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กลวิธีทางภาษาในนิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี
   Asst.prof.Dr.Surapan Suvannasri
บทน�ำ

หลายปีทผี่ า่ นมา คนไทยบางกลุม่ มีแนวคิดและค่านิยมทีแ่ ตกต่างกันมาก จนน�ำไปสูค่ วามแตกแยก
ขัดแย้ง และท�ำท่าว่าจะลุกลามน�ำไปสู่การสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ ความแตกต่างบนความคิดด้วยความรู้สึก
ความชอบ ความเชือ่ ทีพ่ ฒ
ั นาการไปสูค่ า่ นิยมทีไ่ ม่สมควรของกลุม่ คนทีผ่ า่ นมานัน้ บัดนีไ้ ด้รบั การแก้ไขปกป้อง
คุ้มครองเยียวยาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วยค่านิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรม จนกลายมาเป็นวิถี
ชีวติ ของคนไทย คือ ความเอือ้ อาทรเมตตากรุณาต่อกันด้วยค่านิยมของความเป็นไทยทีถ่ กู ถ่ายทอดมาอย่าง
ต่อเนื่อง ชาวต่างชาติที่ได้มาเยี่ยมเยือนต่างทราบซึ้งและประทับใจในความมีวัฒนธรรมด้วยค่านิยมที่ดีงาม
ซึ่งบางชาติไม่มี ด้วยค่านิยมและวิถึชีวิตที่แปรเปลี่ยนซึ่งเป็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจน
เทคโนโลยีต่างๆ น�ำมาซึ่งวันนี้คนไทย สังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่บางกลุ่มก�ำลังจะลืม
และห่างไกลจากค่านิยมที่ดีงามจนน่าวิตก
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ
“คืนความสุขให้กับคนในชาติ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ความตอนหนึ่งว่า “สิ่งที่คนไทย ประเทศไทย
ยังมีปัญหา และต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ในทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัย เรื่องที่ 1 อยากจะเรียนว่าเราน่าจะก�ำหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนไทยต้องเข้มแข็งก่อน คนในชาติจะต้อง
เป็นอย่างไร ดังนี้ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทางตรงและทางอ้อม 5) รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม 6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดี
ต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 7) เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง 8) มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ  รู้ปฏิบัติ ตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง 11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำหรือกิเลส 12) ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, มติชน 16
กรกฎาคม 2557, หน้า 7)
การน�ำแนวคิดค่านิยม 12 ประการเข้าสู่สถานศึกษาตามนโนบายของรัฐบาล โดยสถานศึกษาจะ
ต้องปรับหลักสูตร เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้ครอบคลุม
ค่านิยม 12 ประการทีร่ ฐั บาลก�ำหนดซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการทีม่ อี ยูใ่ นหลักสูตร
ทัง้ นีโ้ รงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้คนไทยในชาติได้เข้าใจ
ในบริบทของความเป็นไทยอย่างแท้จริง และสามารถรักษาหรืออนุรักษ์ไว้อย่างยั่งยืนตลอดกาลการเริ่มต้น
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ทีส่ ถาบันการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญทีส่ ดุ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้กับผู้เรียนนั้น สื่อนวัตกรรมที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับครูที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่คือหนังสือต่างๆ ซึ่งได้แก่หนังสือแบบเรียน
หนังสืออ่านเสริมต่างๆ ในส่วนที่ใช้ประกอบการสอนและได้ผลก็ คือ หนังสือนิทาน
นิทานเป็นผลทางปัญญาและจินตนาการของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับใช้มนุษย์ทางด้านจิตใจ
(ศิราพร ฐิตะฐาน, 2523 : ความน�ำ) นิทานเกิดขึน้ จากจินตนาการทีเ่ ป็นภาพสะท้อนความเป็นจริงทางสังคม
เนือ้ หาของนิทานมักจะเลือกหยิบแง่มมุ ทีเ่ ป็นปัญหาในสังคมมาเป็นแกนเรือ่ ง และท�ำหน้าทีแ่ ก้ปญ
ั หาทางใจ
ให้คนในสังคม นิทานนับเป็นวัฒนธรรมของชาติซงึ่ เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุน่ หลัง บ่อเกิดของนิทานนัน้ อาจ
เกิดจากชาดกหรือต�ำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้หลานฟัง ซึ่งความประสงค์ของผู้ที่ผูกนิทานต่างๆ ขึ้นมาก็เพื่อ
จะให้ความเพลิดเพลิน และอบรมบ่มนิสัยของกุลบุตรธิดาให้อยู่ในโอวาทเป็นส�ำคัญ และมีความประพฤติ
อันดีงาม เพราะในเนื้อหาของนิทานนั้นโดยมากมักจะแฝงไว้ด้วยคติสอนใจมีอุทาหรณ์ประกอบด้วย
คนโบราณจึงมักใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนเด็ก เพราะท�ำให้ผู้ฟังได้รับรสสนุกเพลิดเพลิน
ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นผลของการกระท�ำชั่วและการกระท�ำความดีว่าเป็นอย่างไร (ทวี มุขธระโกษา และ
สมชัย หงส์ทองค�ำ, 2520 : ค�ำน�ำ)
นิทานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้ซึ่งจุด
ประสงค์สำ� คัญของนิทานนัน้ จะมุง่ ให้ผฟู้ งั ได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ในขณะเดียวกันนิทานก็จะทา
หน้าทีส่ งั่ สอนด้วยการแฝงข้อคิดต่างๆในด้านคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ เป็นคติสอนใจให้ความรูส้ กึ ผิดชอบชัว่ ดี
ปลูกฝังให้ผู้ฟังเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 477) ให้ความหมายของนิทานไว้ว่า
นิทานคือเรื่องที่เล่ากันมาเช่นนิทานชาดกนิทานอีสปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์
(2552, หน้า 7) ทีก่ ล่าวว่านิทานหมายถึงคาเล่าเรือ่ งไม่วา่ เป็นเรือ่ งประเภทใดแต่อยูท่ ลี่ กั ษณะการเล่าได้เป็น
กันเองจากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เคยนาเอานิทานไปใช้ในการ
