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บ ท คั ด ย่ อ ภ า ษ า ไ ท ย  

59208308 : ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : เรื่องเล่าออนไลน์, เฟซบุ๊กแฟนเพจ, มนุษย์กรุงเทพฯ 

นางสาว ปัญจพร ทาทอง: เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ 

  
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบของเรื่องเล่าออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษาบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่า
ออนไลน์ โดยวิเคราะห์จากเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ  “มนุษย์กรุงเทพฯ” จ านวน 137 เรื่อง 
ระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 2 มิถุนายน 2561 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เร่ืองเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มีเนื้อหาทั้งที่
เก่ียวข้องกับปัจเจกบุคคลและประสบการณ์ทางสังคม กล่าวคือ เป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการ
ของรัฐ, เร่ืองเล่าเก่ียวกับอาชีพ, เร่ืองเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม, เร่ืองเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง, เร่ือง
เล่าเกี่ยวกับครอบครัว, เร่ืองเล่าของคนข้ามเพศ, เร่ืองเล่าเกี่ยวกับความรุนแรง, เร่ืองเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางการเมือง, เร่ืองเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, เร่ืองเล่าของคนไร้บ้าน และเรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น 
เนื้อหาที่พบมากที่สุด คือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐครอบคลุมตั้งแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย เรื่องเล่าของผู้พิการ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ รวมถึงเร่ืองเล่าเก่ียวกับสวัสดิการที่ผู้
เล่าได้รับจากรัฐ และเร่ืองเล่าที่พบน้อยที่สุดคือ เร่ืองเล่าของคนพลัดถิ่น 

ผลการศึกษาด้านรูปแบบของเรื่องเล่าพบว่า เร่ืองเล่าเหล่านี้มีขนาดไม่ยาวนัก จ านวนย่อหน้า
ประมาณ  1– 8 ย่อหน้า ส่วนในด้านวิธีการเล่าเรื่อง ปรากฏ 2 วิธี ได้แก่ วิธีการเล่าคนเดียว และวิธีการเล่า
แบบสนทนา มีลักษณะเป็นการพูดคุย วิธีที่พบมากที่สุดคือ การเล่าคนเดียว 

ผลการศึกษาด้านบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
พบว่ามี 4 ประการ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ในการให้สถานภาพทางสังคม บทบาทหน้าที่ในการบันทึกบทเรียน
ทางสังคม บทบาทหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสังคม  และบทบาทหน้าที่ในการสร้างก าลังใจ 

เร่ืองเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จึงถือเป็นเร่ืองเล่าที่หลอมรวมความ
หลากหลายของผู้คนในสังคมเมือง ทั้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ จึงช่วยสร้างเสริม
ดุลยภาพแห่งความเป็นมนุษย์แก่สังคมไทยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง 
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บ ท คั ด ย่ อ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  

59208308 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : online narrative stories, Facebook Fanpage, Manuch Krungthep  

MISS PUNCHAPORN THATHONG : ONLINE NARRATIVE STORIES IN 
FACEBOOK FANPAGE "MANUCH KRUNGTHEP" THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SUMALEE LIMPRASERT, Ph.D. 

This independent study aims to study 137 online narrative stories in Facebook 
fanpage "MANUCH KRUNGTHEP". The study focuses on contents, forms and roles of these 
online narratives stories, posted between 1 June 2017 to 2 june 2018.  

In terms of content, these online narrative stories deal with individual and 
social experiences; health and government welfare, occupations, religion, self-discovery, 
family, LGBT, violence, politic, environmental conservation, homeless and diaspora. 

The content about health and government welfare, which involves with 
illness, disabled person, health care and government welfare, has far more number than 
other kinds of content. And the content about diaspora is the smallest group. 

In terms of forms, these narratives stories are not very long. There may be 
between 1 to 8 paragraphs. In the terms of storytelling technique, there are 2 ways for 
presentation; the narration by self and the narration by conversation. The narration by self 
is the art of narration that is found more than the other. 

In terms of roles, these online narrative stories play certain roles; giving more 
social status, recording social experience, comunicateing the concept of civil society, and 
encouraging anyone who dispairs. 

Online narrative stories in Facebook fanpage ""MANUCH KRUNGTHEP" are the 
narrations that reunion the diversity of people in the Bangkok together, both in social and 
in cultural dimensions, through the new media. It is also the new way to make balance to 
the spirit of humanity for people who live in a big city as in Bangkok. 
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กิ ต ติ ก ร ร ม ป ร ะ ก า ศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ เป็นอย่างสูงที่
กรุณาให้ความรู้ในการจัดท าการค้นคว้าอิสระ ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา
ค้นคว้า สละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่  อีกทั้งยังคอย
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มต้นจนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จ 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์บาหยัน อ่ิมส าราญ และอาจารย์ ดร.สุนทรี  
โชติดิลก ผู้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระที่ให้ค าแนะน าในการแก้ไขการค้นคว้า
อิสระเพ่ือให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณอาจารย์ว ิร ัช  ศิริว ัฒนะนาวิน  ผู ้ช ่วยตรวจแก้ไขบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น  รวมไปถึงคณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้การศึกษาให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผู้
ศึกษาได้ศึกษาอยู่ 

นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ในคณะทุกคนที่คอยให้ก าลังใจและให้
ความช่วยเหลือในเรื่องงานตลอดมา 

สุดท้ายนี้ผู ้ศึกษาขอขอบคุณครอบครัวที ่คอยสั่งสอน  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ศึกษาในการ
เรียนครั้งนี ้  คอยเป็นแรงผลักดัน และให้ก าลังใจแก่ผู ้ศึกษาในการท าการค้นคว้าอิสระครั้งนี ้จน
ส าเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี 

  
  

ปัญจพร  ทาทอง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
นับตั ้งแต่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก  

เมื ่อพุทธศักราช 2504 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากนโยบายส่งเสริมระบบทุนนิยมที่เน้นการเพิ่มผลผลิต พร้อมกับสร้างความ
เจริญในเขตเมือง ส่งผลให้ชาวนาบางส่วนขายที่ดินให้กับนายทุนรายใหญ่ แล้วเดินทางเข้ามาหา
งานท าในเขตเมือง นิโรธ ทองธรรมชาติ (2559: 1) อธิบายถึงการอพยพของผู้คนจากชนบทเข้ามา
อยู่ในเมืองนั้นส่วนใหญ่มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนจากเกษตรกรรมเพื่อยังชีพ
เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวก้าวหน้าไปด้วยดี แต่กลับ
พบว่าเกิดปัญหาการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม เพราะผู้ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานี้
เป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ในเมืองและเป็นผู้ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ  

ระบบทุนนิยมยังพัฒนาต่อเนื ่องในรัฐบาลชุดต่อมา โดยมีแนวคิดว่าหากเศรษฐกิจดี
ประชาชนย่อมมีชีวิตที่ดีไปด้วย จนถึงรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ที่ส่งเสริมให้ระบบทุน
นิยมพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า มีการเปิดสัมปทาน
รัฐต่าง ๆ มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ จนถึงปัจจุบันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยยังคงเป็นระบบทุนนิยมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเจริญในเขตเมืองหลวง  

นโยบายส่งเสริมระบบทุนนิยมที่เน้นการกระจุกความเจริญอยู่ในเขตเมืองหลวง ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ ทร ัพยากรมน ุษย ์จากชนบทถูกเคลื ่อนย ้ายมาสน ับสน ุน เม ืองหล วง  
โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานคร คนชนบทจ านวนมากขายที่ดินของตนและย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง 
เพื่อแสวงหาทางเลือกทางเศรษฐกิจ และชีวิตที่ดีกว่า ส่งผลให้เมืองหลวงมีผู้คนหลากหลายมา
อาศัยอยู่ร่วมกันเกิดเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ด้านสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการว่างงาน ปัญหาทางด้านอารมณ์  ปัญหาอัน
หลากหลายนี้ท าให้คนในสังคมเมืองเกิดความห่างเหินไม่คุ้นเคยกัน แม้ว่าจะอยู่ในสังคมเดียวกัน  

การพัฒนาประเทศที่เน้นให้เมืองหลวงเป็นศูนย์กลางความเจริญต่าง ๆ ส่งผลให้ลักษณะ
สังคมเมือง (Urban Society) เป็นสังคมที ่มีประชากรจ านวนมาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น  
มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความหลากหลายทางอาชีพ และการใช้
ชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่มีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบ  
ตัวใครตัวมัน 
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สมาชิกที ่มาจากต่างถิ ่นต้องมาอยู ่ร ่วมกัน ย่อมส่งผลให้เมืองหลวงประกอบด้วยประชากร
หลากหลายวัฒนธรรม ท าให้การใช้ชีวิตของผู้คนในกรุงเทพมหานครมีความน่าสนใจ  

กรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที ่ใหญ่ที ่สุดในประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของความ
ทันสมัยและความเจริญในทุกด้านกลายเป็นสังคมมหานคร มีการเพิ่มประชากรเป็นจ านวนมาก 
จากการย้ายถิ่นของประชาชนจากชนบทเข้าสู่เมือง แต่กรุงเทพมหานครมีลักษณะพิเศษกว่าเมือง
อื่น ๆ ในสังคมไทย สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2543: 75) กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งอารยธรรมที่มี 
ทุกอย่างในเมือง ท าให้เมืองอื่นแตกต่างจากกรุงเทพมหานครหลายเท่า เป็นศูนย์กลางของการ
แพร่กระจายวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่นชนบทในทุกด้าน ยิ่งในปัจจุบันอิทธิพลจากสื่อสารมวลชน  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมของตะวันตกก็ได้เข้าไปสู่สังคมชนบทได้ง่าย  
ท าให้สังคมชนบทต้องพึ ่งพาสังคมเมืองมากขึ ้นทั ้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
การเมืองการปกครอง  

สภาพสังคมชนบทประสบความยากล าบาก เนื ่องจากทรัพยากรธรรมชาติที ่ร่อยหรอ 
ชาวชนบทจึงดิ้นรนแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในเมืองหลวง แต่กลับพบว่าเมืองหลวงนั้นเป็นสังคมของ
การแข่งขัน ให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ บางครั้งท าให้คนชนบทที่อพยพเข้ามาติดกับดัก
ความก้าวหน้าและแสงสี เรื่องเล่าเหล่านี้เคยถูกบันทึกในรูปแบบของเรื่องสั้น นวนิยาย ในยุคที่ 
สื่อสิ่งพิมพ์เฟ่ืองฟู เช่น รวมเรื่องสั้น แล้งเข็ญ ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี สะท้อนภาพสังคมกรุงเทพมหานคร
ให้เห็นถึงการอพยพย้ายถิ่นของคนชนบทเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือแสวงหาโอกาสและการมีชีวิตที่ดีกว่า 
เพราะชีวิตในชนบทมีแต่ความยากจนอดอยาก ความทุกข์ยาก เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
เกิดความแห้งแล้ง ชาวบ้านจึงไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักได้ ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่มีแต่ความล าบากยากเข็ญ จึงเกิดปัญหาการอพยพเข้าสู่เมืองหลวง  

 
…ไอ้เติบมันหนีข้าไป มันไม่ยอมแม้แต่จะบอกสักค า เงินไม่ถึงร้อยข้ามีติด
เรือนมันก็ขนไปเกลี ้ยงแม่มันร้องไห้บอกแต่ว่ามันจะไปอยู ่กินอย่างไรใน
กรุงเทพฯ หนังสือก็อ่านไม่ออก กรรมแท้ ๆ มีมันคนเดียวเท่านั้นที่พอจะเป็น
เรี่ยวเป็นแรงแทนข้า ทิดหวดพร่ าอยู่กับความเสียดายที่ลูกชายคนเดียวหนี
ไป… 

        สุรชัย จันทิมาธร (อ้างถึงใน สุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2518: 56) 
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นอกจากนี้ยังได้สะท้อนภาพสังคมเมืองว่าเป็นสังคมของวัตถุนิยม ผู้คนที่ใช้ชีวิตในเมือง
หลวงบางคนตกเป็นทาสของความฟุ่มเฟือย และทอดทิ้งบุพการีที่อยู่ชนบทให้มีชีวิตที่ยากล าบาก  

 
…ฉันเคยถามถึงลูกชายคนโตที่ท างานอยู่กรุงเทพฯ เงียบหายไปไหนแล้ว แก
เล่าให้ฟังถึงลูกชายคนโตที่เกือบจะทอดทิ้งแกให้ตกระก าล าบาก ทั้งที่ก่อนเข้า
ท างานหลวง เป็นหลักแหล่งอย่างทุกวัน แกต้องขายนาที่มีอยู่จนเกือบหมด 
แต่เพราะมันลืมตัว เหมือนวัวลืมตีนเป็นทาสความฟุ่มเฟือยในกรุงเทพฯ นาน
สักหนจะมีแก่ใจน าของมาฝากและพอมองออกถึงความรู้สึกของมัน… 

 

                              สุรชัย จันทิมาธร (อ้างถึงในสุชาติ สวัสดิ์ศรี, 2518: 53)  
 

ความหลากหลายของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ที่
ผ่านมาจึงมีวรรณกรรมที่ถ่ายทอดชีวิตในสังคมเมือง เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้คนในสังคมเมืองที่
ต้องมีชีวิตที่ยากล าบาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับ และเห็นอกเห็นใจ เช่นวรรณกรรม
ของ จ าลอง ฝั่งชลจิตร ที่สะท้อนภาพปัญหาสังคมเมืองและสังคมชนบท ได้แก่ เรื่อง คนกับเด็ก 
สะท้อนให้เห็นสังคมกรุงเทพมหานคร ว่าเป็นสังคมที่เสื่อมโทรมชายหญิงสามารถมีความสัมพันธ์
แบบฉาบฉวย  

 
…เขาว่าเด็กผู ้หญิงทั้งสองอายุไม่เกินยี่สิบ อย่างมากแค่สิบแปดกินข้าวต้ม
เสร็จจะแยกย้ายกันไปนอน เด็กผู้หญิงคนเดิมท าให้เขาอดประหลาดใจไม่ได้ 
เธอขอไปนอนด้วย เขากับเพื่อนมองหน้ากัน ไม่รู้ว่าสองคนจะมาไม้ไหน…  

 
                                                        (จ าลอง ฝั่งชลจิตร, 2543: 97)  

 
วิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องดิ้นรนในการมีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงด้วยการมีชีวิตที่ยากล าบาก 

ต้องใช้แรงงานหนักในการหาเช้ากินค่ าเพื่อแลกกับเงินเพียงน้อยนิด เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดในเมือง
หลวงถูกมอมเมาด้วยอบายมุขต่าง ๆ และต้องปิดบังอาชีพของตนเองที่ท าในเมืองหลวงไม่ให้
ครอบครัวรู้ว่าตนเองนั้นต้องประสบกับความทุกข์ยาก นอกจากนี้ชีวิตบางชีวิตในสังคมเมืองได้
หลงลืมวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามที่สั่งสมมา ชายหญิงสามารถมีความสัมพันธ์กันได้โดยที่
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  
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…พอตื่นเช้าเขากับเพื่อนชวนทั้งสองคนไปรับประทานอาหารอีกมื้อ เพื่อน
ของเขาถามปรารถนาที่แท้จริงของพวกเธอ ถามจ านวนเงินค่าตัว แต่สองคน
ส่ายหน้าพร้อมกัน เขาถามแล้วต้องการอะไรบ้าง คนหนึ่งบอก ถ้าพี่  ๆ จะให้
จริง ๆ ก็ได้ สองคนชวนเขากับเพื่อนไปที่ศูนย์การค้า และเป็นลูกค้ารายแรก
ของวันนั้น เหมือนนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าพวกเธอเดินไปที่แผนกเสื้อผ้าบูติก
และชี้มือไปที่เสื้อ… 
  

                                                         (จ าลอง ฝั่งชลจิตร, 2543: 98) 
 
เรื ่อง สีของหมา สะท้อนภาพปัญหาสังคมเมืองในด้านความเห็นแก่ตัว การแข่งขันใน

หน้าที่การงาน ภาพความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัยที่ผู้คนต่างทิ้งขยะมูลฝอยแสดงถึงการ
ขาดวินัยและไม่รับผิดชอบของคนในสังคม สะท้อนความคิดและการใช้ชีวิตของคนในสังคมเมืองที่
ติดกับดักของวัตถุนิยม ต่างนิยมใช้ของฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพง เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมที่
ให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็น
สังคมของความหลากหลาย ต่างคนต่างที่มาแต่ได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ 
มีความแปลกหน้ากัน ความสมพันธ์จึงมีความห่างเหิน ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญของสังคมเมืองที่คน
มีความรู้สึกแปลกแยกและหวาดระแวงกัน  

 
…อพาร์ทเมนท์นอกจากเป็นหมู่บ้านที่ถูกวิศวกรย่อส่วนแล้ว ยังเป็นตึกของ
คนต่าง วัฒนธรรม ที่ความสัมพันธ์แบบเครือญาติถูกท าลายย่อยยับ เป็นที่
อยู่ของคนต่างสาขาอาชีพ… 
 

