ภาษากับภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิ งในนวนิ ยายครอบครัวไทย :
การศึกษากลวิ ธีทางอรรถศาสตร์1
รสริ น ดิ ษฐบรรจง2 สิ ริวรรณ นันทจันทูล3
และประเทือง ทิ นรัตน์ 4
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารใช้ภาษาในการน�ำเสนอภาพ
ตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยายครอบครัวไทยของนักเขียนนวนิยาย
ยอดนิยม 5 คนทีไ่ ด้รบั รางวัลศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และได้รบั รางวัลจาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ได้แก่ กฤษณา อโศกสิน ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ว.วินจิ ฉัยกุล
ทมยันตีและปิ ยะพร ศักดิเกษม
จ�ำนวน 37 เรื่อง ผลการวิจยั พบกลวิธที างภาษา คือ
์
กลวิธที างอรรถศาสตร์ ได้แก่ (1) ค�ำหรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิงด้วยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรง
(2) ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อผู้หญิง ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ใช้เรียกผู้หญิง
ด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรงทีป่ รากฏในนวนิยายครอบครัวไทย ปรากฏในผูส้ งู อายุ ผูใ้ หญ่ และเด็ก
ปรากฏการใช้คำ� น�ำหน้าและตามด้วยส่วนประกอบต่างๆ ปรากฏค�ำเรียก “อี” มากทีส่ ดุ
รองลงมา คือ “นัง” “ยาย” และ “ไอ้” ลักษณะของถ้อยค�ำทีป่ รากฏแสดงให้เห็นถึงการว่ากล่าว
การเหยียบย�่ำเพศหญิง ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยาย
ครอบครัวไทย ปรากฏ 2 ลักษณะ คือ (1) ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกาย

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตเรือ่ ง “ภาพสะท้อน
ความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในนวนิยายครอบครัวไทย” ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
นิสติ ปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
3
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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และ (2) ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อจิตใจ โดยปรากฏค�ำหรือกลุ่มค�ำ
ทีแ่ สดงความรุนแรงทางจิตใจมากกว่าร่างกาย ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจ  
ปรากฏทังผู
้ ส้ งู อายุ ผูใ้ หญ่ และเด็ก ความรุนแรงต่อจิตใจทีพ่ บ ปรากฏทังกลวิ
้ ธที างวัจนภาษา
และอวัจนภาษา กลวิธที างวัจนภาษากล่าวถึงการใช้ถอ้ ยค�ำว่ากล่าว ด่าทอ การดูถูก
เหยียดหยาม การไม่ให้เกียรติ การเหยียบย�ำ่ สถานภาพของผูห้ ญิง ส่วนกลวิธที างอวัจนภาษา
ทีพ่ บ คือ การใช้แววตา น�้ำเสียงทีแ่ สดงความเกลียดชัง ไม่พอใจ และการแสดงออกทางกาย
ส่วนค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกาย กล่าวถึงการท�ำร้ายร่างกายตามส่วนต่าง ๆ  
รวมถึง การบัง คับ ข่ม ขู่ว่ า จะกระท� ำ  และปรากฏการกระท� ำ ความรุ น แรงทางเพศ
เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย นันคื
่ อ การถูกข่มขืน
ค�ำส�ำคัญ : 1. ภาษากับภาพตัวแทน. 2. ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง. 3. นวนิยายครอบครัวไทย.
   4. กลวิธที างอรรถศาสตร์.
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Language and Representation of Violence against Women
in Thai Family Novels: A Study of Semantic Strategies5
Rodsarin Dittabanjong6 Siriwan Nantachantoon7
and Pratuang Dinnaratna 8

Abstract
This paper aims to explore the language strategies employed in the
representation of violence against women in 37 Thai family novels written by five
popular novelists who have received the National Artist Award (Literature) and
have been awarded by the National Book Development Committee: Krisana
Asoksin, Srifa Ladawan, V. Vinichaikul, Tamayanti and Piyaporn Sakkasem. The
findings reveal that the semantic strategies adopted are (1) harsh expressions
used to address women and (2) expressions manifesting violence against women.
Harsh expressions include modifying units to address the elderly, adult women,
and girls. The modifying units which appear most frequently in Thai family novels
are “Ee”, “Nung”, “Yai”, and “Ai”, respectively. These expressions manifest criticism
or insult to women. Moreover, harsh expressions used to address women in Thai
family novels can be divided into two categories: (1) expressions manifesting
physical violence, and (2) expressions manifesting psychological violence. The
expressions manifesting psychological violence have been found more than those
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which manifest the physical one. They are used to address all age groups of
women. Psychological violence has been demonstrated through both verbal and
nonverbal strategies. The verbal strategies refer to verbal abuse, insult, disrespect,
denigrating the status of women while the nonverbal strategies include eye
expression, hateful tone of voice, and gesture. In addition, the expressions which
manifest physical violence found refer to physical assaults, threat of physical
assaults, and sexual assault in the form of rape.           
Keywords: 1. Language representation. 2. Violence against women. 3. Thai
     family novels. 4. Semantic strategies.
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บทน�ำ

ความรุนแรง คือพฤติกรรมและการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการล่วงละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับขูเ่ ข็ญ ท�ำร้าย ทุบตี เตะต่อยตลอดจนคุกคาม
จ�ำกัดและกีดกันสิทธิเสรีภาพทัง้ ในทีส่ าธารณะและในการด�ำเนินชีวติ ส่วนตัว ซึง่ เป็ นผล
หรืออาจจะเป็ นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทัง้ ทางร่างกายและจิตใจแก่ผูถ้ ูกกระท�ำ 
(Intarajit and Karinchai, 1999: 3) ความรุนแรงในครอบครัวเป็ นปญั หาส�ำคัญในสังคม
ทีเ่ กิดขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน ซึง่ คนในสังคมมักมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรือ่ งเล็กน้อย
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว Thai Health Promotion Foundation (2013) กล่าวว่า สาเหตุ
รากเหง้า และวงจรการเกิดความรุนแรงในครอบครัว มาจากโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรม การเลือกปฏิบตั ิ ความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัว โดยเฉพาะสามี-ภรรยา