เรียนการสอนในเรื่องมารยาทไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการแสดงออกอาทิพูดจาไม่ไพเราะไม่สวัสดี
ทักทายคุณครูและไม่รจู้ กั การแบ่งปันฯลฯพบว่านิทานมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของเด็กเป็นอย่างมากจึงอาจกล่าวได้วา่ ว่านิทานมีสว่ นในการกล่อมเกลาพฤติกรรมของเด็กโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ พฤติกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมอันนาไปสูพ่ ฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคมซึง่ ในการจัดการเรียนการ
สอนผูว้ จิ ยั มักใช้นทิ านคุณธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมแก่นกั เรียนระดับประถมศึกษาทัง้ นีเ้ พราะธรรมชาติ
ของเด็กในวัยนี้จะชอบฟังนิทานแล้วใช้จินตนาการสร้างเรื่องในขณะที่ฟังเรื่องราวและมีความสุขกับการฟัง
เรื่องเล่าที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในอดีตการพัฒนาเนื้อหาในนิทานยังมีไม่มากนักความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจหา
ค�ำตอบไม่ได้มนุษย์จึงน�ำเหตุการณ์ต่างๆมาผูกเป็นเรื่องราวหลากหลายจากจินตนาการเพื่อน�ำมาเล่าต่อให้
ลูกหลานฟังต่อกันไปเรื่อยๆในแบบของนิทานส่วนในปัจจุบันนิทานมีการพัฒนาเนื้อหามากขึ้นกว่าการเล่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบอดีตซึ่งนิทานในปัจจุบันเน้นเรื่องของคุณค่าการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์สงั คมและสติปญ
ั ญาเนือ้ หาในนิทานนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังช่วยจรรโลงใจและกล่อมเกลา
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จิตใจของผูอ้ า่ นโดยแทรกความคิดไว้หลายแง่มมุ มีคติสอนใจซึง่ น�ำไปใช้ได้กบั บุคคลทุกเพศทุกวัยดังทีจ่ รุณห์
เพชรมุณี (2523: 87) กล่าวถึงความส�ำคัญของนิทานว่า “นิทานนอกจากจะเป็นวรรณกรรมเพื่อความ
เพลิดเพลินและคติสอนใจแล้วยังเป็นการควบคุมความประพฤติกรรมและเป็นการตักเตือนทางอ้อมและเป็น
เรือ่ งทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับเด็กและผูใ้ หญ่” จึงเห็นได้วา่ ตามธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครสัง่ สอนโดยตรงและ
ใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการอบรมทางอ้อม
นิทานส�ำหรับเด็กเป็นเรื่องเล่าที่ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจเสริมสร้างจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เสริมสร้างพฤติกรรมและประสบการณ์ทางภาษาในทางจิตวิทยานิทานช่วยให้มีสุขภาพจิตดี
สามารถรับรูแ้ ละเข้าใจความต้องการของเด็กเป็นการสัง่ สมประสบการณ์เพือ่ การพัฒนาจิตใจ สติปญ
ั ญาและ
ความสามารถของเด็กเพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคตซึ่งในเรื่องนี้ วัชรภรณ์ พิมพ์ใจพงศ์
(2528 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กในประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาสนใจความต้องการของ
เด็กในปัจจุบนั มากยิง่ ขึน้ กิจกรรมอย่างหนึง่ ทีจ่ ดั ขึน้ คือการผลิตหนังสือนิทานส�ำหรับเด็กซึง่ มีคณ
ุ ค่าแก่เด็กใช้
เป็นสื่อพัฒนาเด็กในทุกด้านและปลูกฝังจริยธรรมฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองจึงเห็นได้ว่านิทานแม้จะมี
มานานก็ยังมีความส�ำคัญในการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ในสิ่งรอบตัวเป็นอย่างดี
จากความส�ำคัญทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะศึกษากลวิธกี ลวิธที างภาษาในนิทานค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ที่ปรากฏในนิทานซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กเมื่อเด็ก
ได้อ่านเรื่องราวจากนิทานด้วยตัวเองแล้วจะท�ำให้เกิดแนวคิดที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
แนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์
แฟร์คลาฟ (Fairclough, 1989) ได้เสนอแนวการวิเคราะห์วาทกรรมที่ชื่อว่าวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis – CDA) โดยนาแนวคิดของฟูโกต์ที่เห็นว่า วาทกรรมนั้นเป็น
ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance)
ให้แก่สรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ทั้งความรู้ความจริงอ�ำนาจหรือตัวตนของเราเอง (ไชยรัตน์เจริญ
สินโอฬาร, 2543: 3-4) และขยายความว่าภาษานั่นเองที่เป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และ
ความหมายให้แก่สรรพสิง่ นอกจากนีแ้ ฟร์คลาฟยังได้เสนอแผนภาพเพือ่ อธิบายวาทกรรมโดยเชือ่ มโยงการใช้
ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคมดังต่อไปนี้
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ในการสร้างหรือผลิตเอกลักษณ์และความหมายให้แก่สรรพสิ่งนอกจากนี้แฟร์คลาฟยังได้เสนอแผนภาพ
เพื่ออธิบายวาทกรรมโดยเชื่อมโยงการใช้ภาษาเข้ากับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางสังคม
ดังต่อไปนี้
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Process of production
Text
Process of interpretation
Discourse practice

Sociocultural practice
(Situational; institutional; societal)
กรอบมิ
ติทั้งสามของวาทกรรม(Fairclough,
(Fairclough, 1995:
1995: 98)
กรอบมิ
ติทั้งสามของวาทกรรม
98)
จากแผนภาพข้
นแสดงให้เห็เห็นนว่ว่าาตามความคิ
ตามความคิดของแฟร์
นั้นเป็นั้น
จากแผนภาพข้
างต้างต้
นแสดงให้
ของแฟร์คคลาฟตั
ลาฟตัววบทหรื
บทหรือภาษา
อภาษา(Text)
(Text)
นประกอบทีส่ ่สำ� ําคัคัญญของวาทกรรมโดยมี
งคมและวั
ฒนธรรมประกอบอยู
ด่ ว้ ยอั่ดน้วได้ยอัแก่นวได้ถิ ปี แฏิก่บวิถตั ิี
เป็นส่ส่ววนประกอบที
ของวาทกรรมโดยมีปริปบริททางสั
บททางสั
งคมและวั
ฒนธรรมประกอบอยู
