่งๆ กัน
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อยูอยางเงี้ยครับผม
: [คะ
: [ครับๆ
: แตในที่สุดตอนเนี้ยเปนยังไงบางแลวคะ…
: ทายที่สุด ก็คือผมแบบก็เลยแบบแฟนกับผมก็เลยตัดสินใจเลิกกัน แลวแฟนผมก็เลยแบบ
เหมือนเคาเครงควาง เขาไมรูเคาไมมีใครคือเคาก็มีผมมาตลอด 1 ป เคาก็ตัดสินใจไปบวช
แลวผมก็เลยเอานองคนเนี้ยมาอยูดวยกับผม ก็คือแบบเหมือนประมาณวาพอเลิกปบก็เอา
นองคนนี้มาอยูดวยเลยอยางเงี้ยครับ [คะ] ชาย ก็เลยแบบตัดสินใจที่เราโอเคคบ ๆ กับนอง
เลยละกันเพราะวายังไงเราก็แบบ เราก็เลิกกับเคาแลวอะไรอยางเงี้ยครับ
: [คะ
: แลวแบบมันทําใหผมแบบในวันที่ผมไปงานบวชแฟนผมก็คือผมกลับรูสึกสงสารเคา ผม
รองไห แลวผมก็เห็นเคาแบบกําลังหมผาเหลืองผมกลับรูสึกแบบสงสารเคามาก ทําไมแบบ
เราถึงทํากับเคาไดถึงขนาดนี้ ผมก็เลยตัดสินใจกับเคาวาโอเคเดี๋ยวเธอบวชเสร็จเดี๋ยวเราจะ
กลับมาคบกัน มันอาจจะดีกวาเดิมก็ได อะไรอยางเงี้ยครับ เพราะวากอนเลิกกันเราก็เคลียร
ไปแลววาปญหากอนที่จะเกิดมันเปนแบบไหน ๆ กันมาครับผม
: [คะ
: ก็ ผมก็ตัดสินใจกัดฟนแบบปรึกษาแม ปรึกษาเพื่อนจะเอายังไงกับนองคนนี้ดี เพราะวาแบบ
พึ่งชวนเคามาอยูดวย ซึ่งแบบไปเอาของที่บาน เสื้อผาที่บานเคามาไดแคประมาณอาทิตย
สองอาทิตยเองแลวแบบจะเอายังไงดี เพราะวาเราเอาเคาเขามาในบานเราแลว อยางเงี้ย
ครับ
: [จริง ๆ พี่วาคิดดีๆนะตอนนี้นองกําลังทําใหทุกฝายเสียใจไปหมดเลยอะ
: [ครับผม อันเนี้ย ๆ ผมทราบๆดี
: [คะ ผมทราบดีแลว ผมทราบดีตองทําอะไรดี ๆ ตอ
: [แลวสรุปแลว สุดทายแลวยังไงคะ…
: สุดทายแลวผมก็เลยกัดฟนเขามาในบานแลวบอกนองเคาวาผมจะกลับไปคบกับแฟนผมนะ
คือเราตกลงกันแลววาเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่เดือนขางหนาเราจะกลับมาคบกัน ครับผมนอง
คนเนี้ยก็แบบรองหมรองไห เคาก็บอกวาแบบเอาเคามาอยูดวยทําไม แลวมาหลอกเคาทําไม
วารักเคา แตจริง ๆ แลวแบบทําไมยังไมแนนอนกับตัวเอง แลวถายังไมแนนอนกับตัวเองแลว
ทําไมถึงมาบอกกับบองมันวาแบบรักนองเคาขนาดนั้น อะไรอยางเงี้ยครับ [คะ] ครับผม ซึ่งก็
ต องแบบยอมกั ดว า เพราะว า ผมรูสึกแบบสงสารแฟนผมมากกวา ของทุกอยางที่เคยซื้ อ
ดวยกันที่เคยใชดวยกัน คือแบบมันควรจะเปนของผมกับของแฟนผมอยางเงี้ยครับ
: [ตอนนี้เคาก็ยังบวชอยูปะคะเนี่ย…
: ตอนนี้สึกมาแลวรอยแลวครับ ก็คือตอนนี้ผม กลับก็คือกลับมาผมกันเหมือนเดิม ผมกับนองก็
คื อจบความสั มพั น ธ กัน ไปแล ว แต ๆ พอกลับ มาคบกัน เหมื อนเดิ ม อะครับ พี่ อ อยพี่ ฉ อด
บางครั้งมันก็เจอเรื่องเดิม ๆ เหมือนเดิมอะครับ มันก็จะแบบกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมที่
เคยเจอเมื่อสามสี่เดือนที่แลว ที่มันเคยทําใหรูสึกเบื่อเหมือนเดิม