ที่ฝงั รากลึกมานาน เป็ นปจั จัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว อีกทัง้
ยังถ่ายทอดและเลียนแบบจากรุน่ สูร่ นุ่ เมือ่ เริม่ ใช้ความรุนแรงแล้วไม่ได้รบั การแก้ไขหรือยุติ
ก็ ม ีแ นวโน้ ม กระท� ำ ความรุ น แรงซ�้ ำ และมีร ะดับ ความรุ น แรงเพิ่ม ขึ้น โดยไม่ รู้ต ัว
ซึ่งความรุนแรงอยู่รอบตัวเรา ค่อยๆ สังสม
่ โดยไม่สามารถหาทางออก หรือไม่รูว้ ่า
เกิดจากอะไร หรือจะแก้ไขได้อย่างไร จนกระทัง่ ความรุนแรงระเบิดออกมา จนน�ำไปสู่
ความสูญ เสีย จากเหตุ ผ ลข้า งต้น จะเห็น ได้ว่า ความรุ น แรงในครอบครัว เกิด ขึ้น
จากหลายสาเหตุ ล้วนแล้วแต่สง่ ผลให้เกิดปญั หาความรุนแรงในครอบครัว
ั
ั
ปญั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัวไทยเป็นปญหาใหญ่
ทฝ่ี งรากลึ
ก
ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ สะท้อนให้เห็น
ผ่ า นสถิติข ององค์ก ารด้า นสตรีต่ า งๆ ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ตัว เลขที่ผู้ห ญิง ถู ก ท� ำ ร้า ย
รวมถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุวา่
ในช่วง 5 ปี ท่ผี ่านมาสถานการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึน้ กับผูห้ ญิงมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง พบเหยือ่ ผูห้ ญิงถูกกระท�ำรุนแรงเข้ารับการรักษาทีศ่ นู ย์พง่ึ ได้ของกระทรวง
สาธารณสุขกว่า 2.7 หมืน่ คน (Ramathibodi Hospital, Teen Clinic, 2013) จากสถิตขิ า้ งต้น
ท�ำ ให้เ ห็น ว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิง ในสัง คมไทยทวีค วามรุนแรงขึ้นเป็ นล�ำ ดับ และ
เป็ นปญั หาใหญ่ทค่ี นในสังคมไม่ควรเพิกเฉย การน�ำเสนอเรือ่ งเกีย่ วกับความรุนแรงต่อ
ผูห้ ญิงปรากฏมากในสือ่ ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นในข่าวอาชญากรรมทีต่ พี มิ พ์ในหนังสือพิมพ์
การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ แต่อีกสื่อหนึ่งที่พบการน� ำเสนอความรุนแรงต่อผู้หญิง
ทีถ่ งึ แม้ไม่ได้ทำ� เสนออย่างทันท่วงทีเฉกเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ แต่กไ็ ด้รบั การผลิตซ�้ำ
ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  นันคื
่ อ การน�ำเสนอความรุนแรงผ่านนวนิยาย
Ruenruthai Sajjapant (1983: 2) ได้กล่าวถึงนวนิยายว่า “นวนิยายเป็ นเรือ่ ง
ทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ และสังคมปจั จุบนั เป็ นเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ทส่ี ะท้อนให้รจู้ กั ชีวติ
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รูจ้ กั สังคม รูจ้ กั มนุ ษย์ ให้แง่คดิ และคลายปญั หา” นวนิยายเป็ นวรรณกรรมทีเ่ ข้าถึง
ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมได้ทกุ ชนชัน้ และน�ำเสนอความเป็ นไปของสังคมทุกแง่มมุ
ท�ำหน้าทีต่ อกย�ำ้ และผลิตซ�ำ้ เรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม รวมทังในเรื
้ อ่ งของความรุนแรงด้วย
นวนิยายชีวติ ครอบครัวเป็นนวนิยายทีม่ เี นื้อหากล่าวถึงเรือ่ งราวชีวติ ครอบครัว
เป็นหลักใหญ่ Wanida Bamrungthai (2000: 92) ได้ให้นยิ าม นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัว
ว่าหมายถึง “นวนิยายทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับสภาพหรือปญั หาอันสืบเนื่องหรือเกีย่ วข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวแม้เสนอภาพชีวติ
ในวงแคบๆ แต่กอ็ าจเสนอสาระบางประการทีน่ ่ าสนใจเกีย่ วกับตัวตนของมนุ ษย์หรือ
สังคมโลก” นอกจากนัน้ Sirinya Jorntes (2006: 1) ยังได้กล่าวถึงนวนิยายชีวติ ครอบครัวว่า
นวนิยายแนวชีวติ ครอบครัวถือเป็นส่วนหนึ่งของนวนิยายสะท้อนสังคมทีห่ ยิบยกเนื้อหา
ั ยทางวิถสี งั คมเป็นส่วนส�ำคัญ และการทีผ่ ปู้ ระพันธ์
ตามสภาพสังคมมาน�ำเสนอ นับว่ามีปจจั
เลือกเนื้อหาของชีวติ ครอบครัวในลักษณะต่างๆ มาเขียนก็ท�ำให้เราเห็นโลกทัศน์
ของผู้ประพันธ์ท่เี ชื่อมโยงกับสถานการณ์ ของสังคมด้วย จะเห็นได้ว่า “นวนิยาย”
เป็นสือ่ กลางส�ำคัญในการน�ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ผูเ้ ขียนมักน�ำเหตุการณ์
หรือ สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น มาเรีย บเรีย งผ่า นแง่มุม ต่ า งๆ ของตัว ละครเพื่อ
สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของสังคม โดยเฉพาะเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรุนแรงในครอบครัว
จึงอาจกล่าวได้วา่ นวนิยายได้น�ำเสนอแง่มมุ ด้านความรุนแรงในครอบครัวและตอกย�ำ้
ให้ภาพเหล่านัน้ มีความโดดเด่นและกลายเป็ นภาพตัวแทน (representation)
ภาพตัวแทน (representation) จึงเป็ นการจ�ำลองภาพของสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจาก
การประกอบสร้างผ่านภาษา ไม่ได้สะท้อนความจริงของเหตุการณ์แต่เกิดจากการเลือกน�ำเสนอ
หากภาพใดได้รบั การผลิตซ�้ำอย่างต่อเนื่องก็จะมีลกั ษณะแจ่มชัดและโดดเด่นมากกว่า
ภาพอื่นๆ เป็ นการน� ำเสนอความจริงเพียงบางแง่มุมและท�ำให้เห็นว่าคนในสังคม
อย่างน้อยกลุม่ หนึ่งคิดเห็นหรือให้คา่ สิง่ ต่าง ๆ อย่างไร (Hall, 1997; Kaewthep, 2002;
Charoenporn, 2006)
ดังตัวอย่างความรุนแรงทางร่างกายที่ปรากฏในผู้หญิงจากนวนิยายเรื่อง
เรือมนุษย์ ของ กฤษณา อโศกสิน “วีระกระชากคอเสือ้ ชุดาติดมือเข้ามา และตบหน้าหล่อน
สุดแรงเกิด ให้สาสมกับความแค้น ชุดาไม่คดิ ว่าเขาจะตอบแทนหล่อนด้วยวิธที �ำร้าย
อย่างง่าย ๆ เช่นนัน้ จึงท�ำให้หล่อนเซถลาไปนัง่ จมอยู่ในกองหญ้าข้างถนนซีเมนต์”
(Krisana Asoksin, n.d: 14)
“ มธุ ร สก็ป ราดเข้า กระชากแขนลูก สาวคนโตออกมาด้ว ยท่ า ทางสันเทา
่
เป็ นเจ้าเข้าตามติดด้วยเสียงฉาด ๆ ๆ ไม่รจู้ กั กีท่ ตี ่อกีท่ ี พิมพ์รสร้องพลางยกมือปิดป้อง
แต่กห็ าอาจต้านแรงเมามันของมารดาไว้ได้ไม่ จนตัวหล่อนล้มลงไปกลิง้ สองทอดสามทอด
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อยูก่ บั พืน้ ห้อง” (Krisana Asoksin, n.d: 39) จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการกระท�ำความ
รุนแรงทางร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว โดยบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธที างภาษาในการน� ำเสนอ
ภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายครอบครัวไทยของนักเขียนนวนิยายยอดนิยม
5 คนทีไ่ ด้รบั รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และได้รบั รางวัลจากคณะกรรมการพัฒนา
หนังสือแห่งชาติ  ได้แก่  กฤษณา อโศกสิน ศรีฟ้า ลดาวัลย์  ว.วินิจฉัยกุล ทมยันตีและ
ปิยะพร ศักดิเกษม
์ จ�ำนวน 37 เรือ่ ง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า นวนิยายครอบครัวทีม่ จี ดุ มุง่ หมายหลัก
ในการสร้างความบันเทิงแก่ผอู้ า่ น (Nakornthap, 1976: 182) เหตุใดจึงน�ำเสนอเรือ่ งราว