(Discourse practice) ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและกระบวนการบริโภค
ปฏิบทางวาทกรรม
ัติทางวาทกรรม
(Discourse practice) ซึ่งหมายถึงกระบวนผลิตและกระจายตัวบทและ
และตีความตัวบทที่เกิดขึ้นและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural practice) ซึ่งหมายถึง
กระบวนการบริ
วามตัวบทที
่เกิดขึ้นาและวิ
ีปฏิอบกระบวนการผลิ
ัติทางสังคมและวั
ฒนธรรม (Sociocultural
ปัจจัยหรือปริโภคและตี
บททางสัคงคมและวั
ฒนธรรมต่
งๆที่มีผถลต่
ตและกระบวนการตี
ความตัวบท
practice)
ซึ่งหมายถึ
จจัยหรื
อปริบ่ใททางสั
และส่งผลต่
อไปยังตังวปับทหรื
อภาษาที
ช้สื่อสารงคมและวัฒนธรรมต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและ
กระบวนการตีดัคงวามตั
วบทและส่
อไปยังตัวบทหรือกภาษาที
ื่อสาร ่งเป็นมิติของตัวบทแล้ว จึงควร
นั้น การวิ
เคราะห์งวผลต่
าทกรรมนอกจากจะศึ
ษากลวิ่ใธช้ีทสางภาษาซึ
สนใจปริ
อ่ ให้เห็เคราะห์
นปัจจัยวทีาทกรรมนอกจากจะศึ
ท่ ำ� ให้ผสู้ ร้างเลือกผลิตวาทกรรมและใช้
รปู แสดงทางภาษานั
น้ ๆ วด้บทแล้
วย ผูว้ จิ วยั น�จึำง
ดังบนัทเพื
้น การวิ
กษากลวิธีทางภาษาซึ
่งเป็นมิติของตั
กรอบทฤษฎี
ของแฟร์
กษาโดยมุ
่งเน้นมิติของตัวรบทเป็
นหลัก อุดมการณ์
ควรสนใจปริ
บทเพื
่อให้เห็คนลาฟมาเป็
ปัจจัยที่นทแนวทางในการศึ
ําให้ผู้สร้างเลือกผลิ
ตวาทกรรมและใช้
ูปแสดงทางภาษานั
้นๆ ด้วย
ฟาน
ไดก์
(van
Dijk,
1995:
248)
ได้
ใ
ห้
ค
วามหมายของอุ
ด
มการณ์
ไ
ว้
ว
่
า
อุ
ด
มการณ์
ผู้วิจัยนํากรอบทฤษฎีของแฟร์คลาฟมาเป็นแนวทางในการศึกษาโดยมุ่งเน้นมิติของตัวบทเป็นหลักหมายถึง
ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม และอุดมการณ์ คือพื้นฐานของภาพแทนสังคมซึ่งรับรู้กันใน
อุดมการณ์
หมู่สมาชิกของกลุ่ม หรืออุดมการณ์คือ ความเชื่อพื้นฐานของกลุ่ม หรือระดับพื้นฐานของปริชานสังคมที่
รับรู้ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสังคม นอกเหนือจากหน้าที่ของสังคมในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มแล้ว
อุดมการณ์ยงั มีหน้าทีท่ างปริชานในการจัดระบบภาพแทนสังคม (ทัศนคติ ความรู)้ ของกลุม่ และอุดมการณ์
ยังควบคุมวิถีปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวกับกลุ่ม รวมถึงข้อเขียนและค�ำพูดของสมาชิกในกลุ่ม
จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์นั้นไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความเชื่อร่วมกัน
แม้อุดมการณ์จะไม่ได้เป็นความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ความคิดของคนคนหนึ่งอาจพัฒนากลายเป็น
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อุดมการณ์ได้ หากสามารถท�ำให้ผู้อื่นยอมรับและเชื่อตามได้ เช่น อุดมการณ์มาร์กซีส (van Dijk, 1998 อ้างถึงใน
ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2548: 8) และหากอุดมการณ์หรือความเชื่อหนึ่งๆ กลายเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้ว
อุดมการณ์ก็อาจพัฒนาไปเป็นโลกทัศน์ (worldview) ได้เช่นกัน
เห็นได้วา่ อุดมการณ์นนั้ ถูกเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับภาษา เพราะว่าเราใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการน�ำเสนอความคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้และความสัมพันธ์ที่มีต่อโครงสร้างทางชนชั้น ความขัด
แย้งทางชนชัน้ และผลประโยชน์ทางชนชัน้ หรือจะเป็นรูปแบบของความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ทิ างสังคมอย่าง
ใดอย่างหนึง่ (Kress, 1985) ภาษาจึงมีบทบาทเป็นกลไกหลักในกระบวนการประกอบสร้างทางสังคม เพราะ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับท�ำให้การครอบง�ำมั่นคงขึ้น ภายใต้ความสัมพันธ์ในขอบเขตของอ�ำนาจและการ
ควบคุม เราสามารถสรุปได้วา่ ภาษาซึง่ มาจากการปฏิสมั พันธ์ของคนในสังคมนัน้ ไม่เพียงใช้เพือ่ เป็นการบังคับ
ใช้ของผูท้ มี่ อี ำ� นาจในสังคมในหลากหลายช่องทางเท่านัน้ เช่น การออกค�ำสัง่ การออกกฎระเบียบต่างๆ ภาษา
ยังถูกใช้เป็นองค์ประกอบของการรักษาสถานภาพและบทบาทเป็นเหมือนขั้นปฏิบัติของการใช้อ�ำนาจที่อยู่
ภายใต้การควบคุม และเมื่อใดก็ตามที่เกิดผลกระทบของภาษาก็ย่อมมีผลต่อสังคมด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ภาษาและอุดมการณ์มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก
อุดมการณ์ ภาษา มีความสัมพันธ์กับอ�ำนาจ เนื่องจากผู้มีอ�ำนาจนั้นมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพ
ทางสังคมสูงกว่า เช่น ผูใ้ หญ่กบั เด็ก นายจ้างกับลูกจ้าง หมอกับคนไข้ รัฐบาลกับประชาชน เป็นต้น (Fowler,
1985: 61) ความสัมพันธ์เหล่านีเ้ ป็นความสัมพันธ์ทไี่ ม่เท่าเทียม เนือ่ งจากผูม้ อี ำ� นาจนัน้ จะเป็นผูค้ วบคุมวาทกรรม
ในสังคม ท�ำให้เกิดชุดความรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง
สรุปว่า ความหมายของอุดมการณ์มีหลายความหมาย แต่ความหมายที่พบร่วมกันคืออุดมการณ์
เป็นชุดความคิดทีเ่ ป็นระบบและเป็นทีร่ บั รูร้ ว่ มกันในสังคม ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดเรือ่ งอุดมการณ์ของ ฟานไดก์เป็น
แนวทางในการวิจัยเรื่องกลวิธีทางภาษาในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ในการศึกษาครั้งนี้จะน�ำข้อมูลจากนิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยบริษัทสถาพร
บุ๊คส์นานมีบุ๊ค จ�ำกัด จ�ำนวน 24 เรื่อง บริษัทสกายบุ๊กส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 12 เรื่อง รวมทั้งหมด 36 เรื่อง เป็น
เรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ ดังนี้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
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1.