                                                        (จ าลอง ฝั่งชลจิตร, 2556: 63) 
 
วรรณกรรมของ จ าลอง ฝั ่งชลจิตร มีเป ้าหมายส าค ัญในการสะท้อนสภาพความ

เปลี่ยนแปลงทั้งในเมืองและชนบทโดยเสนอโลกทัศน์ของตนที่มีต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่มุม
ต่าง ๆ เป็นต้นว่าการที ่ส ังคมยอมรับระบบทุนนิยมให้เข้ามามีบทบาทในด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

นอกจากนี้ อารียา หุตินทะ (2539: 5) ได้ศึกษาวรรณกรรมที่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับสังคม
เมืองพบว่าภาพลักษณ์สังคมเมืองนั้นปรากฏในเชิงลบ ได้แก่ สภาพปัญหาในสังคมเมือง ที่วิถีชีวิต
ของคนในสังคมเมืองเต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันท าให้จิตใจคนเกิดความตึงเครียด ขาดความ
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เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และในบางขณะก็ท าให้ผู ้ที่อาศัยในสังคมเมืองเกิดความรู้สึกแปลกแยกต่อสังคม 
นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบทยังมีความไม่เท่าเทียมกัน เพราะเมืองเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญ ในขณะที่ชนบทไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้คนอพยพ
เข้าเมืองเป็นจ านวนมาก สังคมเมืองจึงเต็มไปด้วยปัญหาสังคมมากมาย  

ผู้คนที่หลากหลายนี้จึงเกิดความรู้สึกแปลกหน้ากัน ท าให้เกิดวรรณกรรมหลายเรื ่องที่
กล่าวถึงสังคมเมืองในแง่มุมต่าง ๆ  ในวรรณกรรมรูปแบบเดิม ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย จากสื่อ
สิ ่งพิมพ์ ซึ ่งมีลักษณะที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้อย่างหลากหลาย จะมีเพียงคนบางกลุ ่มที ่เข้าถึง
เท่านั้นท าให้การรับรู้ถึงเรื่องราวในวรรณกรรมถูกจ ากัด แต่เมื่อมีสื่อรูปแบบใหม่ท าให้เรื ่องเล่า
สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่อสารถึงกันผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จนเกิดเป็นเรื่องเล่าออนไลน์  

ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ท าให้คนทั่ว
โลกสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เกิดเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้คนทั่ วโลก
สามารถสื่อสารกันได้ง่าย จนน าไปสู่การให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ สื่อใหม่
เหล่านี้มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นสื่อที่ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย ท าหน้าที่
เชื่อมประสานความสัมพันธ์ให้มนุษย์เข้าใจกันมากขึ้น และเชื่อมโยงช่องว่างการรับรู้เรื่องราวของ
ผู้อื่น น าไปสู่การรับรู้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สื่อประเภทนี้จึงท าหน้าที่ในการจรรโลงสังคมอย่าง
หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กมีผู้ใช้อยู่ทั่วโลกจ านวนมาก ผู้ใช้สามารถสร้าง
พื้นที่ส่วนตัวส าหรับแนะน าตัวเอง ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ทั้งแบบข้อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ 
นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ใช้งานท่านอื่นได้เช่น การเขียนข้อความเล่าเรื่อง 
แสดงความคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ คลิปวิดีโอ เป็นต้น ท าให้ เฟซบุ๊กได้รับความนิยม
อย่างรวดเร็ว แต่ข้อจ ากัดของผู้ใช้เฟซบุ๊กคือ สามารถมีเพ่ือนได้มากที่สุดจ านวน 5,000 คนเท่านั้น 
หากต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนได้มากกว่านี้ต้องใช้เฟซบุ๊กแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ  

เฟซบุ ๊กแฟนเพจได ้ร ับความน ิยมมากขึ ้น เนื ่องจากม ีประส ิทธ ิภาพในการสื ่อสาร  
โดยเฉพาะการใช้แฟนเพจส าหรับกลุ่มคนในสังคมที่มีความชอบหรือความสนใจในเรื่องเดียวกัน 
เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นความรู้สึกระหว่างคนในกลุ่ม ท าให้
เกิดเรื่องเล่าออนไลน์ในลักษณะต่าง ๆ ที่เจ้าของแฟนเพจต้องการน าเสนอและสื่อสารกับสมาชิก  

เฟซบุ๊กแฟนเพจหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นกลุ่มสังคมออนไลน์ โดยมีผู้คนติดตามอยู่
จ านวนถึง 240,000 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561) เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กที่บอกเล่าเรื่องราว
หลากหลายรูปแบบของชีวิตที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครในประเด็นที่น่าสนใจ มีเจ้าของแฟน
เพจ คือ ขวัญชาย ด ารงค์ขวัญ ริเริ่มสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อว่า “มนุษย์กรุงเทพฯ” มีรูปแบบการ
น าเสนอเหมือนกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Humans of New York” ที่น าเสนอเรื ่องของคนทั่วไปได้
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อย่างน่าสนใจ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคคลที ่ใช้ชีวิตอยู ่ในกรุงเทพมหานคร แล้วเรียบเรียง
น าเสนอต่อผู้อ่านใน เฟซบุ๊กแฟนเพจ จึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าออนไลน์ที่น าเสนอความหลากหลาย
ของมนุษย์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เห็นถึงแง่มุมของการใช้ชีวิตที่มีความสุขและความทุกข์ 
การต่อสู้ดิ้นรน การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งในสังคม หรือการเรียกร้องสิทธิ
บางประการ โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งทุกคนมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคืออยากให้คนอื่น
เห ็น ค ุณ ค ่า ใน ตน เอ ง  แล ะ เห ็น คว าม เป ็น ม น ุษ ย ์ ด ังที ่ ข ว ัญ ช าย  ด า ร งข ว ัญ  กล ่า ว ถ ึง 
จุดมุ่งหมายในการสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ในหนังสือมนุษย์กรุงเทพฯ ที่เริ่มต้นจากมีความสนใจใน
ชีวิตของผู้คนผ่านบทสนทนาอันหลากหลาย แล้วต้องการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเหล่านี้ให้ไปสู่
สาธารณชน ซึ่งทุกคนมีความน่าสนใจในแบบองตัวเอง เรื่องเล่าของคนธรรมดาสามารถมีพลังได้
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ที่ถูกละเลยจากสังคมอาจเปลี่ยนเป็นคนส าคัญขึ้นมา และ
ด้วยปัจจุบันผู้คนฟังกันน้อยลงอาจท าให้เข้าใจไม่ถูกต้อง พ้ืนที่นี้จึงเป็นการจุดประกายให้คนฟังกัน
มากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลายได้มากกว่าเดิม (ขวัญชาย ด ารงขวัญ, 2560: 5-7) 

เฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จึงเป็นสื่อออนไลน์ที ่มีบทบาทในการสร้างพื้นที่
ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้บอกกล่าวสิ่งที่คิดแสดงความรู้สึกถึงการมีตัวตน มีคุณค่าแม้ว่าจะเป็นเพียง
คนธรรมดา หรือผู้ที่สังคมไม่ได้ให้คุณค่าก็ตาม และเป็นพื้นที่สาธารณะให้บุคคลอันหลากหลาย
ที่มา บุคคลทุกชนชั้นในสังคมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การบอกเล่าเรื่องของ
ตนเองให้รู้สึกถึงการมีคุณค่า ซึ่งเรื่องเล่าบางเรื่องเกิดเป็นกระแสสังคมให้เราหันกลับมามองเพื่อน
มนุษย์อย่างเข้าใจ แสดงให้เห็นว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มีบทบาทต่อสังคมในการ
เป็นพ้ืนที่ให้กับคนทุกคนในสังคมได้แสดงการมีตัวตนของมนุษย์คนหนึ่ง 

เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”จึงมีความน่าสนใจในความเป็น
เรื่องเล่ารูปแบบใหม่ คือเรื่องเล่าออนไลน์ที่สะท้อนภาพชีวิตของคนในสังคมเมืองในแง่มุมต่าง ๆ 
ทั้งในแง่มุมที่มีความสุข การต่อสู้ดิ ้นรนในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวง การเผชิญกับปัญหาและ
วิธ ีการแก้ป ัญหาของแต่ละบ ุคคล ด ้วยเหตุนี ้จ ึงท าให ้ผู ้ศ ึกษาสนใจศึกษาเฟซบุ ๊กแฟนเพจ  
“มนุษย์กรุงเทพฯ” ในด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าออนไลน์ที่
เป็นสื ่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างเพื ่อนมนุษย์ ให้ยอมรับ เห็นใจ และเห็นคุณค่า 
ความเป็นมนุษย์ของทุกคน 
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
2.2 วิเคราะห์รูปแบบของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
2.3 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
 