ทีส่ ะท้อนภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงเป็นปริมาณมาก ผูว้ จิ ยั เห็นว่ากลวิธที างภาษา
เป็นกลวิธหี นึง่ ทีใ่ ช้นำ� เสนอภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงได้อย่างชัดเจน จึงสนใจศึกษา
กลวิธที างภาษาในนวนิยายครอบครัวไทย เพื่อวิเคราะห์ว่าภาพตัวแทนความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ ครอบครัวมีการน�ำเสนอด้วยรูปภาษาอย่างไร ผูว้ จิ ยั
เชือ่ ว่าการวิเคราะห์กลวิธที างภาษาในนวนิยายครอบครัวไทยโดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ จะสื่อให้เห็นถึงภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในครอบครัวทีป่ รากฏ
ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษากลวิธที างภาษาในการน�ำเสนอภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็นการศึกษากลวิธที างภาษาในการน�ำเสนอภาพตัวแทนความรุนแรง
ต่ อ ผู้ห ญิง ในนวนิ ย ายชีว ิต ครอบครัว ไทย ซึ่ง ผู้ว ิจ ยั เชื่อ ว่า นวนิ ย ายชีว ิต ครอบครัว
เป็ นสือ่ กลางส�ำคัญทีน่ �ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว รวมทัง้ เรือ่ งของ
ความรุนแรง ท�ำหน้าทีต่ อกย้ําและผลิตซ้ําความคิดและความเชื่อดังกล่าวจนมีผลต่อ
การรับ รู้ข องคนในสัง คม ประชากรในงานวิจ ยั นี้ ค ือ นวนิ ย ายที่ม เี นื้ อ หาเกี่ย วกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวจากผลงานของนักเขียนนวนิยายของไทย กลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี้
คือ นวนิยายทีน่ � ำเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับครอบครัวจากผลงานของนักเขียนนวนิยาย
ยอดนิยม 5 คน ทีไ่ ด้รบั รางวัลศิลปิ นแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และได้รบั รางวัลจาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ได้แก่ กฤษณา อโศกสิน, ศรีฟ้า ลดาวัลย์,
ว.วินิจฉัยกุล, ทมยันตี และปิ ยะพร ศักดิ ์เกษม โดยใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเลือก
นวนิยายมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10% ของข้อมูล ผลงานของ กฤษณา อโศกสิน
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รสริน ดิษฐบรรจง และคณะ

จ�ำนวน 13 เรือ่ ง ผลงานของ ศรีฟ้า ลดาวัลย์ จ�ำนวน 7 เรือ่ ง ผลงานของ ว.วินิจฉัยกุล
จ�ำนวน 7 เรือ่ ง ผลงานของทมยันตี จ�ำนวน 7 เรือ่ งและผลงานของ ปิยะพร ศักดิเกษม
์
จ�ำนวน 3 เรื่องระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลตัง้ แต่ พ.ศ. 2513 – 2556
เหตุเพราะในปี พ.ศ. 2513 นักสังคมวิทยาเริม่ หันมาสนใจความรุนแรงในครอบครัว
ในระดับทีก่ ว้างขึน้ และจากผลการศึกษาได้สร้างข้อค้นพบใหม่วา่ ความรุนแรงระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวเกิดขึน้ มากกว่าความรุนแรงทีไ่ ด้รบั จากบุคคลภายนอกครอบครัว
(Sriprasert, 2005) เมือ่ ได้ขอ้ มูลนวนิยายทัง้ 37 เรือ่ งมาแล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาวิเคราะห์
โดยแยกข้อมูลความรุนแรงทีผ่ หู้ ญิงเป็ นผูถ้ กู กระท�ำออกเป็ นความรุนแรงทีผ่ สู้ งู อายุเป็ น
ผูถ้ กู กระท�ำ ความรุนแรงทีผ่ ใู้ หญ่เป็นผูถ้ กู กระท�ำ และความรุนแรงทีเ่ ด็กเป็นผูถ้ กู กระท�ำ 
โดยพิจารณา เด็ก หมายถึง บุคคลซี่งมีอายุต่�ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง
ผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะโดยการสมรส ผูใ้ หญ่ คือ บุคคลทีม่ อี ายุมากกว่า 20 ปีขน้ึ ไปแต่ไม่เกิน
60 ปี ผูส้ งู อายุ คือ บุคคลทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไปการวิเคราะห์นวนิยายทีน่ �ำเสนอความรุนแรง
ต่อผูห้ ญิงในครอบครัวภายใต้กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ของแฟร์คลาฟ
(Fairclough, 1990) เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในครอบครัว
ทีแ่ ฝงอยูใ่ นตัวบท แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์ภาคปฏิบตั กิ ารทางวาทกรรม
การวิเคราะห์ตวั บท การศึกษาภาคปฏิบตั กิ ารทางสังคมวัฒนธรรม ดังแผนภาพต่อไปนี้
Text Production
TEXT
Text Consumption
Discourse Practice
Sociocultural Practice
ภาพที ่ 1 กรอบการวิเคราะห์วาทกรรมของแฟร์คลาฟ (Fairclough, 1990)    

ในงานวิจยั นี้มุ่งเน้ นเรื่องการวิเคราะห์ตวั บทเพื่อศึกษารูปภาษาที่น�ำเสนอ
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในครอบครัวไทย วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั อ่านวิเคราะห์นวนิยาย
ทัง้ 37 เรือ่ งตามประเด็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ แล้วจึงวิเคราะห์กลวิธที างภาษาในการน�ำเสนอ
ภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย ผูว้ จิ ยั แสดงค่าร้อยละ
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และน�ำเสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ใช้รปู แบบการอธิบาย
ประกอบตัวอย่าง จากการศึกษาพบกลวิธที างภาษาทีน่ �ำเสนอความรุนแรงในครอบครัว
2 กลวิธหี ลัก คือ กลวิธที างอรรถศาสตร์และกลวิธที างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ แต่ในบทความวิจยั นี้
ได้น�ำเสนอเฉพาะกลวิธที างอรรถศาสตร์
ผลการวิ จยั
จากการศึกษากลวิธที างภาษาทีน่ �ำเสนอความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายชีวติ
ครอบครัวไทย พบกลวิธที างภาษา 2 กลวิธี คือ กลวิธที างอรรถศาสตร์และกลวิธี
ทางวัจ นปฏิบ ัติศ าสตร์ท่ีแ สดงให้เ ห็น ถึง ความรุ น แรงต่ อ ผู้ห ญิง ในครอบครัว ไทย
ในบทความวิจยั นี้ได้น�ำเสนอเฉพาะกลวิธที างอรรถศาสตร์ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการใช้ภาษา
ทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในครอบครัว กลวิธที างอรรถศาสตร์ คือ การศึกษาเรือ่ งความหมาย
ในภาษา เป็ นการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษาและสิง่ ทีม่ อี ยู่อย่างแท้จริง
ในโลกนี้ การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ เป็นการพยายามทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
การอธิบ ายด้ว ยค� ำ พู ด กับ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่เ กิด ขึ้น ในโลกให้ใ กล้เ คีย งมากที่สุ ด
โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าใครเป็นผูอ้ ธิบาย (Deepadung, 2009: 3) กลวิธที างอรรถศาสตร์ทพ่ี บ
ประกอบด้วย (1) ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิงด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง (2) ค�ำหรือกลุม่ ค�ำ
ทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิง รายละเอียดดังนี้
1.
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิงด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง
จากการศึกษานวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย พบการใช้คำ� หรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิง
ด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง ปรากฏในผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 7 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 3.01  ผูใ้ หญ่ จ�ำนวน
179 ค�ำ คิดเป็ นร้อยละ 76.82 และเด็ก จ�ำนวน 47 ค�ำ คิดเป็ นร้อยละ 20.17 ปรากฏค�ำ
เรียกแบบโครงสร้างค�ำประสม 3 แบบ คือ โครงสร้างค�ำประสมสองส่วน สามส่วนและสี่
ส่วน ประกอบด้วยค�ำน�ำหน้าและค�ำประกอบ ค�ำประกอบ หมายถึง ค�ำทีน่ �ำมาประสม
กับค�ำน�ำหน้า “อี,นัง,ยาย, ไอ้” และท�ำให้เกิดความหมายทีแ่ สดงความรุนแรง  ค�ำน�ำ
หน้าทีป่ รากฏ ได้แก่ ค�ำว่า อี จ�ำนวน 122 ค�ำคิดเป็ นร้อยละ 52.36 นัง จ�ำนวน 71 ค�ำ
คิดเป็ นร้อยละ 30.47 ยาย จ�ำนวน 26 ค�ำคิดเป็ นร้อยละ 11.16 ไอ้ จ�ำนวน 14 ค�ำคิดเป็ น
ร้อยละ 6.01 ค�ำว่า นัง และ ยาย เป็ นค�ำทีไ่ ม่ได้แสดงความรุนแรง แต่เมือ่ ประกอบเข้า
มาบริบทแวดล้อมได้สอ่ื ถึงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงอย่างเห็นได้ชดั
		1.1 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ใช้เรียกผูส้ งู อายุด้วยถ้อยค�ำที่รนุ แรง
ค�ำหรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกผูส้ งู อายุดว้ ยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรงพบโครงสร้าง
ค�ำประสมจ�ำนวน 3 รูปแบบ จ�ำนวน 7 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 3.01 ได้แก่ โครงสร้างค�ำประสม
สองส่วน สามส่วนและสีส่ ว่ น โดยปรากฏค�ำน�ำหน้า 3 ค�ำ คือ นัง(นาง) อี ยาย โครงสร้าง
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ค�ำประสมสองส่วน มี 5 ค�ำ ได้แก่ ค�ำน�ำหน้า + ความเปรียบ: นังแม่มด, ค�ำน�ำหน้า (2 ค�ำ)  
+ ค�ำเรียกชือ่ : อีนงั ยวง, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ : ยายแก่, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกเครือญาติ:
ยายซิม้ , ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกพฤติกรรม: ยายตัวร้าย โครงสร้างค�ำประสมสามส่วน มี 1 ค�ำ 
ได้แก่ ค�ำน�ำหน้า  + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบอกลักษณะ: อีแก่หนังเหนียว โครงสร้างค�ำประสมสีส่ ว่ น
มี 1 ค�ำ ได้แก่ ค�ำน�ำหน้า  + ค�ำบอกเครือญาติ + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบ่งชี:้ ยายซิม้ แก่นนั ่
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1 “แม่รวู้ า่ คุณยายไม่มคี วามสุขหรอกจ้ะ อยูก่ บั อีนงั ยวง
ยิง่ ซ�้ำร้าย ยายคนนี้มนั ปากร้าย บางทีมนั ก็ขม่ ขูค่ ณ
ุ ยายเหมือนเด็ก ๆ แม่วา่
คุณยายมาอยูก่ บั หนึ่ง ท่านจะต้องมีความสุขมาก เรื่องเงินทองก็ไม่ตอ้ งห่วง
แม่จะส่งให้เอง แล้วแม่จะได้ไปหาบ่อยๆด้วย อยูเ่ ชียงใหม่ คุณยายมีทงลู
ั ้ กทังหลาน
้
ท่านอบอุ่นกว่าอยูต่ วั คนเดียวนะจ๊ะ” (V. Vinitchaikul, 1989: 99)
ตัวอย่างจากเรือ่ ง “เส้นไหมสีเงิน” กล่าวถึงตอนทีจ่ งกลนีเรียก “ยวง”
หญิงสูงอายุทค่ี อยดูแลแม่ของตัวด้วยค�ำเรียกทีแ่ สดงการดูถกู เหยียดหยาม โดยปรากฏ
ค�ำเรียก “อี” ซึง่ เป็ นค�ำใช้ประกอบหน้าชื่อผูห้ ญิงเพื่อแสดงความดูหมิน่ เหยียดหยาม
(Royal Institution, 2013: 1417) ประกอบกับ ค�ำว่า “นัง” ซึง่ กร่อนเสียงมาจากค�ำว่า
“นาง” ซึง่ เป็ นค�ำเรียกหรือค�ำน�ำหน้าชือ่ หญิงทีม่ พี ฤติกรรมไม่ดหี รือน่ารังเกียจ (Royal
Institution, 2013: 619)  น�ำหน้าชือ่ ตัวละครสูงอายุ
1.2 ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีใ่ ช้เรียกผูใ้ หญ่ดว้ ยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง
ค�ำหรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกผูใ้ หญ่ดว้ ยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรง พบโครงสร้าง
ค�ำประสมจ�ำนวน 3 รูปแบบ จ�ำนวน 179 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 76.82 ได้แก่ โครงสร้างค�ำประสม
สองส่วน สามส่วนและสีส่ ว่ น โดยปรากฏค�ำน�ำหน้า 4 ค�ำ คือ อี นัง ยาย ไอ้
โครงสร้างค�ำประสมสองส่วน มี 148 ค�ำ  ดังตัวอย่าง ค�ำน�ำหน้า +
ค�ำเรียกชือ่ :   นังปทั มา,อีจกุ , ยายราศี, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบ่งชี:้ นังนัน,อี
่ น่ี, ค�ำน�ำหน้า +
ค�ำบอกสถานภาพ: นังเมียน้อย, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกเครือญาติ: นังลูกสะใภ้, ค�ำน�ำหน้า
+ ค�ำบอกพฤติกรรม: นังหน้าม้า, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอาชีพ: นังเลขานุการ, ค�ำน�ำหน้า
+ ค�ำด่า: อีกาลี, อีกะหรี,่ ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกลักษณะทางกายภาพ: ยายขีโ้ รค
โครงสร้างค�ำประสมสามส่วน มี 29 ค�ำ ดังต้วอย่าง ค�ำน�ำหน้า + ค�ำ
เรียกชือ่ + ค�ำด่า: นังแม้นบ้า, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอาชีพ + ค�ำด่า: นังเลขานุการหน้าด้าน,
ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกความสัมพันธ์ + ค�ำบอกพฤติกรรม: นังเพือ่ นทรยศ, ค�ำน�ำหน้า +
ค�ำเรียกชือ่ + ค�ำบอกพฤติกรรม: ยายเฟื่องปากม้า, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกสถานภาพ +
ความเปรียบ: ยายคุณหญิงตกกระป๋อง, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกเพศ + ค�ำด่า: อีผหู้ ญิงชาติ
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ชัว,่ ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบ่งชี:้ ไอ้เด็กนัน,
่ อีเด็กคนนี้,อีแก่น่ี
โครงสร้างค�ำประสมสีส่ ว่ น มี 2 ค�ำ  ได้แก่ ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ +
ค�ำบอกพฤติกรรม + ค�ำบ่งชี:้ ไอ้เด็กตัวร้ายคนนัน้ , ค�ำน�ำหน้า (2 ค�ำ) + ค�ำบอกเครือญาติ
+ ค�ำบอกพฤติกรรม + ค�ำบ่งชี:้ อีนงั ลูกร่านคนนัน้
ตัวอย่างที่ 2  “พีจ่ ะสาปแช่งไม่ให้มนั ได้รบั ความสุขด้วยกันเลยตลอดชาติน้ี
นังทานตะวัน นังเพื่อนทรยศ! ถ้ามันรูว้ ่ามันรักคุณธนาอยู่ มันมาเป็ นสื่อให้
กับคุณธนาท�ำไมอยากรูน้ กั ทีจ่ ริงมันจะเอาใจคุณธนาเท่านัน้ เอง เพราะคุณธนา
เธอรักพี่ มันยัวยวนคุ
่
ณธนาแต่แรกไม่สำ� เร็จก็เลยเอาใจไว้ก่อน พอได้โอกาส
ทีเ่ ราระหองระแหงกัน มันก็เลยโผเข้าแย่งคุณธนาไปอย่างหน้าด้านทีส่ ุด...
พีไ่ ม่โทษคุณธนาดอกพีโ่ ทษนังทานตะวันคนเดียวเท่านัน้ ถ้าผูห้ ญิงไม่ให้ท่า
ผูช้ ายทีไ่ หนเขาจะกล้า?” (Pakdeepumin, 2009: 330)
ตัวอย่างจากเรือ่ ง ขมิน้ กับปูน ปรากฏค�ำเรียกทีป่ ทั มาใช้เรียกเพือ่ น
คือ ทานตะวัน ด้วยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรง โดยปรากฏการใช้ค�ำว่า “นัง” ตามด้วยชื่อของ
ตัวละคร และค�ำว่า “นัง” ตามด้วยความสัมพันธ์กบั ผูพ้ ดู และพฤติกรรม คือ การทรยศ
หมายถึง “คิดร้ายต่อผูม้ อี ุปการะ” (Royal Institution, 2013: 541)
		
1.3 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ใช้เรียกเด็กด้วยถ้อยค�ำที่รนุ แรง