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พี่ออย : [ไมเห็นแปลกเลย ไมมีอะไรเหมือนเดิมหรอกคะ เพราะวามันเปลี่ยนไปทุกวันอะนอ และอีก
อั น นึ ง อะค ะ การที่ น อ งไปๆกลั บ ๆแบบเนี้ ย แล ว จะคาดหวั ง ความเหมื อ นเดิ ม พี่ ว า น อ ง
คาดหวังมากเกินไปละ [ครับ.] ถูกมั้ยคะ… วันที่เราเดินออจากชีวิตคนนึง โดยการไปมีคนอื่น
[ครับ] วันที่เคารองไหแทบตาย เพราะวานองเลื อกคนอื่น แลวพออยูๆปบ เออสงสารวะ
กลับมาดีกวาแลวก็ไปบอกไปเทอีกฝายนึงอะ แลวเราบอกวาเราจะคาดหวังความเหมือนเดิม
ไมมีทางอะคะเราคาดหวังเกินไป
คุณมีน : [ครับ ตอนนี้ผมแบบผมมีคาดหวังวาโอเคกลับมาคบกันใหมมันนาจะดี หรือแบบมันนาจะดี
เวอเพอรเฟค
พี่ฉอด : [ตอน ๆ ที่เราไปจากกันนะคะปญหาที่มันเกิดขึ้นนะยังไมไดแกเลย
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : ปญหาที่เกิดขึ้นระวางนองกับเคาอะไมไดแกไดดวยการบวชนะคะ [คะ] ที่บอกวาเออ! ที่บอก
วาเดี๋ยวกลับมาคงจะแกไดมั้ย ไมชาย
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : เพราะงั้นแนนอนคะ กลับมาก็ปญหาที่มันอยู มันก็อยูแบบนั้นแหละ ถูกปะ…
คุณมีน : ครับ
พี่ฉอด : เราไมไดตั้งหลักที่จะแกปญหากันเลย สงสารนองแคเอาความรูสึกของตัวเองในการที่จะ
ตัดสินใจในการแกปญหา [คะ] แตจริง ๆ มันยังไมไดแกปญหาอะไรนอ
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : ครับ.
พี่ออย : ในที่สุดตอนนี้ก็ยังอยูกันอยางเบื่อๆ…
คุณมีน : ก็ ผมก็ไลนแบบไปหาสงขอความไปหานองเคาวาแบบวา
พี่ออย : [ไมใชสิ
คุณมีน : ผมก็ยังมีความหวังที่แบบ เพราะวานองคนนั้นที่แบบที่ผมแบบ ที่เคาตกลงที่เหมือนเราจะคบ
เคาตอนแรกแบบ โจทยชีวิตเราอะ
พี่ฉอด : [เดี๋ยวๆ หมายถึงวาตอนนี้พอเรากลับมาดีกับคนเกาแลวเนี่ย
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : เรารูสึกวาเคาไมใช ตอนนี้จะกลับไปหาคน
คุณมีน : [ชาย
พี่ฉอด : คนนูนอีกและ
คุณมีน : [ชายครับ ประมาณนั้น
พี่ออย : นองมีนจาเราไมใชศูนยกลางจักรวาล อยากไดอะไรตองได
พี่ฉอด : [เออ::
พี่ออย : [ตอนนี้นอง
พี่ฉอด : [นึกถึงหัวใจคนอื่นบางลูก
พี่ออย : [ตอนนี้ไมคิดถึงหัวใจใครเลยลูก ยกเวนหัวใจตัวเอง
คุณมีน : [ครับ
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พี่ออย : เพราะฉะนั้นบางทีการที่นองกลับไปหาพี่กําลังรูสึกวาตอนแรกเลยนึกวาแฟนเราไปบวชแลว
เนี่ยเคาจะไดพนเคราะหแลวนะ คือพี่ตองพูดคํานั้นจริงๆ นะคะ แลวเราก็ดันไปดึงเคามา แต
ดึงเคามาก็ไมไดดูแลนะ พอแบบอาว! ไมใชนี่นาไปหาอีกคนดีกวา
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : วันนึงนองจะไมเหลือใครเลย ถาเราคิดแตอยากไดอยางเดียว
คุณมีน : [ครับ แตวาผลสรุปก็นองคนนั้นก็ไมไดกลับมาหาผมแลวครับ
พี่ออย : [ชัวร!