2.
3.
1.
2.
3.

เรื่องเล่า
สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย
พระราชาผู้ทรงธรรม
วัด วัง และบ้าน
อุดมการณ์ของแก้ว
หนังสือมหัศจรรย์
พ่อที่แสนดี

1. ยอดคนกตัญญู
2. แก๊งนกเป็ดน�้ำ
3. พ่อแม่คือศาสนาของลูก

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจ เรียนรูก้ ารเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�ำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�ำนาจฝ่ายต�่ำหรือ
กิเลส
12. ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง

1. บันทึกของนิสา
2. อาณาจักรแห่งปัญญา
3. รักการเรียนรู้
1. ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย
2. มดสีรุ้งกับขนมมงคล
3. สร้างกุศลผลบุญ
1. ชีวิตที่แบ่งปัน
2. อัญมณีแห่งค�ำสัตย์
3. ผึ้งน้อยกล้าหาญ
1. ประชาธิปไตยหัวใจเต็มร้อย
2. ประชามติของหมู่บ้านขนปุย
3. ความเห็นต่างที่มีสุข
1. ส�ำนึกดีมีวินัย
2. คืนพิเศษของชาวอินูอิต
3. เพื่อน
1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
2. พายุสติแตก
3. ครอบครัวพอเพียง
1. หัวใจที่พอเพียง
2. มังกรออมพลัง
3. ไปเยี่ยมปู่
1. ใจที่กล้าแกร่งของต้น
2. พระราชาผู้ตัดกิเลสได้
3. ปู่ครับ...ผมจะเป็นคนดี
1. จิตส�ำนึกดี
2. ฝูงหนูป่าในเหมันตฤดู
3. ผู้มาเยือน

การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในเรื่องนิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. การใช้ค�ำศัพท์
1.1 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความรักชาติ
การใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับความรักชาติบ้านเมือง ชุดค�ำศัพท์ที่ใช้ เช่น
หวงแหน ปกป้อง และเชิดชูความเป็นไทย คนไทยมีความรักชาติ สายเลือดไทย เป็นการเลือกใช้ศัพท์เพื่อ
เสนอแนวคิดว่าทุกคนได้รับการปลูกฝังความคิดในเรื่องของความรักชาติบ้านเมือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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		ตัวอย่างที่ 1
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างความสามัคคีปรองดองทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม มีความหวงแหน ปกป้อง และเชิดชูความเป็นชาติไทย (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย, 2558 น. 20)
		ตัวอย่างที่ 2
ผูม้ าศึกษาดูงาน ให้เข้าใจถึงความเป็นไทยทีต่ อ้ งด�ำรงไว้ซงึ่ สถาบันหลักนีใ้ ห้ได้ เพราะถ้า
ไม่มีสถาบันหลักก็ไม่มีความเป็นไทย (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย, 2558 น. 21)
		ตัวอย่างที่ 3
ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�ำนึกในพระคุณ ที่ได้รับ
ทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์อนั มีคา่ ยิง่ ทัง้ หมดให้สญ
ั ญากับลุงเจิมว่าจะพัฒนาตนเองและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นคนไทยทีม่ คี วามรักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย (สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย, 2558 น. 23)
จากตัวอย่างมีการใช้ค�ำศัพท์ ได้แก่ มีความหวงแหน ปกป้อง เชิดชูความเป็นชาติไทย
ความเป็นไทยสถาบันหลักเป็นคนไทยทีม่ คี วามรักชาติ สายเลือดไทยเพือ่ แสดงให้เห็นว่าชาติเป็นสถาบันหลัก
ที่คนในชาติซึ่งหมายถึงคนไทยจะต้องรักและหวงแหนประเทศของตน และมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทย
1.2 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อสื่อถึงหลักปฏิบัติของชาวพุทธ
การใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของชาวพุทธ ชุดค�ำศัพท์ที่ใช้ เช่น
การสวดมนต์ไหว้พระ ท�ำบุญใส่บาตร ตักบาตรในตอนเช้าทุกวัน ถวายภัตตาหารเช้า ท�ำบุญตักบาตร
นั่งสมาธิ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งไม่ว่าจะโอกาสส�ำคัญใดๆ ก็มักจะมีการท�ำบุญ
เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ และเด็กๆ ก็จะได้รับการปลูกฝังความคิดนี้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 4
ยายตืน่ แต่เช้า เพือ่ เตรียมอาหารตักบาตร ฝึกให้แก้วและเก่ง ตักบาตรในตอนเช้าทุกวัน
(อุดมการณ์ของแก้ว, 2558 น. 33)
		ตัวอย่างที่ 5
“ผมกับคุณไชยา จะท�ำหนังสือเชิญผูป้ กครองมาร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และถวายภัตตาหารเช้าในวันอาสาฬหบูชาด้วยกัน (สร้างกุศลผลบุญ, 2558 น. 9)
		ตัวอย่างที่ 6
ก่อนเข้านอน ปู่ย่าน�ำทุกคนสวดมนต์พร้อมนั่งสมาธิ ย่าบอกว่าให้ตื่นแต่เช้าจะพาไป
ท�ำบุญที่วัด (ส�ำนึกดีมีวินัย, 2558 น. 69)
		ตัวอย่างที่ 7
ย่าและแม่ตนื่ แต่เช้าท�ำอาหารส�ำหรับถวายพระ ขณะทีป่ กู่ บั พ่อตัดดอกไม้ เตรียมธูปเทียน
เพื่อบูชาพระ (ส�ำนึกดีมีวินัย, 2558 น. 70)
จากตัวอย่างมีการใช้คำ� ศัพท์ ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระ ท�ำบุญใส่บาตร ตักบาตรในตอน
เช้าทุกวัน ถวายภัตตาหารเช้า ท�ำบุญตักบาตร นัง่ สมาธิเพือ่ ต้องการแสดงให้เห็นหลักปฏิบตั ขิ องชาวพุทธซึง่
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ไม่วา่ จะในโอกาสส�ำคัญใดๆ ก็มกั จะมีการท�ำบุญเข้ามาเกีย่ วข้องเสมอ และเด็กๆ ก็จะได้รบั การปลูกฝังเกีย่ ว