ค�ำหรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกเด็กด้วยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรง พบโครงสร้างค�ำ
ประสมจ�ำนวน 3 รูปแบบ จ�ำนวน 47 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 20.17 ได้แก่ โครงสร้างค�ำประสม
สองส่วน สามส่วนและสีส่ ว่ น โดยปรากฏค�ำน�ำหน้า 4 ค�ำ คือ อี นัง ยาย ไอ้ โครงสร้าง
ค�ำประสมสองส่วน มี 35 ค�ำ ดังตัวอย่าง ค�ำน�ำหน้า + ค�ำเรียกชือ่ : นังเดือน, อีปกุ , ค�ำน�ำ
หน้า + ค�ำบ่งชี:้ นังนี,่ อีน,่ี ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกสถานภาพ: อีขข้ี า้ , ค�ำน�ำหน้า + ค�ำด่า:
ไอ้ไพร่สถุนโครงสร้างค�ำประสมสามส่วน มี 11 ค�ำ  ดังตัวอย่าง ค�ำน�ำหน้า  + ค�ำบอก
พฤติกรรม + ค�ำบอกลักษณะ:  นังผูร้ า้ ยใจแข็ง, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบ่งชี:้
อีเด็กคนนี้,
อีเด็กนัน,่ ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบอกพฤติกรรม: อีเด็กขีเ้ กียจ,
อีเด็กอวดดี, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกอายุ + ค�ำบอกสถานภาพ: อีเด็กคนใช้, ค�ำน�ำหน้า +
ค�ำบอกเครือญาติ + ค�ำบ่งชี:้ อีลกู คนนี,้ ค�ำน�ำหน้า + ค�ำบอกเครือญาติ + ค�ำบอกพฤติกรรม:
อีลกู ไม่รกั ดี, ค�ำน�ำหน้า + ค�ำเรียกชือ่ + ค�ำบอกพฤติกรรม: ยายอรณีจอมแก่น โครงสร้าง
ค�ำประสมสีส่ ว่ นมี 1 ค�ำ  ดังตัวอย่าง ค�ำน� ำหน้า + ค�ำบอกอายุ+ ค�ำด่า + ค�ำบ่งชี้:
นังเด็กเวรนัน่
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ตัวอย่างที่ 3  “คุณไปไหนมาน่ะ” หล่อนตัง้ กระทู้ เพราะไม่เคยเห็น
สามีออกจากบ้านไปไหนมาไหนในยามวิกาล“ออกไปขับรถกินลมเล่น” เขาตอบสัน  
้
ท�ำท่าจะหลีกหล่อนเข้าไปในห้อง แต่หล่อนดึงแขนเขาไว้ “คืนนี้ฉนั นอนไม่หลับ
ก็เพราะอีลูกไม่รกั ดีนัน่ แหละ” ท่าทางของหล่อนเต็มไปด้วยความหงุดหงิด
คุณก็คงตกทีน่ งเดี
ั ่ ยวกันใช่ไหม” “เปล่า...ฉันเฉย ๆ” เขาตอบ “งันก็
้ ดเี หมือนกัน
ให้มนั รูแ้ ล้วรูร้ อดไปว่าไม่เอาเรื่องจะได้เลิกสนใจ ไอ้เรารึเห็นว่า ถึงยังไง ๆ
มันก็ได้ชอ่ื ว่าเป็ นลูก ไอ้จะไม่ดดู ำ� ดูดเี สียเลย ชาวบ้านเขาจะว่าได้” (Krisana
Asoksin, n.d.: 64)
ตัวอย่างจากเรือ่ ง เรือมนุษย์ ปรากฏการใช้คำ� เรียกตัวละครเด็ก ซึง่ เป็น
บุตรสาวของผูเ้ รียก กล่าวคือ มธุรส ผูเ้ ป็ นแม่เรียกพิมพ์รสลูกสาวด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง
กล่าวคือ ปรากฏค�ำเรียก “อี” ทีเ่ ป็นค�ำทีใ่ ช้ประกอบหน้าเพือ่ แสดงความดูหมิน่ เหยียดหยาม
(Royal Institution, 2013: 1417)  ตามด้วยค�ำบอกเครือญาติ คือ “ลูก” และพฤติกรรม
“ไม่รกั ดี” เพราะพิมพ์รสมีพฤติกรรมเหลวแหลก พลาดพลัง้ ตัง้ ครรภ์ตงั ้ แต่อายุเพียง 17 ปี
2. ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิ ง
จากการศึกษานวนิยายครอบครัวไทยทัง้ 37 เรือ่ ง พบค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดง
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย 2 ลักษณะ คือ ค�ำหรือกลุ่มค�ำ
ทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกาย จ�ำนวน 105 ค�ำคิดเป็นร้อยละ 14.25 และค�ำหรือกลุม่ ค�ำ
ทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจ จ�ำนวน 632 ค�ำคิดเป็ นร้อยละ 85.75 โดยค�ำหรือกลุม่ ค�ำ
ทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจปรากฏมากกว่าความรุนแรงต่อร่างกาย รายละเอียดดังนี้
		2.1 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อร่างกาย
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏในผูห้ ญิง ปรากฏ
ในผูส้ งู อายุจำ� นวน 4 ค�ำ  คิดเป็ นร้อยละ 3.81 ปรากฏในผูใ้ หญ่ จ�ำนวน 88 ค�ำ  คิดเป็ น
ร้อยละ 83.81 และปรากฏในเด็ก จ�ำนวน 13 ค�ำ คิดเป็ นร้อยละ 12.38
			2.1.1 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ แสดงความรุนแรงต่อร่างกาย
ที่ปรากฏในผูส้ งู อายุ
      
ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อร่างกายที่ปรากฏ
ในผูส้ งู อายุ พบจ�ำนวน 4 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 3.81 ปรากฏการใช้คำ� หรือกลุม่ ค�ำทีก่ ล่าวถึง
การท�ำร้ายร่างกายตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย  ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 4 “ขณะทีเ่ ดินไปเรือ่ ย ๆ อย่างทอดอารมณ์นนั ้ ...
เธอหารูไ้ ม่เลยว่า เบือ้ งหลังสุมทุมพุม่ พฤกษ์อนั ปกติแล้ว คือ สิง่ ชุบย้อมดวงใจ
ให้อิ่มเอมแจ่มใสเป็ นประจ�ำนัน้ มีร่างคนสองคนหมอบคอยทีอยู่เงียบ ๆ  
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เมื่อคุณมัลลิกาเดินมาถึง....ร่างทัง้ สองก็กระโจนออกมาพร้อมกัน คนหนึ่ง
ตรงเข้าชกเธอโดยแรง ใต้หน้าอก ท�ำให้เธอจุกกะทันหัน ไม่มแี ม้เสียงร้อง
สักแอะเดียว แล้วมันก็ฉวยโอกาสตอนเธอเซ ถลาล้มจมลงไปในพุ่มต้นจัน่
ลากเธอออกมา เอาผ้าทีเ่ ตรียมไว้นนั ้ ผูกปากมัดมือมัดเท้า ครัน้ แล้วก็ผลักเธอ
จนนอนกลิ้งอยู่บนพื้นหญ้าหลังตอไม้ ต่อมา มันทัง้ คู่จงึ ลอยชายไปจนถึง
ประตูตึกด้านหน้ า ซึ่งเปิ ดแง้มไว้โดยราบรื่นย่องขึ้นไปชัน้ บน” (Krisana
Asoksin, 1985: 551)
ตัว อย่า งจากเรื่อ ง กิง่ มัลลิกา แสดงให้เ ห็น การกระท�ำ
ความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏในผูส้ งู อายุหญิง โดยผูก้ ระท�ำคือคนร้ายทีล่ อบเข้ามา
ในบ้านของมัลลิกา แสดงการกระท�ำความรุนแรง คือ การชกอย่างแรงบริเวณใต้หน้าอก
ลากออกมา เอาผ้าผูกปาก มัดมือและเท้า
			2.1.2 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ แสดงความรุนแรงต่อร่างกาย
ที่ปรากฏในผูใ้ หญ่
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏใน
ผูใ้ หญ่ พบจ�ำนวน 88 ค�ำ คิดเป็ นร้อยละ 83.81 ปรากฏการใช้คำ� หรือกลุม่ ค�ำทีก่ ล่าวถึง
การท�ำร้ายร่างกายตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ไม่มอี สิ รภาพ  
ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 5 อีกอึดใจถัดมานายจิมก็ลากร่างเธอลงจากรถ
รัดเอวบางไว้ดว้ ยแขนข้างเดียว ขณะทีม่ อื อีกมือหนึง่ พยายามไขกุญแจประตูบา้ น  
“เรือนหอเล็กหน่อยนะ จีด๊ แต่รบั รองว่าไม่มใี ครมากวนใจ”  ท่ามกลางความมืด
จีรณารวบรวมก�ำลังเป็นครังสุ
้ ดท้ายดิน้ รนจนหลุดจากวงแขน เหงือ่ ทีไ่ หลท่วมตัว
ท�ำให้รา่ งของเธอลืน่ ราวถูกชโลมด้วยน�้ ำมัน หญิงสาวผวาวิง่ เปะปะไร้ทศิ ทาง
ทัง้ ทีม่ อื ยังถูกมัดไพล่หลังไว้ดว้ ยเนกไท และมีผา้ เช็ดมืออุดอยูเ่ ต็มปาก ทว่า
เพียงไม่ก่ีก้าวเท่านัน้ หญิงสาวก็ถูกรวบตัวไว้ได้อีกครัง้ หมัดของนายจิม
กระแทกเข้าช่องท้องจนจุกตัวงอ ร่วงลงกับพืน้ ดินชืน้ ทันที ร่างใหญ่โถมทับ
ตรึงเธอเอาไว้ทงตั
ั ้ ว จีรณาได้แต่ดน้ิ รน ส่งเสียงอูอ้ อ้ี กึ อักอยูใ่ นล�ำคอขณะทีอ่ กี ฝา่ ย
พ่นค�ำผรุสวาท “อี...ฤทธิ ์มากนักนะมึง จะให้นอนบนเตียงสบายๆ ก็ทำ� ดีดดิน้ ..