3. สมมติฐานของการศึกษา  
เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” สะท้อนชีวิตของคนในสังคม

เมืองรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านสื่อใหม่จึงเข้าถึงผู ้คนได้อย่างกว้างขวาง เรื ่องเล่าออนไลน์นี้  
จึงแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ของสื่อใหม่ ในฐานะเครื่องมือจรรโลงสังคมที่มีความแตกต่างกัน  
ในทุกมิติ  

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

รวบรวมเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2560 - 2 มิถุนายน 2561 จ านวน 137 เรื่อง  
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1 เรื ่องเล ่า (Narration) หมายถึง งานเข ียนที ่ม ีเองราวหรือเหตุการณ ์ สามารถ 
แต่งเป็นร้อยแก้วหรือบทร้อยกรอง อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น หรือเป็น 
ผลสืบเนื่องของเหตุการณ์นั้น ๆ ฉะนั้นเหตุการณ์ประเภทใด ๆ ก็ได้ที่น ามาบรรยายให้ทราบจัดว่า
เป็นเรื่องเล่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 278: 2545) 
 5.2 เรื่องเล่าออนไลน์ หมายถึง เรื่องเล่าที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กอยู่ใน
สื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในเว็บบอร์ด บล็อก และโซเชียลมีเดีย  
 5.3 เฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”หมายถึง เฟซบุ๊กแฟนเพจของ ขวัญชาย ด ารงค์
ขวัญ ที่เผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊ก สามารถสืบค้นโดยใช้ค าส าคัญ คือ มนุษย์
กรุงเทพฯ 
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6. วิธีด าเนินการศึกษา 
 6.1 ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง  ได้แก่ แนวคิดเกี ่ยวกับเรื ่องเล ่า  แนวคิด
เกี ่ยวกับสื ่อออนไลน์ แนวคิดความเป็นเมือง และงานวิจัยที ่ศึกษาเกี ่ยวกับเฟซบุ ๊กแฟนเพจ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเนื้อหา รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าออนไลน์  
 6.2 การเก็บข้อมูล ผู ้ศ ึกษาเก็บข้อมูล เรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์
กรุงเทพฯ”ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2561 จ านวน 137 เรื่อง  
 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ 
และบทบาทหน้าที่ ของเรื่องเล่าออนไลน์ 
 6.4 น าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

7. ข้อตกลงเบื้องต้น 
เรื ่องเล ่าออนไลน ์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป ็น เรื ่องเล ่าของบ ุคคล

หลากหลายที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร เรื่องเล่าแต่ละเรื่องนั้นจะไม่ปรากฏชื่อของเรื่องเล่า 
จึงท าให้มีปัญหาต่อการน าเรื ่องเล่านั ้นมายกตัวอย่าง ผู ้ศึกษาจึงขอก าหนดชื ่อเรื ่องด้วยการใช้
หมายเลขก ากับเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง โดยก าหนดหมายเลขจากวันที่การโพสต์  

เนื ้อหาของเรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จ าแนกได้ 12 
ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพ เรื่องเล่า
ของคนกับการปฏิบัติธรรม เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตัวเอง เรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัว เรื่อง
เล่าของคนข้ามเพศ เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรง เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง เรื่อง
เล่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องเล่าของคนไร้บ้าน เรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น และเรื่องเล่า
อ่ืน ๆ แสดงหมายเลยของเรื่องเล่า ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงหมายเลขเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2561 

 

ล าดับ เนื้อหา วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 
1 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 1 มิถุนายน 2560 

2 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 1 มิถุนายน 2560 
3 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 3 มิถุนายน 2560 

4 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 7 มิถุนายน 2560 

5 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 8 มิถุนายน 2560 
6 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 11 มิถุนายน 2560 

7 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 14 มิถุนายน 2560 

8 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 16 มิถุนายน 2560 
9 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 16 มิถุนายน 2560 

10 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 19 มิถุนายน 2560 

11 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 20 มิถุนายน 2560 
12 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 20 มิถุนายน 2560 

13 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 22 มิถุนายน 2560 
14 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 22 มิถุนายน 2560 

15 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 26 มิถุนายน 2560 

16 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 26 มิถุนายน 2560 
17 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 27 มิถุนายน 2560 

18 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 3 กรกฎาคม 2560 

19 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 7 กรกฎาคม 2560 
20 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 7 กรกฎาคม 2560 

21 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 11 กรกฎาคม 2560 
22 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 12 กรกฎาคม 2560 

23 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 17 กรกฎาคม 2560 

23 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 17 กรกฎาคม 2560 
24 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 17 กรกฎาคม 2560 

25 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 20 กรกฎาคม 2560 
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ล าดับ เนื้อหา วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 

26 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 26 กรกฎาคม 2560 
27 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 1 สิงหาคม 2560 

28 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 1 สิงหาคม 2560 

29 เรื่องเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 สิงหาคม 2560 
30 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 5 สิงหาคม 2560 

31 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 9 สิงหาคม 2560 

32 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 30 สิงหาคม 2560 
33 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 31 สิงหาคม 2560 

34 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 3 กันยายน 2560 
35 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 3 กันยายน 2560 

36 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 10 กันยายน 2560 

37 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 13 กันยายน 2560 
38 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 20 กันยายน 2560 

39 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 20 กันยายน 2560 

40 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 28 กันยายน 2560 
41 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 1 ตุลาคม 2560 

42 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 1 ตุลาคม 2560 

43 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 2 ตุลาคม 2560 
44 เรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2560 

45 เรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2560 
46 เรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2560 

47 เรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง  6 ตุลาคม 2560 

48 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 10 ตุลาคม 2560 
49 เรื่องเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 18 ตุลาคม 2560 

50 เรื่องเล่าเก่ียวกับความรุนแรง 31 ตุลาคม 2560 

51 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 5 พฤศจิกายน 2560 
52 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 5 พฤศจิกายน 2560 

53 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 6 พฤศจิกายน 2560 

54 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 11 พฤศจิกายน 2560 
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ล าดับ เนื้อหา วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 

55 เรื่องเล่าของคนไร้บ้าน 13 พฤศจิกายน 2560 
56 เรื่องเล่าของคนไร้บ้าน 13 พฤศจิกายน 2560 

57 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 21 พฤศจิกายน 2560 

58 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 22 พฤศจิกายน 2560 
59 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 22 พฤศจิกายน 2560 

60 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 22 พฤศจิกายน 2560 

61 เรื่องเล่าเของคนกับการปฏิบัติธรรม 22 พฤศจิกายน 2560 
62 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 23 พฤศจิกายน 2560 

63 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 23 พฤศจิกายน 2560 
64 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 24 พฤศจิกายน 2560 

65 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 28 พฤศจิกายน 2560 

66 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 2 ธันวาคม 2560 
67 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 4 ธันวาคมคม 2560 

68 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 6 ธันวาคมคม 2560 

69 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 11 ธันวาคม 2560 
70 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 11 ธันวาคม 2560 

71 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 12 ธันวาคม 2560 

72 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 13 ธันวาคม 2560 
70 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 11 ธันวาคม 2560 

71 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 12 ธันวาคม 2560 
72 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 13 ธันวาคม 2560 

73 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 14 ธันวาคม 2560 

74 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 15 ธันวาคม 2560 
75 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 15 ธันวาคม 2560 

76 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 17 ธันวาคม 2560 

77 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 18 ธันวาคม 2560 
78 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 20 ธันวาคม 2560 

79 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 22 ธันวาคม 2560 

80 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 25 ธันวาคม 2560 
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ล าดับ เนื้อหา วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 

81 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 25 ธันวาคม 2560 
82 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 26 ธันวาคม 2560 

83 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 4 มกราคม 2561 

84 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 5 มกราคม 2561 
85 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 6 มกราคม 2561 

86 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 6 มกราคม 2561 

87 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 7 มกราคม 2561 
88 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 8 มกราคม 2561 

89 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 8 มกราคม 2561 
90 เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 9 มกราคม 2561 

91 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 9 มกราคม 2561 

92 เรื่องเล่าอ่ืน ๆ 13 มกราคม 2561 
93 เรื่องเล่าอ่ืน ๆ 14 มกราคม 2561 

94 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 15 มกราคม 2561 

95 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 17 มกราคม 2561 
96 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 27 มกราคม 2561 