กับความคิดในส่วนนี้จากครอบครัว และโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ
1.3 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อสื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
การใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เช่น จงรัก
ภักดีตอ่ พระราชาผูท้ รงธรรมตลอดไปส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระราชา ทรงพระเจริญ พระราชา
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วัง วัด บ้าน คือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวาย
ความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เพื่อจะได้เป็นคนดีของชาติต่อไปในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 8
ทุกคนปรบมือให้และยกมือไหว้ขอบคุณลุงเจิมอย่างส�ำนึกในพระคุณ ที่ได้รับทั้งความรู้
และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง ทั้งหมดให้สัญญากับลุงเจิมว่าจะพัฒนาตนเองและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคนไทย
ทีม่ คี วามรักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย
(สายเลือดไทยหัวใจเต็มร้อย, 2558 น. 23)
		ตัวอย่างที่ 9
เหล่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายที่ท�ำความดี หรือเคยท�ำความชั่วแต่กลับใจท�ำความดี
ต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า พากันปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะ
กระท�ำแต่ความดี ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อพระราชาผู้ทรงธรรมตลอดไป”
เมือ่ พระราชาเสด็จไป ณ แห่งหนใด ก็มแี ต่เสียงคนดี แซ่ซอ้ งสรรเสริญว่า “ทรงพระเจริญ”
มิขาดสาย (พระราชาผู้ทรงธรรม, 2558 น. 11)
		ตัวอย่างที่ 10
.... พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจปวงชนชาวไทย บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นด้วยพระ
บารมีมาแต่โบราณกาล ไพร่ฟา้ ประชาชนต่างได้รบั ความร่มเย็นมาทุกยุคทุกสมัย.... วัด วัง และบ้าน คือชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่เราคนไทยถวายความเคารพรักและเทิดทูนไว้เหนือดวงใจพวกเราทุกคน
(วัด วัง และบ้าน, 2558 น. 22)
จากตัวอย่างการใช้คำ� ศัพท์เพือ่ สือ่ ความคิดว่าพระมหากษัตริยซ์ งึ่ เป็นสถาบันหลักของชาติ
นั้นช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข
1.4 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
การใช้คำ� ศัพท์ทแี่ สดงถึงความคิดเกีย่ วกับการให้ความซือ่ สัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์
ในสิ่งที่ดีงามชุดค�ำศัพท์ที่ว่า ได้แก่ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี ไม่โกง ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาด ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น รู้จักเสียสละนะหลาน การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้ผู้อื่น ความอดทน
คือการข่มใจ อดกลั้น อดใจ ไม่หุนหันพลันแล่น รักเดียวใจเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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		ตัวอย่างที่ 11
“ชั่งให้ตรงอย่าให้ขาดนะแก้ว” ยายก�ำชับ.........ยายจะจริงจังมากเพราะยึดถือความ
ซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและซือ่ สัตย์ตอ่ ผูอ้ นื่ ด้วย ท�ำให้แก้วเห็นความส�ำคัญของความซือ่ สัตย์ (อุดมการณ์ของแก้ว,
2558 น. 31)
		ตัวอย่างที่ 12
“การตักบาตรเป็นพื้นฐานของการเสียสละ การเสียสละคือการรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้
คนอื่น (อุดมการณ์ของแก้ว, 2558 น. 33)
		ตัวอย่างที่ 13
“ความอดทนคือการข่มใจ อดกลั้น อดใจ เมื่อได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ชอบ ไม่พึง
ปรารถนาก็จะไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีออกมาต้องมีความอดทนไว้ ไม่หุนหันพลันแล่น (อุดมการณ์ของแก้ว,
2558 น. 3)
1.5 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความกตัญญู
การใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับการให้ความกตัญญู ชุดค�ำศัพท์ที่ว่า ได้แก่
ความกตัญญู คนกตัญญู กตัญญูรู้คุณ การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ กตัญญูต่อบุคคล กตัญญูต่อสัตย์ กตัญญู
ต่อสิ่งของ กตัญญูต่อบุญ กตัญญูต่อตนเอง กตัญญูต่อพ่อแม่ ค�ำศัพท์กลุ่มนี้จะปรากฏร่วมกับข้อความใน
ลักษณะของการกระท�ำที่ดี เช่น “ตั้งใจเรียน และ “คนดี” ซึ่งเป็นการสื่อว่า “กตัญญูรู้คุณ รู้จักบุญคุณ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 14
“น้อยบอกว่า”สิ่งที่สองคือ จะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และท่านผู้มีพระคุณให้
มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ส่วนสิ่งสุดท้ายผมจะตั้งใจเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ท�ำตัวเป็นคนดีกตัญญูต่อ
สังคมและประเทศชาติ” (ยอดคนกตัญญู, 2558 น. 21)