แม่งบนดินนี่แหละวะ”  (Sakkasem, 2002: 147-149)  
ตัวอย่างจากเรื่อง ลับแลลายเมฆ ของปิ ยะพร ศักดิเกษม
์
แสดงให้เห็นการกระท�ำความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏในผูใ้ หญ่ กล่าวคือ จีรณาถูกจิม
เพือ่ นชายในกลุม่ จะท�ำร้ายและข่มขืนจีรณาด้วยความแค้นทีจ่ รี ณาเคยท�ำร้ายตนมาก่อน
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			2.1.3 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อร่างกายที่
ปรากฏในเด็ก
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏในเด็ก
พบจ�ำนวน 13 ค�ำคิดเป็ นร้อยละ 12.38 ปรากฏการใช้ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่กล่าวถึง
การท�ำร้ายร่างกายตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 6 “หล่อนเอาไม้แขวนเสือ้ ฟาดมาลัยรายไม่นบั เลย
เด็กสาวร้องกรีด๊ ๆเสียงดังลันไปทั
่ วบ้
่ าน จนใครต่อใครจากตึกข้างในวิง่ กรูออกมา
ชาวบ้านริมถนนเปิดหน้าต่างแอบดูสลอน  “อะไรกัน...อะไรกัน” ลดามาลย์กบั
เทอม มาถึงก่อนเพือ่ น ตรงเข้าดึงแขนวัลลิยาไว้  “ปล่อย...พีด่ า วัลจะเอาเลือด
อีลู ก คนนี้ อ อกให้ไ ด้ม นั อวดดี โอหัง นั ก “แม่ ว ลั ” คุ ณ มัล ลิก าเพิ่ง มาถึง
พลางยืนหายใจหอบเหนื่อย “ท�ำอะไร ยายเอ”  (Krisana Asoksin, 1985: 382)
		
ตัวอย่างจากเรื่อง กิง่ มัลลิกา แสดงให้เห็นการกระท�ำ
ความรุนแรงต่อร่างกายทีป่ รากฏในเด็กหญิงโดยใช้ไม้แขวนเสือ้ ฟาดไปทีต่ วั เด็กหญิง
โดยผูก้ ระท�ำคือวัลลิยาซึง่ เป็ นแม่ของเด็กหญิงมาลัยราย
		
2.2 ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อจิ ตใจ
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจทีป่ รากฏในผูห้ ญิง  ปรากฏ
ในผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 47 ค�ำ  คิดเป็ นร้อยละ 7.43 ปรากฏในผูใ้ หญ่ จ�ำนวน 504 ค�ำ 
คิดเป็ นร้อยละ 79.75 และปรากฏในเด็ก จ�ำนวน 81 ค�ำ  คิดเป็ นร้อยละ 12.82 ปรากฏ
ทัง้ กลวิธีท างวัจ นภาษาและกลวิธีท างอวัจ นภาษา กลวิธีท างวัจ นภาษาปรากฏ
การใช้ถอ้ ยค�ำว่ากล่าว ด่าทอผูห้ ญิง ส่วนกลวิธที างอวัจนภาษาทีป่ รากฏ คือ การใช้แววตา
น�้ำเสียงและท่าทาง
		
2.2.1 กลวิ ธีทางวัจนภาษา
กลวิธที างวัจนภาษาทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจทีป่ รากฏ
ในผูห้ ญิง แสดงให้เห็นถึงการใช้วาจาดูถกู เหยียดหยาม ไม่ให้เกียรติ รวมถึงการกล่าวถึง
พฤติกรรมทีไ่ ม่ดขี องผูห้ ญิง จากการศึกษาพบการใช้คำ� หรือกลุม่ ค�ำว่ากล่าวผูห้ ญิง ดังนี้
			(1) ค�ำว่ากล่าวผูส้ งู อายุ
ค�ำว่ากล่าวผูส้ งู อายุทแ่ี สดงความรุนแรงทางจิตใจ ปรากฏ
ถ้อยค�ำรุนแรงทีแ่ สดงให้เห็นถึงความชรา และพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ดังตัวอย่าง
			ตัวอย่างที่ 7  “ต้องการมาดูหน้าคนทีแ่ กล้งย่าฉัน มาดูซวิ า่
แก่ ๆ ขนาดนี้แล้วท�ำไม่ไม่รจู้ กั ศีล ไม่รจู้ กั ธรรม เผือ่ ตายไปพรุง่ นี้จะอธิบายกับ
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ยมบาลว่ า ยัง ไงดี” “ขอให้เ รื่อ งหยุ ด แค่ น้ี เ ถอะ” “อ๋ อ ได้ซี คุ ณ ท�ำ ได้
เอาแม่คณ
ุ มาขอโทษย่าฉันไงล่ะ คนอะไรแก่จนเหนียงยานแล้วยังเห่อลูกชายอยูไ่ ด้
ลูกชายอย่างคุณ นึกว่าวิเศษนักเรอะ...” (V. Vinitchaikul, 1996: 709)  
ตัวอย่างจากเรือ่ ง ทานตะวัน ของ ว.วินจิ ฉัยกุล แสดงให้เห็นถึงค�ำว่ากล่าว
ผูส้ งู อายุทแ่ี สดงความรุนแรงต่อจิตใจ ตอนทีห่ ลียง้ พูดกับสาริศโดยกล่าวถ้อยค�ำว่ากล่าว
เกยูร โดยปรากฏค�ำว่า “แก่” ซึง่ เป็ นค�ำบอกอายุ “แก่จนเหนียงยาน” เหนียง คือ เนื้อหรือ
หนังทีห่ อ้ ยอยูบ่ ริเวณคอของสัตว์บางชนิด โดยปริยายหมายถึงเนื้อทีห่ อ้ ยอยูต่ รงล�ำคอ
ใต้คางของคนแก่ จึงน�ำมาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงความชรา
			(2) ค�ำว่ากล่าวผูใ้ หญ่
ค�ำว่ากล่าวผูใ้ หญ่ทแ่ี สดงความรุนแรงทางจิตใจ ปรากฏ
ถ้อยค�ำรุนแรงทีแ่ สดงให้เห็นถึงว่าเหยียบย�่ำสถานภาพของผูห้ ญิง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 8  “ไงหนู ” นายธวัชชัยพิงประตูรา้ นพิมพ์ดดี
ทักฉันด้วยท่าทียวนยี “รักคนแก่ดกี ว่าหรือไง” คราวนี้ให้โง่ทส่ี ุดก็ตอ้ งเข้าใจ
ฉันหยุด ค่อย ๆ มองกราดตัง้ แต่เส้นผมดัดเป็ นกระเซิงราวกับรังนกกระจอก
มาสู่รองเท้าส้นสูงหนาเตอะตะ แล้วค่อยจากไปโดยไม่พดู ว่าอะไรเลย “ยโส
เฮ่อ...ก็ลกู เมียเช่าทีเ่ ขาทิง้ ละว้า” ธาตุแท้ของมนุ ษย์เป็ นเช่นนัน้ สิง่ ใดทีไ่ ม่ได้
ต้องท�ำลายให้ย่อยยับ “เจ็บจนตายเพราะเขาเหน็บให้เจ็บใจ” จริงอย่างที่
พวกผูเ้ ฒ่าเปรียบเปรย ความเจ็บลึก ๆ นัน้ แนบแน่นอยูใ่ นหัวใจ แม่ บ่อยครังที
้ ฉ่ นั
เรียกหาคนทีฉ่ นั ไม่รจู้ กั “ถ้าแม่ร.ู้ .แม่คงไม่ทง้ิ หนูใช่ไหม”  (Tamayanti, 2004: 32)
ตัวอย่างจากนวนิยายเรื่อง อันธการ ของทมยันตี แสดง
ให้เห็นถึงการว่ากล่าวผูห้ ญิงทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจ โดยธวัชชัย ตัวละครฝา่ ยชาย
ได้ว่ากล่าวอันธการ ตัวละครเอกฝ่ายหญิง เรื่องปมด้อยเรื่องสถานภาพว่าเป็ นเพียง
ลูกเมียเช่า
			(3) ค�ำว่ากล่าวเด็ก
ค�ำว่ากล่าวเด็กหญิงทีแ่ สดงความรุนแรงทางจิตใจ ปรากฏ
ถ้อยค�ำรุนแรงทีแ่ สดงให้เห็นถึงการว่ากล่าวถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี
ตัวอย่างที่ 9 พายุกระแทกหน้ าต่างปิ ดดังปงั รังรองจึง
ใส่กลอนล่างบนและปิดบานลวด “กลับมาถึงก็ไม่อาบน�้ำอาบท่าละ ไม่รวู้ า่ จะท�ำตัว
บูดเน่าไปถึงไหน” “บูดเน่าซีดี จะได้ไม่ตอ้ งมีใครมายุง่ กับทราย” หล่อนกระแทกเสียง
“อย่า หวัง อย่า งงัน้ เลย ผิด หวัง เปล่ า ๆ” รัง รองหัว เราะด้ว ยแววตาและ
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รสริน ดิษฐบรรจง และคณะ

สีหน้าแยบยล “คนอย่างเธอ...ถึงไม่มใี ครมายุง่ กับเธอ เธอก็ตอ้ งแล่นไปยุง่ กับเขา”
“ทรายไม่ได้หมายถึง คนอื่น!” พูดพลางท�ำ ตาขุ่นเขีย วเข้า ใส่อีก ฝ่า ยหนึ่ ง
“ไปอาบน�้ำเสียไป๊ คนดี” รังรองพูดยิม้ ๆ (Krisana Asoksin, 2002: 26)
ตัวอย่างจากนวนิยาย เรื่อง รากแก้ว กฤษณา อโศกสิน