97 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 29 มกราคม 2561 

98 เรื่องเล่าเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง 30 มกราคม 2561 
99 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 5 กุมภาพันธ์ 2561 

100 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
101 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

102 เรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2561 

103 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
104 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

105 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

106 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 28 กุมภาพันธ์ 2561 
107 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 1 มีนาคม 2561 

108 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 2 มีนาคม 2561 

109 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 6 มีนาคม 2561 
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ล าดับ เนื้อหา วันที่เผยแพร่ออนไลน์ 

110 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 6 มีนาคม 2561 
111 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 7 มีนาคม 2561 

112 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 7 มีนาคม 2561 

113 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 8 มีนาคม 2561 
114 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 9 มีนาคม 2561 

115 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 25 มีนาคม 2561 

116 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 27 มีนาคม 2561 
117 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 28 มีนาคม 2561 

118 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 29 มีนาคม 2561 
119 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 6 เมษายน 2561 

120 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 6 เมษายน 2561 

121 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 7 เมษายน 2561 
122 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 13 เมษายน 2561 

123 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 20 เมษายน 2561 

124 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 20 เมษายน 2561 
125 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 24 เมษายน 2561 

126 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 26 เมษายน 2561 

127 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 30 เมษายน 2561 
128 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 3 พฤษภาคม 2561 

129 เรื่องเล่าเก่ียวกับการค้นพบตัวเอง 4 พฤษภาคม 2561 
130 เรื่องเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  10 พฤษภาคม 2561 

131 เรื่องเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  11 พฤษภาคม 2561 

132 เรื่องเล่าเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 12 พฤษภาคม 2561 
133 เรื่องเล่าเก่ียวกับครอบครัว 18 พฤษภาคม 2561 

134 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 20 พฤษภาคม 2561 

135 เรื่องเล่าเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 23 พฤษภาคม 2561 
136 เรื่องเล่าเก่ียวกับอาชีพ 30 พฤษภาคม 2561 
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การเขียนเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มีรูปแบบเป็นเรื่องเล่า
ของบุคคลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์จึงมิได้ใช้ภาษาทางการจะใช้ภาษาในระดับสนทนาเพื่อให้
ผู ้อ่านได้อรรถรส เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเรื ่องเล่า ในการยกตัวอย่างเพื่อน าเสนอ ผู้ศึกษาจะใช้
ข้อความต้นฉบับประกอบการอธิบาย 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ได ้ทราบถึงเนื ้อหาและร ูปแบบ เรื ่องเล ่าออนไลน ์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มน ุษย์
กรุงเทพฯ” 
 8.2 เข้าใจบทบาทหน้าที่เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
 8.3 เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องเล่าบนสื่อใหม่ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ในครั้งนี ้ ผู้ศึกษาได้
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ  น ามาเป็น
แนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

1.1 แนวคิดเรื่องเล่า 
  เรื่องเล่า (narrative) หมายถึง งานเขียนที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ อาจแต่ง
เป็นร้อยแก้วหรือบทร้อยกรอง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น หรือเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากเหตุการณ์นั้น ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเหตุการณ์ประเภทใด ๆ ก็ ได้ที่น ามาบรรยายให้
ทราบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545a: 278) 

โอเนก้าและแลนดา onega & landa (อ้างถึงใน อิราวดี ไตลังคะ , 2546: 5) อธิบายถึง
ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ว่าหมายถึงทฤษฎีของเรื่องเล่าซึ่งเป็นการศึกษาลักษณะและหน้าที่ของ
เรื่องเล่า ซึ่งมีลักษณะร่วมของเรื่องเล่าแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นแก่นแท้ของศาสตร์นี้  เชื่อว่าเรื่องเล่าทุก
ประเภทย่อมมีลักษณะร่วมกันของงานเขียนประเภทต่าง ๆ ข้อสังเกตอีกประการคือ ศาสตร์นี้
ไม่ได้ศึกษาเฉพาะวรรณคดีเท่านั้นแต่เป็นการศึกษา “เรื่องเล่า (narrative ) ทุกชนิด ค าว่าเรื่อง
เล่าหมายถึง เหตุการณ์สมมุติที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ซึ่งอาจจะสื่อได้ทั้งในแง่ของตัวอักษร เสียง 
ภาพ ดังนั้นเรื่องเล่าที่แสดงเหตุการณ์เป็นเรื ่องราวทั้งในรูปแบบมุขปาฐะ กวีนิพนธ์ บันเทิงคดี 
ภาพเขียน ภาพยนตร์ การ์ตูน  

เรื ่องเล่าออนไลน์ หมายถึง เรื ่องเล่าทั ้งที ่เป็นเรื ่องจริง ( fiction) และเรื ่องแต่ง (non-
fiction) ที่เล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ อยู่ในสื่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในเว็บบอร์ด บล็อก และโซเชียล
มีเดีย (ภัทรพันธุ์ ไชยาค า, 2558: 9)  

เรื่องเล่าแต่ละเรื่องมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ผู้เล่าเรื่อง อิราวดี ไตลังคะ (2546: 21-30) 
ได ้อธ ิบายถึงผู ้เล ่าเรื ่อง 2 ประเภทใหญ ่ ๆ ค ือผู ้เล ่า เรื ่องที ่เป ็นต ัวละครในเรื ่อง ( internal 
narrator) กับผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่อง (external narrator) 
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1. ผู ้เล่าเรื ่องที ่เป็นตัวละครในเรื ่อง  หรือผู ้เล่าเรื ่องแบบใช้สรรพนามบุรุษที ่ 1 แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 ผู้เล่าเรื ่องที ่เป็นตัวละครหลัก  (character narrator) คือ การเล่าเรื ่องที่
ตนเองประสบพบเจอด้วยตนเอง 

1.2 ผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยาน (witness narrator) คือ ผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยานเป็น
ผู้เล่าเรื ่องที่ไม่ได้เป็นตัวละครหลักแต่เป็นตัวละครรองในเรื ่องที่เป็นพยานรับรู้ สิ ่งที่เกิด
ขึ้นกับตัวละครหลักและน าเรื่องนั้นมาเล่า 
2. ผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครในเรื่อง ผู้เล่าเรื่องลักษณะนี้ คือผู้เล่าเรื ่องที่ไม่ได้ปรากฏ

เป็นตัวละครในเรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
2.1 ผู้เล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์ (authorial narrator) เป็นผู้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่ตัว

ละครแต ่เร ียกต ัว เองว ่าข ้าพ เจ ้าหร ือผู ้เข ียน  ผู ้เล ่า เรื ่องแบบนี ้ม ักแสดงความเห ็น
วิพากษ์วิจารณ์ตัวละคร รู้อดีตปัจจุบันและอนาคตของตัวละครทุกตัว  

2.2 ผู้เล่าเรื่องแบบเสมือนมีตัวตน (personal narrator) แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 

2.2.1 ผู้เล่าเรื ่องแบบผู้รู ้ (omniscient) เป็นผู้เล่าเรื ่องที ่สามารถแสดงทัศนะ 
แสดงความเห็น ตีความ และวิจารณ์ได้ สามารถถ่ายทอดอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ
ตัวละครได้ รู้ความคิดของตัวละคร/แต่ผู้เล่าเรื่องประเภทนี้จะไม่เรียกตัวเองว่าข้าพเจ้า
หรือผู ้เขียน ผู ้เล่าเรื ่องประเภทนี้จะเป็นเพียงเสียง แต่ผู ้อ่านจะรู้สึกเสมือนว่ามีตัวตน
เพราะเสียงที่วิจารณ์หรือตัดสินตัวละครได้ 

2.2.2 ผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้จ ากัด (limited) เป็นผู้เล่าเรื่องที่เล่าความคิดความรู้สึก 
หรือความเป็นไปของตัวละครตัวเดียว ผู ้เล่าเรื ่องแบบนี้ไม่แตกต่างกับผู ้เล่ าเรื ่องแบบ 
ตัวละครหลัก (character- narrator) เพราะผู้อ่านรับรู้ความคิดของตัวละครได้ตัวเดียว 
สิ่งเดียวที่ต่างกันคือ สรรพนามที่เรียกตัวละครนั้น  
3. ผู้เล่าเรื ่องแบบไม่แสดงทัศนะของตน  (impersonal narrator) หรือแบบวัตถุวิสัย 