1.6 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน
การใช้คำ� ศัพท์ทแี่ สดงถึงความคิดเกีย่ วกับการใฝ่หาความรู้ หมัน่ ศึกษาเล่าเรียนชุดค�ำศัพท์
ที่ว่า ได้แก่ วางแผนการเรียน จะตั้งใจเรียน เข้าเรียนทุกชั่วโมง การแสวงหาความรู้ การอ่านที่ทรงพลัง การ
อ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 15
		ฟังแล้วเข้าใจวิธกี ารทันที ครูเพิม่ เติมอีกว่า ต้องอ่านอย่างมีสติ นิสาน�ำมาใช้ในการอ่าน
ทุกวิชา ท�ำให้นิสาเข้าใจดีขึ้น ครูยังสอนอีกว่า การอ่านเป็นประตูสู่การเรียนรู้ที่ดีสุด นิสาน�ำมาใช้ในการ
พูดหรือรายงาน โดยมีคติว่า “ต้องกล้าพูดอย่างถูกต้องจึงจะเป็นคนฉลาด ถ้ากล้าพูดอย่างผิดๆ ก็จะเป็น
คนโง่” (บันทึกของนิสา, 2558 น. 37)
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1.7 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมรักษาประเพณีไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย
การใช้คำ� ศัพท์ทแี่ สดงถึงความคิดเกีย่ วกับการรักษาประเพณีไทย และรักษาวัฒนธรรมไทย
ชุดค�ำศัพท์ทวี่ า่ ได้แก่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ลกู หลาน อนุรกั ษ์สบื ทอดวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ปลูกฝังวัฒนธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 16
วันเปิดงานอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยทีผ่ อู้ ำ� นวยการมาเปิด แล้วพูดให้คนฟังว่า “ครูตอ้ งปลูก
ฝังวัฒนธรรมให้กับเด็ก ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กดูก่อน ต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
ให้เด็กทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน ก็จะท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึมซับ และซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย (ไลน์สื่อรักวัฒนธรรมไทย, 2558 น. 42)
1.8 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับบทบาทชาย – หญิงในสังคมไทย
การน�ำเสนอเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของชาย และหญิงในฐานะที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีถ่ กู สร้างขึน้ ตอกย�ำ 
้ และผลิตซ�ำ 
้ และน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในเรือ่ งเล่าพบว่าชุดความคิดเกีย่ วกับบทบาทชาย-หญิงในสังคมไทยพบว่ามี 2 ความคิด คือ ภาระหน้าทีข่ อง
ชาย-หญิง และบุคลิกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ดังนี้
		1.8.1 การใช้ค�ำศัพท์แสดงภาระหน้าที่ของชาย – หญิง
การใช้ค�ำศัพท์ที่แสดงภาระหน้าที่ของชาย – หญิง ซึ่งพื้นที่จะเป็นตัวก�ำหนด
บทบาทให้ทำ� หน้าทีต่ า่ งกันด้วยความคิดทีว่ า่ ผูห้ ญิงเป็นเพศทีอ่ อ่ นแอ อ่อนไหว ภาระหน้าทีจ่ งึ ถูกจ�ำกัดอยูใ่ น
พื้นที่เล็กๆ ในขณะที่ผู้ชายมีภาพความเข้มแข็งและแข็งแรง ภาระหน้าที่จึงเปิดออกสู่พื้นที่ที่กว้างและหลาก
หลายกว่าเพศหญิง จึงท�ำให้แบ่งบทบาทภาระหน้าที่ของชาย – หญิง ดังนี้
- การใช้ค�ำศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่และกิจกรรมนอกบ้านของเพศชาย ชุดค�ำศัพท์ที่ใช้
ได้แก่หาอาหาร เลิกงานกลับถึงบ้าน พ่อขับรถยนต์แวะส่ง
- การใช้ค�ำศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่หรือกิจกรรมทั่วไปของเพศหญิงชุดค�ำศัพท์ที่ใช้
ได้แก่กกฟักไข่อยูใ่ นโพรง แม่เตรียมท�ำกับข้าว เมือ่ มีเงินเก็บแม่ขอซือ้ เครือ่ งครัว หม้อ จาน ช้อน กระทะเพิม่
(หัวใจที่พอเพียง, 2558 น. 104)
- การใช้คำ� ศัพท์เพือ่ แสดงถึงบทบาทความเป็นแม่ชดุ ค�ำศัพท์ทใี่ ช้ ได้แก่อมุ้ กินนม
จากอก ป้อนอาหาร อาหารเช้าที่แม่จัดไว้บนโต๊ะ แม่ท�ำอาหาร
1.9 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อแสดงถึงค่านิยมให้มีความพอเพียง
การใช้คำ� ศัพท์ทแี่ สดงถึงความคิดเกีย่ วกับการมีความพอเพียง ชุดค�ำศัพท์ทวี่ า่ ได้แก่ รูจ้ กั
ความเพียงพอ ความพอดี พอใจ พอเพียง ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		ตัวอย่างที่ 17
ให้พอเพียงก็หมายความว่า มีกนิ มีอยู่ ไม่ฟมุ่ เฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่วา่ พอเพียง แม้บาง
อย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�ำให้มีความสุขถ้าท�ำได้ก็สมควรที่จะท�ำสมควรที่จะปฏิบัติ (หัวใจที่พอเพียง,
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2558 น. 104)
1.10 การใช้ค�ำศัพท์เกี่ยวกับการสั่งสอน
ในการวิเคราะห์ตวั บทเรือ่ งเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่าการใช้คำ� ศัพท์
แสดงถึงความมีอำ� นาจของผูใ้ หญ่ทมี่ สี ถานะสูงกว่าในการสัง่ สอนเด็ก ชุดค�ำศัพท์ทใี่ ช้ ได้แก่ สอน ปลูกฝัง ฝึก
อธิบาย ค�ำศัพท์กลุ่มนี้มักจะปรากฏร่วมกับค�ำนามที่เป็นบุคคลผู้ที่มีอาวุโสกว่าหรือสถานภาพทางสังคมสูง
ไดแก่ ครู ยาย พ่อ แม่ ย่า ยาย ลุง หลวงพี่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		 ตัวอย่างที่ 18
		 พ่อแม่นกเงือกช่วยกันสอนให้ลกู ทัง้ สามบินและหาอาหารด�ำรงชีพในพงไพรด้วยตนเอง
ต่อไป (พ่อที่แสนดี, 2558 น. 23)
		 ตัวอย่างที่ 19