พี่ฉอด : [โชคดีของเคาแลวคะ
พี่ฉอด : ไมมีอะไรมาอัศจรรยใจคะ เอาจริงๆนะเปนคนอื่นที่นั่งฟงอยูก็ไมนากลับ
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : อาจจะรักมากก็ไดนะคะ แตถาเกิดคนที่รักมากแลวมากรักขนาดเนี้ยเคาก็คงยอม ๆ ไปโสด
เหงา ๆ อยูคนเดียวไดนอ
พี่ฉอด : [พี่วามีนตองหยุดทุกอยางลูกเอย! ตั้งสติกอนนะคะ
พี่ออย : [อืม
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : วาชีวิตกับความรักของเรามันไมใชแบบเรื่องเลนสนุกอะ นี่ไมใชชอปปงซื้อของอยูนะ เออ! นี่
ใช ไมใชเอาไปคืนดีกวา งั้นเดี๋ยวก็ไปหยิบชินโนน คนนะคะ ทุกคนมีความรูสึกมีชีวิตจิตใจ
[คะ] เคาเสียใจ เคารองไห อ ะ อุย! สงสารชั้นกลับไปดี กว า อาว! แลวตอนทิ้งเค าอี ก ที ไม
สงสารแลวเหรอ
พี่ออย : [นอ
พี่ฉอด : ใชมะ…
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : นะคะ แปลวาตอนเนี้ยถาถามพี่พี่วาหนูไมไดมีคุณสมบัติของการจะเปนแฟนกับใครเลย
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : ตองหยุดกับตัวเองใหดี ๆ แลวเราตองรูจักเอาใจเคามาใสใจเราใหไดมากกวานี้ ความรักเปน
เรื่ องของการให และรั บ ค ะ [คะ] เราคงไมไดอยางใจไปไดทุ กอยา ง จะคบกับ คนนี้โ อย !
ไมใช ๆ ไปหาคนใหมดีกวา อาว! ไมใช ๆ อีกใหกลับไปหาอีกคน ไมมีใครไดอยางใจเราไปทุก
อยางหรอก [ครับ] นะคะ เพราะฉะนั้นแตละครั้งของการเปลี่ยนใจอยาลืมวามันทํารายหัวใจ
คนอื่น
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : [ครับ
พี่ฉอด : งั้นเราจะเลนสนุกกับการทํารายใจคนอื่นไปเรื่อย ๆ แบบนั้นมันไมได เพียงแคความตองการ
ของเราวาเราอยากจะไดใครสักคนที่ที่เราพอใจที่เรารูสึกวาตอบโจทยเราได แตเราตองคิดถึง
ใจของคนอื่นไปพรอม ๆ กันดวย
คุณมีน : [ครับ
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พี่ออย : พี่วาบทสรุปของวันนี้นะคะอยากไดคนที่ใชหรืออยากไดคนที่ดีเราตองดีพอดวยนะ
คุณมีน : [ครับ แลวแบบพี่ออยพี่ฉอดตอนนี้ผมก็แบบคุยหันมาคุยกับแฟนแลวแบบวาคือการกลับมา
คบกันมัน ๆ ไมไดมีอะไรดีขึ้นเลย เพราะวาผมบอกเคาไปแลววาผมคาดหวังวามันจะดีขึ้น
แตมันกลับเหมือนเดิม ผมก็เลยแบบคุยกับเคาวาแบบจะเอายังไงจะไปตอมั้ย หรือวาเราควร
จะหยุดแคนี้ [คะ] แลวแบบเดินทางใครทางมัน ซึ่งตอนเนี้ยเคาก็ถามผมผมก็ถามเคาคือตาง
คนตางยังไมใหคําตอบกันเลยวาแบบเราจะเอายังไงกันดีสองคนเรา
พี่ออย : [ไมเปนไรคะ พี่วาอยาถามแตเคาคะ ถามตัวเองกอนเราจะดูแลความสัมพันธครั้งนี้ยังไง ถา
สมมุติจะใชหรือไมใชเราก็ควรทําตัวใหดีกอนในฐานะแฟนคนนึงกอน
คุณมีน : [ครับ
พี่ออย : ถูกมั้ยคะ… เพราะฉะนั้นพี่ยังคงยืนยันเสมอไมวาจะเปนความรักของเพศใดตามทีเวลาใชชีวิต
กับใครเราตองมีความอยากใหและความอยากได อันนี้เปนเรื่องปกติแตถาเราอยากแตไดแต
เราไมไดใหอะไรเลยอะพี่วาบางทีก็เห็นแกตัวไป นะคะยังคงยืนยันคะอยากไดคนที่ใชหรือคน
ที่ดีเราตองดีพอ.