(objective) หรือแบบตากล้อง (camera eye) เรื ่องที่มีผู ้เล่าเรื่องแบบนี้คล้ายกับว่าเหตุการณ์
เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผู้เล่า คล้ายก าลังดูภาพยนตร์ เพราะผู้เล่าเรื่องบรรยายเฉพาะลักษณะภายนอก 
หรือเหตุการณ์หรือบทสนทนา โดยที่ไม่เข้าไปในความคิดของตัวละคร ท าให้ผู ้อ่านต้องตีความ  
เอาเองจากการกระท าของตัวละคร จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก  
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1.2 แนวคิดสื่อออนไลน์ 
1.2.1 ความหมายของสื่อออนไลน์ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคมซึ่ง
นอกจากจะส่งข่าวสารข้อมูลแลกเปลี่ยนกันแล้วยังอาจร่วมกันท ากิจกรรมที่สนใจด้วยกัน 
(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2556) 

1.2.2 ประเภทสื่อออนไลน์ 
สื่อออนไลน์มีรูปแบบจ านวนมา โดยสื่อออนไลน์ที่พบเห็นได้ทั่วไป แบ่งตาม

ลักษณะเนื้อหาได้ 7 ประเภท ทิพวัลย์ ขันธมะ (อ้างถึงในคันธิรา ฉายาวงศ์, 2555: 24-
25) ดังนี้  

2.1 ประเภทเหล่งข้อมูลหรือความรู้ เป็นเหมือนหนังสือหรือไดอารี่ออนไลน์ที่
ผู้ใช้สามารถเขียนบทความและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านทางเว็บบล็อกซึ่งแต่ละ
บล็อกจะจัดข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู ่ตามความสนใจของผู ้ใช้ ได้แก่ เว็บไซต์ google 
earth เว็บไซต์ Blogger.com เว็บไซต์ Wikipedia เว็บไซต์ Bloggang.com เป็นต้น 

2.2 ประเภทแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที ่มีความสนใจ
ร่วมกันมาแสดงข้อความผ่านทางกระดานสนทนา (web board) ซึ ่งโดยผู ้ใช ้สนใจ
สามารถมาตั ้งกระทู ้เพื ่อเปิดประเด็นสนทนาแสดงความเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องราวความ
เคลื ่อนไหวในแวดวงส ังคมที ่เป ็นที ่สน ใจเช ่นเว ็บไซต์ pantip เว ็บไซต์ Mthai.com 
เว็บไซต์ kapook.com เป็นต้น 

2.3 ประเภทเกมออนไลน์ เป็นสื่อที่มีการสร้างรูปแบบสถานการณ์ให้ผู้เล่นได้
เข้าไปเล่นเป็นตัวละครต่าง ๆ เพื่อฝ่าด่านสะสมคะแนนและเพิ่มระดับความสามารถของ
ตัวละครที่ผู้เล่นสมบทบาทอยู่ โดยสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ผ่านการแชทได้ใน
เวลาเดียวกันซึ่งเกมออนไลน์ที่นิยมมากได้แก่ เกมมังกรหยกออนไลน์ เกม second Lift 
เกม ragnarok เกม audition เป็นต้น 

2.4  ป ระ เภทสร ้า ง เค ร ือข ่ายท างส ังคม สมาช ิกต ้อ งการ ใช ้เพื ่อส ร ้า ง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า และหาเพื่อนใหม่ โดยเน้นการพูดคุยกันทั่วไประหว่างเพื่อน 
ซึ่งใช้วิธีส่งข้อความ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขณะที่บางเว็บไซต์มี
การพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับเพิ่มลูกเล่นให้สื่อสารมีสีสันมากขึ้น เช่น การเล่นเกม
ระหว่างสมาชิก การส่งสินค้าที่มีอยู่เฉพาะบนโลกดิจิทัลให้สมาชิกในเครือข่าย เว็บไซต์ซึ่ง
ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ เฟซบุ ๊ก (facebook) กูเกิลพลัส (google+) และ 
ทวิตเตอร์ (twitter) เป็นต้น 
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2.5 ประเภทฝากภาพ เป็นเว็บไซต์ส าหรับบริการฝากรูปในสื่อออนไลน์ เพื่อ
ช่วยลดการสิ ้นเปลืองพื้นที ่หน่วยความจ าในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้ ยังใช้แลกเปลี่ยน
ร ูป ภ าพ แ ล ะข าย ร ูป ภ าพ อ อ น ไล น ์ได ้ด ้ว ย  ได ้แ ก ่ อ ิน ส ต าแ ก รม  (instagram) 
เว็บไซต์flickr.com เว็บไซต์ photoshop express และ เว็บไซต์ photobucket.com 
เป็นต้น 

2.6 ประเภทสื่อ เป็นเว็บไซต์ส าหรับใช้เผยแพร่ เสียง คลิปวีดิโอ ภาพยนตร์ 
เพลง ให้กับผู้สนใจเข้ามาชมหรือดาวน์โหลดได้โดยที่ผู ้ชมสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา 
แล ะย ัง เร ีย กด ูซ้ า  เช ่น  เว ็บ ไซต ์ youtube.com เว ็บ ไซต ์ imeem.com เว ็บ ไซ ต์ 
multiply.com เว็บไซต์ yahoo .com เว็บไซต์ video.com เว็บไซต์ ustream.com 
เป็นต้น 

2.7 ประเภทซื้อ-ขาย เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่
รวมร้านค้าออนไลน์ไว้มากมาย ผู้ขายสามารถใช้พื้นที่นี ้ประกาศขายหรือโฆษณาสินค้า 
ในขณะที่ผู้ซื ้อก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อความและพูดคุยได้เช่นกัน และมักจะแบ่งสินค้า
เป ็นหมวดหมู ่ตามประเภทสินค้า เช ่น เว็บไซต์ amazon.com เว็บไซต์ ebay.com 
เว็บไซต์ tarad.com และ เว็บไซต์ loveshoping.com เป็นต้น 

 
1.2.3 บทบาทของสื่อออนไลน์ 

lazarsfeld & Merton (อ้างถึงใน สุปรียา หัสชู, 2553: 29) (พิจารณาว่า
สื ่อสารมวลชนนั ้นเป็นสในการสร้างวัฒนธรรมและจิตส านึกของผู ้คนในสังคม โดยมี
ความคิดบนพื้นฐานที่ว่า การท าหน้าที ่ของสื่อมวลชนนั้น จ าเป็นต้องให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ นอกจากนี้ lazarsfeld & Merton (อ้างถึงใน สุปรียา หัส
ชู, 2553: 34) ยังได้เสนอบทบาทหน้าที่ทางสังคมของสื่อมวลชน สรุปไว้ดังต่อไปนี้ 

 
1. บ ท บ า ท ห น ้า ที ่ใ น ก า ร ให ้ส ถ า น ภ า พ  ( the status conferral 

functions) 
สื่อมวลชนจะท าหน้าที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคล องค์กร และ

การเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ สื่อมวลชนยังท าหน้าที่รองรับสถานภาพ ( legitimizing 
their status) แก่ผู้นั้นในฐานะที่เป็นผู้โดดเด่น (prominent people) กว่าคนอื่น ๆ ใน
สังคม เช่นเดียวกับข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ เนื ่องจากผู ้รับสารมักจะคิดว่าหากเรื ่อง 
(บุคคล) นั้นส าคัญจริงก็จะเป็นจุดสนใจของสื่อ และถ้าเมื่อไรเป็นจุดสนใจและได้ปรากฏ
ในสื่อ ก็แสดงว่ามันส าคัญและเป็นความจริง ลักษณะของการท าหน้าที่การให้สถานภาพนี้
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จะมีทั้งในกรณีสื่อเป็นตัวยกระดับข้อมูลหรือบุคคลนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จัก กรณีข้อมูลหรือ
บุคคลนั้นเป็นที่รู้จักแล้ว หรือสื่อมาขยายกลุ่มผู้รับสารหรือผู้สนใจให้กว้างขึ้น 

 
2. บทบาทหน้าที่ในการตอกย้ าบรรทัดฐานในสังคม (the enforcement 

of social norms) 
สื่อมวลชนท าหน้าที่นี้ใน 3 ประการใหญ่ ๆ คือ ท าหน้าที่ตอกย้ าวัฒนธรรม

และจิตส านึกที่มีอยู่ในสังคม ท าหน้าที่หยิบยกเอาคุณค่า วัฒนธรรม หรือส านึกบางอย่างที่
ถูกละเลยจากสังคมขึ้นมาและน าเสนอให้อยู่ในความสนใจของสังคม และท าหน้าที่เปลี่ยน
บรรทัดฐานทางสังคมที่มีอยู่ หรือค่านิยมที่มีอยู่ในขณะนั้น 

 
3. บทบาทหน้าที่ในการโฆษณาชวนเชื่อ (propaganda for social objective) 