บางครอบครัวไม่ฝกึ ลูกหลานให้รจู้ กั หน้าที่ ไม่ฝกึ การท�ำงาน (อุดมการณ์ของแก้ว, 2558
น. 30)
		 ตัวอย่างที่ 20
		 หลวงพี่เห็นว่าการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความกตัญญูในปัจจุบันลดน้อยลงไป ได้ชี้ให้
น้อยดูภาพทีท่ างวัดจัดอบรมนักเรียนและเยาวชนทีม่ าเข้าค่ายคุณธรรมประกอบ (อุดมการณ์ของแก้ว, 2558
น. 30)
1.11 การใช้ค�ำศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ในการวิเคราะห์ตัวบทเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่าชุดความคิด
ที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ มี 2 ความคิด คือ เด็กควรคารพอ่อนน้อมต่อผู้อาวุโส และ
ผูใ้ หญ่เป็นผูม้ อี ำ� นาจและมีสถานภาพสูงกว่าเด็ก ชุดค�ำศัพท์ทใี่ ช้แสดงพฤติกรรมทีส่ อื่ ถึงความอ่อนน้อม ได้แก่
ยกมือไหว้ ก้มลงกราบ กราบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		 ตัวอย่างที่ 21
น้อยยกมือไหว้รบั เพือ่ ปฏิบตั ติ าม เมือ่ ท�ำภารกิจเสร็จน้อยก็ไปพบหลวงพีท่ ศี่ าลาน้อยก้ม
ลงกราบพระพุทธรูปและกราบหลวงพี่อย่างศรัทธา (ยอดคนกตัญญู, 2558 น. 13)
2. การใช้โครงสร้างประโยค
นอกจากการเลือกใช้ค�ำแล้ว มีกลวิธีทางภาษาที่สูงกว่า คือ การใช้โครงสร้างประโยคเพื่อสื่อ
อุดมการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ดังนี้
2.1 การใช้ประโยคค�ำสั่ง
การใช้ประโยคค�ำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย “ให้” เพื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ใหญ่นั้น
ต้องการให้เด็กท�ำอะไร จากการวิเคราะห์การเลือกใช้โครงสร้างประโยคมีการใช้คำ� กริยาค�ำว่า “อนุญาตให้”
สังเกตได้วา่ ผูท้ เี่ ป็นประธานทีป่ รากฏหน้ากริยา “ให้” มักจะเป็นผูใ้ หญ่ ส่วนทีป่ รากฏหลังกริยา “ให้” มักจะ
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เป็นเด็กเสมอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		 ตัวอย่างที่ 22
พ่ออนุญาตให้ลกู ไปฝึกงานกับบรรณารักษ์นกฮูก เพือ่ บริการบรรดานกทีม่ าเข้าห้องสมุด
(อาณาจักรแห่งปัญญา, 2558 น. 27)
2.2 การใช้ประโยคค�ำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย “ให้”
การใช้ประโยคค�ำสั่ง นววรรณ พันธุเมธา (2551) ได้แบ่งประโยคค�ำสั่งตามลักษณะของ
การแสดงเจตนาต่างๆ ของผูพ้ ดู โดยจัดเป็นประโยคบอกให้ทำ 
� จากทัง้ หมด คือ ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยค
ถามให้ตอบ และได้อธิบายลักษณะของประโยคชนิดนี้ว่าเป็นประโยคที่ใช้บังคับให้ผู้ฟังท�ำตาม และถ้าเป็น
ประโยคค�ำสั่งมีความหมายปฏิเสธ หรือเป็นประโยคที่ใช้ห้ามจะมีค�ำว่า “อย่า” อยู่ในประโยค ถ้าไม่ใช้ค�ำว่า
อย่าผู้พูดอาจใช้ค�ำว่า “ไม่” ก็ได้ แต่ต้องมีค�ำว่า “ต้อง” แสดงความหมายบังคับอยู่หน้าค�ำว่า “ไม่”
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่ามีการใช้
ประโยคค�ำสั่ง โดยมีค�ำแสดงการสั่ง ได้แก่ ค�ำว่า “อย่า” วางไว้หน้าค�ำกริยา และหน้าประโยคค�ำสั่งนั้น มัก
จะปรากฏร่วมกันค�ำนามที่เป็นผู้อาวุโสกว่าเสมอ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		 ตัวอย่างที่ 23
		 ทุกๆ เช้าลุงทิมจะบินพาลูกชายไปส่งที่โรงเรียน และคอยบอกคอยสอนลูกชายให้ตั้งใจ
เรียนอยู่เสมอ “ไปโรงเรียนกันลูก เกาะหลังพ่อดีๆ วันนี้ลูกอย่าดื้อ อย่าซนนะ ตั้งใจเรียน เดี๋ยวตอนเย็นพ่อ
จะมารับนะลูก” เสียงลุงทิมพร�่ำสอนลูก (แก๊งนกเป็ดน�้ำ, 2558 น. 19)
2.3 การใช้ประโยคกรรม
การใช้ประโยคค�ำสั่ง พระยาอุปกิตศิลปะสาร (2545 : 211-212) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า
ประโยคกรรมนั้นเป็นประโยคที่น�ำเอากรรมการก (ผู้ถูกกระท�ำ) ขึ้นมาวางข้างหน้าประโยคเพื่อเน้นที่กรรม
และจัดอยู่ในประโยคความเดียว
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พบว่ามีการใช้
ประโยคกรรม โดยใช้ค�ำว่า “ถูก” โดยเด็กซึ่งเป็นประธานของประโยคจะอยู่ในฐานะ “ผู้ถูกกระท�ำ” โดย
ผู้ใหญ่นั้นจะอยู่ในฐานะ “ผู้กระท�ำ” ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
		 ตัวอย่างที่ 24
ครั้นตกเย็น นกทุกตัวต่างรีบบินกลับพระราชวังให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้เข้าสอบในขั้นตอน
ต่อไป ส่วนแฮมเมอร์กำ� ลังหลับสบายก็ถกู บรรณารักษ์นกฮูกปลุกให้ตนื่ (อาณาจักรแห่งปัญญา, 2558 น. 26)
3. การใช้มูลบท
การใช้มูลบท หมายถึงการใช้ภาษาเพื่อสื่อข้อความที่ท�ำให้เข้าใจได้โดยนัยว่าข้อความอื่นๆ
หรือมีเหตุการณ์บางอย่างปรากฏหรือเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้ว หรือมีความคิดและเจตนาบางอย่างแฝงอยู่ใน
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ข้อความในตัวบท แฟร์เคลาฟ์ (2003) มองว่ามูลบทเกีย่ วข้องกับวาทกรรมในแง่ทโี่ ยงไปกับความรูท้ างสังคม
วัฒนธรรมทีผ่ พู้ ดู ผูฟ้ งั มีอยูร่ ว่ มกันและยังเกีย่ วพันกับเรือ่ งของอ�ำนาจและอุดมการณ์อกี ด้วยในเรือ่ งเล่านีพ้ บ
การใช้ค�ำว่า เลิก กลับ ร่วมกับค�ำอื่นเพื่ออธิบายให้รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏก่อนหน้านี้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 25