แสดงให้เห็นถึงการว่ากล่าวเด็กหญิงทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจ รังรองผูป้ กครองของ
ทรายได้กล่าวหาทรายว่ามีพฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ชอบยุง่ เกีย่ วกับผูช้ ายทีเ่ ข้ามาพัวพันกับตน
			2.2.2 กลวิ ธีทางอวัจนภาษา
กลวิธที างอวัจนภาษาทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจทีป่ รากฏ
ในผูห้ ญิง ปรากฏการใช้เนตรภาษา ปริภาษาและกายภาษา จากการวิเคราะห์พบว่า
กลวิธที างอวัจนภาษาปรากฏการใช้เนตรภาษามากทีส่ ดุ
			(1) การใช้เนตรภาษาเพือ่ แสดงความรุนแรงต่อจิตใจ
เนตรภาษา คือ อวัจนภาษาที่ส่อื อารมณ์ โดยใช้ดวงตา
เป็ นการแสดงความรุนแรงส่งผ่านการใช้สายตาทีด่ ุดนั สมเพช แสดงสายตารังเกียจ
เป็ นต้น  ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 10 “ต๊าย   ! พูดกันอยู่แหมบ ๆ เมื่อกี้น้ีเอง
อย่าใจลอยซิจะ๊ แม่คณ
ุ ...ผูช้ ายสมัยนี้น่ะ เขาฉลาดกันมากแล้ว ขอให้รไู้ ว้เสียด้วย
ถ้าเขามีฐานะ มีความรู้ มีตระกูลสักหน่อย เขาไม่มองหรอกผูห้ ญิงพืน้ ๆ น่ะ”
มธุรสบอก สายตาทีม่ องมายังน้องสาวของสามีนนั ้ แสดงความสมเพชอย่างปิดไม่มดิ
“เขาไม่รจู้ ะเอาไปท�ำอะไรช่วยอะไรก็ไม่ได้ จะเชิดชูเขาในฐานะไหนก็มองไม่เห็น
ยิง่ เขาอยูใ่ นราชการใหญ่โตละก็เขายิง่ ไม่มอง เขาจะไปมองท�ำไมเสียสายตา
ก็ลกู ท่านหลานเธอทีเ่ ขาใช้ไต่เต้าไปสูค่ วามรุง่ เรืองน่ะมีเลือกถมเถ ได้ลกู สาว
คนใหญ่คนโตมันแน่เสียยิง่ กว่าแทงล็อตเตอรี่ ยังไง ๆ อย่างเบาะ ๆ ก็ถกู รางวัลที่ 2
ได้ผหู้ ญิงชาวบ้านนะ เลขท้ายก็ยงั ไม่ถกู ” (Krisana Asoksin, n.d.: 106)  
จากตัวอย่างเรือ่ ง เรือมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงการใช้สายตา
ทีแ่ สดงความรุนแรงทีก่ ระท�ำต่อผูห้ ญิง โดยมธุรสพีส่ ะใภ้ได้กล่าวข้อความว่ากล่าวนิธมิ า
น้องสาวของสามี โดยแทรกเนตรภาษา คือ การใช้สายตาทีแ่ สดงความสมเพชอย่างปิดไม่มดิ
			(2) การใช้ปริภาษาเพือ่ แสดงความรุนแรงต่อจิตใจ
ปริภาษา คือ อวัจนภาษาทีเ่ กิดจากการใช้น้�ำเสียงประกอบ
ถ้อยค�ำพูดเพือ่ แสดงความรุนแรง
ตัวอย่างที่ 11 “ปุรมิ คุณรักลูกดิฉนั ใช่ไหม” แม่ของดิฉนั ถาม
ไม่ได้สนใจต่อค�ำบริภาษของเขา “ฉันดีใจทีค่ ณ
ุ รักลูกของฉัน ความหวังของฉัน
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มีอยู่อย่างเดียวก็คอื หวังว่าคุณจะรักลูกของฉันเหมือนทีเ่ คยรักฉันมาแล้ว”
“หยุด” ปุรมิ ตวาดอย่างชิงชัง “อย่าพูดอะไรทีเ่ ป็นอัปมงคลอย่างนัน้ อีก อัปมงคล
ต่อชีวติ ต่อจิตใจ..เรากลับกันได้แล้ว นุ้ย” (Krisana Asoksin, 2008: 205)
			ตัวอย่างจากเรือ่ ง น�้ำผึง้ ขม แสดงให้เห็นถึงการใช้ปริภาษา
คือ การใช้น้�ำเสียงประกอบค�ำพูดของปุรมิ ทีต่ วาดใส่โรส แม่ของกังสดาล (นุ้ย)
			(3) การใช้อาการภาษาเพือ่ แสดงความรุนแรงต่อจิตใจ
อาการภาษา คือ อวัจนภาษาทีเ่ กิดจากการใช้การกระท�ำ
ทางร่างกายประกอบค�ำพูดเพือ่ แสดงความรุนแรง
ตัวอย่างที  ่ 12  วรงค์ขดั ด้วยเสียงเกือบจะเป็ นตวาด “ฉันก็
ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวคุณเอาไว้ นันไงประตู
่
กลับออกไปเสียทีกด็ เี หมือนกัน” บุรษุ
และสตรีทงั ้ คู่ยนื จ้องมองดูกนั อย่างเคียดแค้นชิงชัง   อึดใจหนึ่งวรงค์กเ็ ป็ น
ฝ่ายสะบัดหน้าสบถออกมาดัง ๆว่า “ระย�ำ!” แล้วเขาก็เดินตรงไปยังประตู
ด้วยฝีเท้าหนัก ๆ และรวดเร็ว กระชากประตูออกโดยแรงโดยมิได้หนั กลับมา
ล�่ำลา หรือแม้แต่หนั มาดูหน้าสตรีผเู้ คยเป็ นภริยาของเขา (Srifa Ladawaln,
n.d.: 481)
ตัวอย่างจากเรือ่ ง โอ้มาดา แสดงให้เห็นถึงการใช้อาการภาษา
คือการสะบัดหน้าสบถ ประกอบถ้อยค�ำทีแ่ สดงความรุนแรง
จากการศึกษาค�ำหรือกลุ่มค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อจิตใจทีป่ รากฏในผูห้ ญิง
ทัง้ กลวิธที างวัจนภาษาและอวัจนภาษา พบว่ากลวิธที งั ้ สองมีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ
ช่วยตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงความรุนแรงทีป่ รากฏในผูห้ ญิงว่าสามารถเกิดขึน้ ทัง้ การใช้ถอ้ ยค�ำ
และไม่ใช้ถอ้ ยค�ำ 
สรุปผลการวิ จยั อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั นี้มงุ่ ศึกษากลวิธที างภาษาทีน่ �ำเสนอภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ทีป่ รากฏในนวนิยายครอบครัวไทย โดยมีสมมติฐานเบือ้ งต้นว่า นวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย
มีการน�ำเสนอรูปภาษาหลากหลายทีส่ ะท้อนให้เห็นภาพตัวแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ในครอบครัว ไทย การวิเ คราะห์รูป ภาษาที่ป รากฏในนวนิ ย ายชีว ิต ครอบครัว ไทย
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชือ่ หรืออุดมการณ์ทางเพศสภาพทีป่ รากฏในสังคมไทย
กลวิธที างภาษาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ
ครอบครัวไทย จากการศึกษานวนิยายครอบครัวไทยจ�ำนวน 37 เรือ่ ง พบกลวิธที างภาษา
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รสริน ดิษฐบรรจง และคณะ

ทัง้ สิ้น 2 กลวิธหี ลัก คือ กลวิธที างอรรถศาสตร์และกลวิธที างวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวไทย แต่บทความวิจยั นี้เลือกน�ำเสนอ 1 กลวิธี
คือ กลวิธที างอรรถศาสตร์ ภาษาที่ปรากฏ ได้แก่ ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่ใช้เรียกผูห้ ญิง
ด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรงและค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ซึง่ กลวิธที างภาษานี้
แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัวปรากฏเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ คนในสังคม
ั
มักมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดภายในครอบครัวแต่ปญหาเล็
ก ๆ ทีถ่ กู มองข้ามนี้
กลับกลายเป็ นปญั หาใหญ่ในสังคมในทีส่ ดุ
ค�ำหรือกลุ่มค�ำทีใ่ ช้เรียกผูห้ ญิงด้วยถ้อยค�ำทีร่ ุนแรงทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ
ครอบครัวไทย ปรากฏในผูส้ งู อายุ ผูใ้ หญ่และเด็ก ปรากฏค�ำทีแ่ สดงความรุนแรง ประกอบกับ