พี่ฉอด : เพราะนั้นจะแกไขปญหารวมกันเนี่ย เราคงอาจจะตองอยางที่พี่ออยวาจะตองใหกันอีกเยอะ
กวาเนี้ยอะ [คะ] ไมงั้น มันจะมีแตความอยากไดไมฟง นองไมฟงมีแตวานองอยากไดยังไง แต
พี่ไมเห็นเลยวานองปรับตัวหรือแกไขปญหายังไงหรือพยายามจะใหเคายังไงบาง [ครับ] นึก
ออกใชมั้ยคะ เพราะนั้นปญหามันเลยไมไดแกไง [คะ] ในที่สุดสมมุติวาตองแยกกันไปก็ ๆ มัน
ก็ตองจบลงแบบนั้น แตสุดทายแลวนั้นมีนต องถามตัวเองกอนนะ ไมวาจะเจอใครต อ ไป
ขางหนาอีกนั้น ไมใชวาดีพอสําหรับเราหรือเปลา แตวาตอนนี้เราดีพอสําหรับใครคนไหน
รึเปลา
พี่ออย : [คะ
คุณมีน : ครับ.
พี่ออย : คะ ตั้งสติอยูกับตัวเองคะ นะคะ…
คุณมีน : ครับ.
พี่ฉอด : โอเคคะ ขอบคุณคา
พี่ออย : [เสียงออยลงเรื่อย ๆ
คุณมีน : ขอบคุณครับ สวัสดีครับ.
พี่ออย : สวัสดีคา สงทายกันความคิดและชีวิตของคนหลากหลายคะ แนนอนและความหลากหลายนี้
แหละมันทําใหเราไดตําราเลมใหญ ๆ ทุกวันศุกรเลยคะ สําหรับคลับฟรายเดยแลววันนี้คนที่
ใชหรือคนที่ดีนะคะ มีคําถามที่ทิ้งไวหลายอัน อันนี้บอกวาคนที่เคยใชกลับมาตอนที่หนูมีคน
ดีอยูใกล ๆ แลวทํายังไงดีคะ ไมรูสิคะ
พี่ฉอด : [คอนขางจะโชคดี แตจริง ๆ ก็โชคราย
พี่ออย : [โชครายนะ เจอคนที่ใชในเวลาที่ไมใชใหนับไปเลยวาไมใชคะ มันจบแลว เวลาเกาของคนเกา
แปลวาไมใชเวลาของเราแลว ตอนนี้จ บไปเถอะ อยูกับใครดู แลคนนั้นใหเต็ มที่ ที่สุ ด อย า
เหวี่ ย งกลั บ ไปเหวี่ ย งกั บ มาในที่ สุ ด พี่ ว า ใน เราต อ งใช ส ติ ม าก ๆ กั บ ทุ ก ช ว งเวลาที่ เ รา
ตัดสินใจอะคะ ไมงั้นจะเหมือนกับนองสายเมื่อตะกี๊เนี่ยนะคะ คือเราตัดสินใจในชวงเวลานั้น
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เราไมไดตัดสินใจไมดี พอเดินไปขางหนาปบ อะยอนหลังดีกวา วาย! กลับมาไมดีเลยเดินไป
ขางหนาดีกวา คนไมใชสิ่งของนะคะ เวลาเปลี่ยนคน ๆ นั้นสามารถเปลี่ยนความรูสึกที่มีตอ
เราไปไดเรื่อย ๆ เปนของถาเราเอาไปเก็บไวในตูแลวก็ซอนเอาไวไมใหใครเห็น เปดตูมายัง
เจอของนะคะ เพราะวาของไมมีความรูสึก แตคนไมใชละ นะคะ วันนี้ตองขอบคุณกับการ
รวมกันแชรประสบการณดวยนะคะ เดี๋ยวศุกรหนาคะเปดกวาง ๆ 108 คําถามหัวใจ
: [เออ หลายคนชอบ เพราะถามอะไรก็ได คุยเรื่องอะไรก็ได
: [จะวาไปพี่ออยก็ชอบคะ
: ก็สนุกดี ไมรูเหมือนกันวาจะถามอะไรมา หลากหลายดีนะคะ [คะ] ศุกรหนามาเจอกัน 108
คําถาม กลับมาเจอกันอีกครั้งนึง
: [ใชแลว
: [คะ อยาลืมนะคะวันเสารพรุงนี้แลว ไมวาจะเปนคลับฟรายเดยโชว หรือวาคลับฟรายเดย
เดอะซีรีสก็ตามนะคะ [คะ] ก็ผลิตภัณฑโอทอปของคลับฟรายเดยนี่อยาลืมติดตามกันละกัน
: ซึ่งลวนมาจากชีวิตจริง.
: คะแลวเราก็จะมาเจอกันใหมศุกรหนาดวย [คะ] ใชสุดสัปดาหนี้ใหมีความสุขแลวกัน.
: คะ ขอขอบคุณไทยประกันชีวิตดวยนะคะ เจอกันศุกรหนาคลับฟรายเดย 22.00-00.00 น.
สวัสดีคะ.
: สวัสดีคะ.
จบรายการ
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