เหล่าอาณาประชาราษฎรทัง้ หลายทีท่ ำ� ความดี และพวกทีก่ ลับตัวกลับใจท�ำความดี ต่างส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชากันถ้วนหน้า ..... (พระราชาผู้ทรงธรรม, 2558 น. 11)
ตัวอย่างที่ 26
เวลาผ่านมา 6 เดือน ท�ำให้ครอบครัวกลับมามีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน (หัวใจทีพ่ อเพียง,
2558 น. 104)
ตัวอย่างที่ 27
พ่อตัดสินใจเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ มีสขุ ภาพแข็งแรงเพราะได้ออกก�ำลังกายจากการท�ำงาน (หัวใจ
ที่พอเพียง, 2558 น. 104)
4. การใช้อุปลักษณ์(metaphor)

โกทลี (Goalty, 1998 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542) และ ชาร์เตอร์ริส-แบล็ค
(Charteris-Black, 2004) ได้เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับหน้าที่ของ อุปลักษณ์ว่า สามารถ
สร้าง ก�ำหนดหรือเปลี่ยนมุมมองความคิด ความรู้สึก ตลอดจนมุมมองของเราที่มีต่ออีกสิ่งหนึ่งได้ อุป
ลักษณ์ หมายถึง การเปรียบเทียบของสองสิ่ง ได้แก่ แบบเปรียบ และสิ่งที่ถูกเปรียบ ทั้งนี้สิ่งที่น�ำมา
เปรียบกันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในวงความหมายต่างกัน และในการเปรียบเทียบนั้นอาจจะปรากฏสิ่งที่ถูก
เปรียบหรือไม่ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 28

ทุกบ้านเรือน พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกแต่เยาว์วัย ประเทศชาติจะมีรากแก้วที่มั่นคงต้องเริ่มที่
บ้านเพราะบ้านคือ “อู่อารยธรรมของโลก” พ่อแม่สอนให้ลูกรู้ดี รู้ชั่ว ถูกผิดพ่อแม่จะคอยย�้ำเตือนให้ลูกรู้
พ่อแม่จึงเปรียบดั่งต้นก�ำเนิดศาสนาของลูก (พ่อแม่คือศาสนาของลูก, 2558 น. 2)
ตัวอย่างที่ 29
หนทางแห่งความส�ำเร็จในการศึกษา และงานช่วยเหลือสังคมที่ตั้งใจไว้ หนทางทั้งสองอย่าง
มิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือแพรไหมที่อ่อนนุ่ม (จิตส�ำนึกดี, 2558 น. 106)

5. การกล่าวอ้าง
การอ้างอิงเหตุผลเพื่อเป็นหลักฐานข้อสรุป ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความน่า
เชื่อถือให้แก่ข้อมูลที่น�ำเสนอโดยการอ้าง ในที่นี้เป็นการกล่าวอ้างที่มีมาแต่โบราณ ในลักษณะของสิ่งที่เป็น
ภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมของคนสมัยก่อน ซึ่งจะมีอิทธิพลกับผู้อ่านในแง่ความภูมิใจในความเป็นไทย
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 30
การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการศึกษาถึงรากเหง้าความเป็นอยู่ของท้องถิ่น ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงาม เพือ่ ให้นกั เรียนได้เข้าใจและน�ำไปเผยแพร่ตอ่ ได้ (บันทึกของนิสา, 2558 น. 41)
6. การใช้ค�ำถามวาทศิลป์
การใช้ค�ำถามที่ไม่ต้องการค�ำตอบ แต่เว้นว่างให้ผู้อ่านได้คิดหาค�ำตอบเอง และผู้เขียนก็คาด
หวังให้ผู้อ่านคิดตอบได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ (Fowler, 1991: 40) จากการวิเคราะห์ข้อมูล
มีการใช้ค�ำถามวาทศิลป์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 31
“เราเห็นตัวอย่างมาหลายหมู่บ้านแล้วว่า ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมมักจะท�ำดีเพื่อหวังประโยชน์จาก
ผู้อื่นแล้วหวังกอบโกยเอาคืนทีหลัง จริงหรือไม่จริงล่ะ” (ประชามติของหมู่บ้านขนปุย, 2558 น. 46)
สรุป

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นับเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนในการปลูกฝังค่า
นิยมอุดมการณ์ด้านต่างๆ ของสังคมไทย น�ำเสนอความคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ บทบาท
ของผูช้ ายและผูห้ ญิงในสังคมไทย ความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กลวิธใี นการน�ำ
เสนอ 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ค�ำศัพท์ 2) การใช้โครงสร้างประโยคแบบต่างๆ 3) การกล่าวอ้าง 4) การใช้
ค�ำถามวาทศิลป์ 5) การใช้อุปลักษณ์ 6) การใช้มูลบท และ 7) การใช้รูปประโยคกรรม ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ถูก
น�ำเสนอในลักษณะทีเ่ ป็นความคิดหรือเป็นค�ำพูดของตัวละครในเรือ่ งเล่าค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ชุดความคิดทีร่ ฐั ได้พยายามปลูกฝังผ่านตัวบทเรือ่ งเล่าเหล่านีส้ ว่ นหนึง่ เป็นการผลิตซ�ำ้ ความคิดเดิมในสังคมไทย
ท�ำให้เกิดการยอมรับสถานภาพและบทบาทของตนเองว่ามีความแตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์แบบเด็ก –
ผูใ้ หญ่ ผูช้ าย – ผูห้ ญิง รวมถึงพระมหากษัตริย์ – รัฐ –ประชาชน ดังนัน้ จึงต้องปฏิบตั ติ นให้ได้อย่างครบถ้วน
และเหมาะสมตามล�ำดับชัน้ ในสังคมทีถ่ กู สร้างขึน้ จากผูท้ มี่ อี ำ� นาจรัฐหรือเป็นกลุม่ อ�ำนาจหลักในสังคม เพือ่
สร้างความชอบธรรมให้กบั การจัดระเบียบสังคม ทัง้ หมดนีอ้ าจเรียกได้วา่ เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์รฐั ซึง่ เป็น
ชุดความคิดที่จะเป็นฐานในการปฏิบัติอันเป็นการช่วยให้รัฐและผู้มีอ�ำนาจสามารถปกครองได้อย่างราบรื่น
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