ค�ำประกอบต่างๆ เช่น ค�ำเรียกชื่อ ค�ำบอกพฤติกรรม ค�ำบอกอายุ ค�ำบอกเครือญาติ
ค�ำบอกสถานภาพ ค�ำบอกอาชีพ ค�ำบอกความสัมพันธ์ ค�ำบอกลักษณะ ค�ำบอกลักษณะ
ทางกายภาพ ค�ำด่า ค�ำบ่งชีแ้ ละความเปรียบ ค�ำน� ำหน้าทีป่ รากฏ ได้แก่ ค�ำว่า “อี”
คิดเป็นร้อยละ 52.36 “นัง” คิดเป็นร้อยละ 30.47 “ยาย” คิดเป็นร้อยละ 11.16 “ไอ้” คิดเป็น
ร้อยละ 6.01 ค�ำว่า นัง และ ยาย เป็นค�ำทีไ่ ม่ได้แสดงความรุนแรง แต่เมือ่ ประกอบเข้ากับ
บริบทแวดล้อมได้ส่อื ถึงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงอย่างเห็นได้ชดั การปรากฏค�ำใช้เรียก
ผูห้ ญิงด้วยด้วยถ้อยค�ำทีร่ นุ แรง ปรากฏค�ำว่า “อี” มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากค�ำว่า “อี” เป็นค�ำน�ำหน้าที่
ใช้ระบุว่าเป็ นเพศหญิง ซึ่งพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้นิยามว่า “อี”
เป็ นค�ำใช้ประกอบหน้าชือ่ ผูห้ ญิงเพือ่ แสดงความดูหมิน่ เหยียดหยาม (Royal Institution,
2013: 1417)
ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย
ปรากฏ 2 ลักษณะ คือ (1) ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดงความรุนแรงต่อร่างกายและ (2) ค�ำหรือ
กลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อจิตใจ ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อร่างกาย
ทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย คิดเป็ นร้อยละ 14.25 ความรุนแรงทางกาย
ทีป่ รากฏกล่าวถึงการท�ำร้ายร่างกายตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการบังคับข่มขู่
ว่าจะกระท�ำ  ปรากฏทัง้ ผูใ้ หญ่ เด็กและผูส้ งู อายุ โดยการกระท�ำความรุนแรงทางกาย
ปรากฏความรุนแรงในเรือ่ งการล่วงละเมิดทางเพศ คือ การข่มขืน ค�ำหรือกลุม่ ค�ำทีแ่ สดง
ความรุนแรงต่อจิตใจทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย คิดเป็ นร้อยละ 85.75
ปรากฏทังผู
้ ใ้ หญ่ เด็กและผูส้ งู อายุ ความรุนแรงต่อจิตใจทีพ่ บ ปรากฏทังกลวิ
้ ธที างวัจนภาษา
และอวัจนภาษา กลวิธที างวัจนภาษากล่าวถึงการใช้ถอ้ ยค�ำว่ากล่าว ด่าทอ การดูถูก
เหยียดหยาม การไม่ให้เกียรติ รวมถึงการกล่าวถึงพฤติกรรมทีไ่ ม่ดตี อ่ ผูห้ ญิง ส่วนกลวิธี
ทางอวัจนภาษาทีพ่ บ คือ การใช้แววตา น�้ำเสียง การกระท�ำทางกายทีแ่ สดงความเกลียดชัง
ไม่พอใจ
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จากผลการวิจยั พบว่าค�ำหรือกลุ่มค�ำที่แสดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงปรากฏ
ทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย เหตุเพราะการกระท�ำความรุนแรงทางจิตใจเกิดขึน้ ได้
อย่างทันท่วงทีโดยใช้เพียงวาจาก็สร้างความเจ็บช�้ำน�้ำใจให้เกิดขึน้ ได้ และการปรากฏ
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทัง้ ร่ายกายและจิตใจ ปรากฏในผูใ้ หญ่มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ เด็ก
และน้อยทีส่ ดุ คือ ผูส้ งู อายุ แสดงให้เห็นว่าในสังคมไทยยังคงให้ความเคารพความอาวุโสมาก  
การกระท�ำสิง่ ใดทีท่ ำ� ร้ายผูส้ งู อายุเป็นสิง่ ไม่พงึ กระท�ำ การกระท�ำความรุนแรงจึงมักเกิดกับ
ผูใ้ หญ่ผหู้ ญิงซึง่ เป็ นเพศและช่วงวัยทีต่ อ้ งเผชิญกับเรือ่ งราวต่างๆ ในสังคมรอบตัว
กลวิธที างภาษาทีแ่ สดงความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย
แสดงให้เห็นว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้ โดยตลอด โดยเฉพาะเกิดกับผูห้ ญิง
ซึ่งเป็ นฝ่ายถูกกระท�ำ  ซึ่ง Intarajit and Karinchai (1999: preface) ได้กล่าวถึง
ความรุนแรงในครอบครัวว่า “เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมจิตวิทยาทีเ่ กิดขึน้ มายาวนานแล้ว
ในสังคมไทย แต่ดเู หมือนว่ายังไม่มอี ะไรทีจ่ ะท�ำให้ความรุนแรงนี้ยุตลิ งได้ ตราบเท่าที่
ค่านิยมและความเชื่อของผูค้ นในสังคมยังให้ความส�ำคัญต่อเพศอย่างไม่เท่าเทียมกัน”
เพศหญิงยังคงเป็ นเพศทีถ่ ูกกระท�ำอย่างมากในสังคมไทย อันสะท้อนให้เห็นถึงสังคม
แบบปิ ต าธิป ไตยที่ใ ห้ผู้ช ายเป็ น ใหญ่ และผู้ห ญิง ต้อ งเป็ น เพศที่ต้อ งยอมรับ และ
ยอมท�ำตามความต้องการของฝา่ ยชายแต่เพียงฝา่ ยเดียว การใช้ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
กับผูห้ ญิง เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ โดยมองข้ามความมีคณ
ุ ค่าของมนุษย์ ในสังคมทัวไป
่
ยังคงเห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึน้ ในครอบครัวเป็ นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล อีกทัง้
ทัศนคติในเรื่องเพศของสังคมไทยโดยเฉพาะชนบทยังเห็นว่า ผูห้ ญิงมีฐานะเป็ นเพียง
สมบัตขิ องผูช้ าย (Wongsiri, 1992: 12)
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีป่ รากฏสะท้อนผ่านนวนิยายชีวติ ครอบครัว ซึง่ เปรียบเสมือน
กระจกสะท้อนสังคมทีแ่ สดงให้เห็นความเป็นไปของสังคมอย่างเห็นได้ชดั เป็นภาพตัวแทน
ทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็ นสังคมทีป่ รากฏการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเป็ น
จ�ำนวนมาก การศึกษาความรุนแรงในนวนิยายจึงเป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะเห็นภาพสะท้อนความคิด
ของผูค้ นในยุคสมัยหนึ่ง ๆ ทีม่ ตี ่อการแสดงความรุนแรง (Suwattanawanit, 2005: 1)
การน�ำเสนอภาพแทนความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในนวนิยายชีวติ ครอบครัวไทย อาจไม่ได้สง่
ผลต่อสังคมอย่างทันท่วงทีแต่การทีป่ ระชาชนเสพนวนิยายทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนักเขียน
ทีม่ ชี ่อื เสียง อาจมีผลต่อการฝงั รากลึกของความรุนแรงลงไปอย่างไม่รูต้ วั และหาก
นวนิยายดังกล่าวนี้ได้รบั การน� ำไปสร้างเป็ นละครโทรทัศน์กเ็ ป็ นไปได้ว่าจะท�ำให้เกิด
การกระจายเนื้ อหาของความรุนแรงเหล่า นี้ แพร่ห ลายไปยัง คนหมู่ม ากเป็ นจ�ำนวน
มากขึน้ ซึง่ อาจมีผลต่อการกระท�ำความรุนแรงต่อผูห้ ญิงซึง่ อาจจะมีมากขึน้ เป็ นเท่าทวี
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