  การที ่สื ่อมวลชนจะบรรลุเป้าหมายในการโฆษณาชวนเชื ่อได้นั ้น จ าเป็น
จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่ การมีระบบผูกขาด (monopoliztion) การเจาะลึก 
(canalization) และการติดต่อแบบเผชิญหน้าโดยตรง (supplementary face to face 
contact) 

3.1 การมีระบบผูกขาด (monopolization) สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
การด าเนินงานของสื่อสารมวลชนไม่มีคู่แข่งหรือมีผู้แข่งขันน้อยมาก โดยเฉพาะในการที่
จะแพร่กระจายความนิยม อุดมการณ์ หรือภาพลักษณ์ต่าง ๆ หรือในกรณีสังคมธุรกิจ
ปัจจุบันนั้น ระบบผูกขาดก็อาจเกิดขึ้นได้เมื่อสื่อมวลชนสร้างภาพลักษณ์ของบุคคลหรือ
องค์กรอย่างหนึ ่งขึ ้นมาจนชัดเจน จะสามารถเป็นตัวแทนของสิ ่งหรือบุคคลประเภท
เดียวกันได้หมด จนแทบไม่มีคู่แข่งขันอีกต่อไป  

3.2 การเจาะลึกสู ่ค ่านิยม ทัศนคติเดิมที ่ม ีอยู ่ (canalization) การใช้
สื่อมวลชนจะบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ หากสอดคล้องกับทัศนคติเดิมที่มีอยู่ 
จะมีประสิทธิภาพลดลงถ้าหากเป็นการใช้เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติเดิม  

3.3 การต ิดต ่อแบบเผชิญหน ้าโดยตรง (supplementary face to 
face contact) การสื ่อสารผ่านสื ่อมวลชนเพียงอย่างเดียวบางครั ้งมีประสิทธิภาพ  
ไม่เพียงพอ ดังนั ้นการติดต่อแบบเผชิญหน้าโดยตรง ที ่เป ็นลักษณ ะของการสื ่อสาร
ระหว่างบุคคล จะถูกน ามาใช้จากความคิดที่ว่าปฏิสัมพันธ์ของ 2 ฝ่ายจะก่อให้เกิดการ
ตอกย้ าผลส าเร็จขึ้น เพราะการพูดคุยในกลุ่มที่เล็กลงจะช่วยย้ าเนื้อหาของการโฆษณา
ชวนเชื่อให้ชัดเจนขึ้น จนบรรลุผลส าเร็จในที่สุด  

 



 20 
 

 

แนวคิดบทบาททางสังคมของสื่อมวลชนเป็นทฤษฎีที่บ่งบอกถึงเรื่องการท า 
หน้าที่ของสื่อมวลชน โดยเฉพาะด้านบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคม ซึ่งพิจารณาจากผลลัพธ์ที่
เกิดตามมาจากการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังนั้นผู้วิจัยจะน าแนวคิดบทบาททางสังคม
ของสื ่อมวลชนมาใช้ส าหรับการวิเคราะห์ในส่วนของบทบาทของเรื ่องเล่าออนไลน์ใน  
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ต่อสังคม เนื่องจากสื่อออนไลน์หรือสื่ออินเทอร์เน็ต
นั้นจัดว่าเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง 

 

1.3 แนวคิดความเป็นเมือง 
วิถีชีวิตแบบเมือง (urbanism) เป็นค าศัพท์ที ่หลุยส์ เวิร์ธ (Louis Wirth, 1987-1952) 

อธิบายว่า หมายถึงแบบแผนการใช้ชีวิตหรือวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือหรือมหานคร 
มีลักษณะเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดสนิทสนมลดน้อยลง การควบคุม
ทางสังคมอ่อนแอ มีการแบ่งหน้าที่และชนิดของงานอย่างหลากหลาย สื่อมวลชนมีความส าคัญ
มากขึ้น และคนเมืองมีแนวโน้มที ่จะสัมพันธ์กันเฉพาะด้านและเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ
เท่านั้น เวิร์ธอธิบายว่า แบบแผนเหล่านี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการคือจ านวน ความ
หนาแน่น และความแตกต่างหลากหลายของประชากร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2545b: 210) 

สังคมเมือง (urban society) หมายถึง สังคมที ่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่
หลากหลายมีถิ ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองมีลักษณะประชากรที่หนาแน่นกว่าสังคม
ชนบทอาชีพหลักของสังคมเมืองคือการค้าขายหรือธุรกิจทางอุตสาหกรรมและรับราชการ  ไม่มี
การเลี ้ยง ปศุสัตว์หรือท าอาชีพด้านเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองมีเวลาน้อยและ
ค่อนข้างเครียด และต้องมีรายได้เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตจึงมีปัญหาสังคมทุกรูปแบบ  
(คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2552: 83)  

ชุมชนเมืองเป ็นศูนย์กลางของความเจริญต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์การด้านการปกครอง 
ศูนย์กลางด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ศูนย์การการศึกษา เป็นต้น กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็น
เมืองที่เป็นจุดศูนย์รวมของความเจริญ การกลายเป็นเมืองเกิดจากการที่อาณาเขตชนบทได้เปลี่ยน
สภาพหรือมีความเจริญเติบโตจนกลายเป็นเมือง โดยการแพร่กระจายความเจริญจากเมืองไปสู่
ชนบทผ่านทางสื่อมวลชน สังคมเมืองประกอบไปด้วยประชากรจ านวนมากอยู่กันหนาแน่น และมี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มบุคคล ท าให้มีกลุ่มวัฒนธรรมย่อยจ านวนมากที่มีความแตกต่างกัน
ในด้านความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ วัฒนธรรม แบบแผนการใช้ชีวิต ท าให้ชาวเมืองมีความรู้สึกโดด
เดี่ยวและรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (จ านง อดิวัฒนสิทธ์, 2549: 137-138) 
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จากปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน พบว่าความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ท าให้
เกิดการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร ในเขตพื้นที่ชนบทเข้ามาในเขตเมืองมีมากขึ้น เมื่อใน
เขตเมืองมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ (ทัศนีย์ ทองสว่าง, 2537: 232-238) 

1. ปัญหาอาชญากรรม มีสาเหตุจากการเพิ่มจ านวนประชากรอย่างรวดเร็ว 
ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ความยากจน หิวโหย ก็จะหาทางออกด้วยการ
ประกอบอาชญากรรม มักเกิดจากครอบครัวที่แตกแยก หย่าร้าง ประกอบกับในปัจจุบัน
คนเราต้องการที่จะแสวงหาความสุขให้กับชีวิต จึงดิ้นรนต่อสู้เพื่อการด ารงชีวิต เพราะ
ความเจริญทางวัฒนธรรมทางวัตถุรวดเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจ  

2. ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาสังคมที่ต้องการการพิจารณา
แก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากของสังคมไทยปัจจุบัน เนื่องจากปัญหา
ยาเสพติดเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งเป็นการบั่นทอนความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมและความมั่นคงของชาติ 

3. ปัญหาการจราจร  เนื ่องจากจ านวนประชากรหนาแน่น ม ีการเดินทาง
เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในเมืองโดยรถยนต์มากขึ้น การจราจรคับคั่งท าให้ 
ผู้เดินทาง ต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนมาก ประกอบกับชุมชนเมืองส่วนใหญ่มักมีหน้าที่
เป็นศูนย์กลางทางด้านต่าง ๆ และรูปแบบการกระจายตัวแนวถนน มักมีมากที่สุดบริเวณ
ศูนย์กลางเมือง จึงท าให้มีการจราจรหนาแน่นบริเวณศูนย์กลางเมือง เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
กิจกรรมที่ส าคัญ  

4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษรวมไปถึงอากาศเป็น
พิษ น้ าเป็นพิษ เสียงเป็นพิษพื้น ดินเป็นพิษ ปัญหาจราจรติดขัด เนื ่องจากมีรถเพิ่มขึ้น
มาก แต่ถนนเพิ่มขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน รถยนต์
และจักรยานยนต์ท าให้เกิดอากาศเสีย ซึ่งพบว่าอากาศเสียเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่
ตั้งขึ้นในใจกลางเมืองปล่อยอากาศเสีย ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนั้นเป็นอย่างมาก 

5. ปัญหาค่าของชีพฝืดเคือง ปัญหานี้เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท า
ให้เกิดการลงทุนการติดต่อกับต่างประเทศ ท าให้เกิดปัญหาระบบเงินเฟ้อหรือค่าครองชีพ
สูงซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมเมืองประสบมากกว่าชนบท แต่เมื่อความเจริญอยู่ที ่เมืองหลวง
ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นชั่วคราวของคนชนบท เพื่อเข้ามาหากินในเมืองหลวงเป็นเหตุให้
เกิดปัญหาคนไม่มีงานท า ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาชุมชนแออัดในเขตเมือง 



 22 
 

 

6. ปัญหาแหล่งกามารมณ์ ปัญหากามารมณ์ ในแหล่งต่าง ๆ ของสังคมเมือง 
ได้แก่ แหล่งโสเภณี สถานอาบ อบ นวด สถานบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที ่ก่อให้เกิด  
การมั่วสุมของพวกมิจฉาชีพ และอันธพาล อาจเป็นสาเหตุของอาชญากรรม กา รพนัน 
และยาเสพติดให้โทษ 

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าออนไลน์ 
พจมาน มูลทรัพย์ (2551) เขียนงานวิทยานิพนธ์เรื ่อง “เรื ่องเล ่าของเกย์ในชุมชน

วรรณกรรมออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี้ ใน www.pantip.com” ศึกษาเรื่องเล่า
ของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์กรณีศึกษากลุ ่มบลูสกายโซไซตี ้ ในเว็บไซต์พันทิพ เป็น
การศึกษาลักษณะของเรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของ
เรื่องเล่าดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่าเรื่องเล่าในชุมชนวรรณกรรมออนไลน์ของกลุ่มบลูสกาย โซไซตี้ 
สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ เรื่องเล่าบันทึกประสบการณ์ชีวิตของตนเองและเรื่องที่แต่งขึ้น ได้แก่ 
นวนิยายและเรื ่องสั ้น โดยเรื ่องเล่าบันทึกประสบการณ์ชีวิตมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับวิถีช ีวิตของเกย์
โดยเฉพาะการเผชิญหน้าและการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และมีเนื ้อหาที่สะท้อน
ทัศนคติที่เกย์มีต่อสังคม  

ภัทรพันธุ์ ไชยาค า (2558) เขียนงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “เว็บ 2.0 กับการผลิตหนังสือจาก
เรื ่องเล ่าออนไลน์” ศึกษาคุณลักษณะของเรื ่องเล ่าออนไลน์ที ่ได ้ร ับการตีพ ิมพ์เป ็นหนังส ือ 
เปรียบเทียบระหว่างหนังสือที ่ผลิตโดยส านักพิมพ์และหนังสือที ่ผลิตเอง นอกจากนี ้ยังศึกษา
กระบวนการผลิตและจัดจ าหน่ายหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์ เปรียบเทียบระหว่างหนังสือที่ผลิต
โดยส านักพิมพ์และหนังสือที่ผลิตเอง และเพื่อศึกษาคุณลักษณะของเว็บ 2.0 ที่มีส่วนช่วยในการ
ผลิตและจ าหน่ายหนังสือจากเรื่องเล่าออนไลน์  

วิทยานิพนธ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของเว็บ 2.0 ที่มีส่วนช่วยในการผลิตและ
จ าหน่ายหนังสือ ท าให้เข้าใจถึงคุณลักษณะของเว็บ 2.0 ในการเข้าถึงผู้ใช้ระดับปัจเจกที่สามารถ
น าเนื ้อหา หรือเรื ่องราวต่าง ๆ ของตนเองมาเผยแพร่ในเว็บ 2.0 ได้อย่างอิสระ ท าให้ผู ้อ่าน
สามารถเข้าถึงเรื่องราวนั้นได้โดยง่าย แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากพลังที่
เชื่อมต่อกันของกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่าย และวิทยานิพนธ์เรื่องเล่าของเกย์ในชุมชนวรรณกรรม
ออนไลน์: กรณีศึกษากลุ่ม “บลูสกาย โซไซตี้” ใน www.pantip.com สามารถน ามาประยุกต์กับ
การศึกษาลักษณะของเรื่องเล่าออนไลน์ เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 

http://www.pantip.com/
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จึงเป็นเรื ่องเล่าของบุคคลที ่ใช้ช ีวิตอยู ่ในสังคมเมืองในแง่มุมต่าง ๆ อันหลากหลายที ่มีความ
น่าสนใจ 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
นันทพร เตชะประเสริฐสกุล (2556) เขียนงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “เว็บ 2.0 การศึกษาสื่อ

ใหม่กับการสร้างการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในวิกฤตการณ์น้ าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554” การวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเนื้อหาผ่านสื่อใหม่และวิธีการใช้สื่อใหม่เพ่ือการสื่อสารรับมือภัย
พิบัติ เครือข่ายการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ของกลุ่มไทยฟลัด และบทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสื่อใหม่ของกลุ่มไทยฟลัด ในวิกฤตการณ์น้ า
ท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในเว็บเพจ เฟซบุ๊กแฟนเพจของกลุ่มไทยฟลัด 
และแฮชแท็กทวิตเตอร์ไทยฟลัด โดยกลุ่มไทยฟลัดจะเชื่อมโยงให้มีการท างานร่วมกันระหว่างสื่อ
ใหม่ทั ้งสามช ่องเพื ่อเสริมการท างานซึ ่งก ันและกัน และผลในการแพร่กร ะจายข่าวสารสู่
สาธารณชน  

ร าไพพรรณ บุญพงษ์ (2557) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กของมูลนิธิ
อิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ของผู ้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ" การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
รูปแบบและการน าเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิอิสรชนเพื่อต่อรองอัตลักษณ์ให้กับ 
“ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ” หรือคนไร้บ้าน ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาในเฟซบุ๊กแฟนเพจของมูลนิธิ
อิสรชน โดยอธิบายสาเหตุการออกมาใช้ช ีวิตที ่สาธารณะ การด าเนินชีว ิตของผู ้ใช้ช ีวิตในที่
สาธารณะและแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ท าให้รู้ว่าแฟนเพจ
มูลนิธิอิสรชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ติดตามเฟซบุ๊ก 

สิริลดา นาดี (2557) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสารและ
การตอบสนองบนเฟซบุ๊กแฟนเพจผลิตภัณฑ์ความงาม กรณีศึกษา เฟซบุ๊ กแฟนเพจ: Oriental 
Princess Society และ BSC Cosmetology” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษารูปแบบการน าเสนอ
เนื้อหา บนแฟนพจเฟซบุ๊ก Oriental Princess Society, Merrezca และ BSC Cosmetology 
สรุปการศึกษาด้านเนื้อหาได้ว่า การท าเนื้อหาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามควร
เน้นการสื่อสารผ่านภาษา และลีลาการเขียนที่เน้นความถูกต้องชัดเจน พร้อมกับใช้กลยุทธ์การ
สร้าง และตรึงความสนใจ ผ่านทางแนวคิดการกระท า โดยใช้เนื้อหาในลักษณะที่ไม่นิ่งเฉย มีการ
เคลื ่อนไหวในการสื ่อสาร เพื ่อด ึงด ูดความสนใจ โดยน าจ ุด เด ่นในแต ่ละเรื ่องมาเล ่าอย ่าง
ตรงไปตรงมา  
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พัทธนันท์ เด็ดแก้ว (2554) เขียนงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "ภาษาและรูปแบบการสื่อสารของ
แฟนเพจทูนหัวของบ่าว” เป็นการศึกษาภาษาและรูปแบบการสื่อสารของเพจ “ทูนหัวของบ่าว” 
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อความและรูปภาพที่โพสต์ สามารถน าวิธีการศึกษาไปปรับใช้ใน
การศึกษาเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ได้ในด้านการวิเคราะห์เนื้อหา
และรูปภาพที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

งานวิทยานิพนธ์ข้างต้นเป็นแนวทางให้ผู้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตัวบทจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในด้านการวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
อ่ืน ๆ เช่น รูปภาพ 
 

2.3 งานวิจัยภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสังคมเมือง 
อารียา หุตินทะ (2539) เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทย

ร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช 2534 – 2536” ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์สังคมเมืองเป็น
ภาพลักษณ์ในเชิงลบทุกด้าน ได้แก่ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน สภาพจิตใจ 
และสภาพปัญหาต่าง ๆ ในสังคมเมือง ที่เป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย
ความเจริญทางวัตถุแต่เสื่อมโทรม วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองเต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งขันท า
ให้จิตใจคนเกิดความตึงเครียด ขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และในบางขณะก็ท าให้ผู้ที่อาศัยในสังคม
เมืองเกิดความรู้สึกแปลกแยกต่อสังคม นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบทยังมีความ
ไม่เท่าเทียมกัน เพราะเมืองเป็นศูนย์กลางของความเจริญ ในขณะที่ชนบทไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้คนอพยพเข้าเมืองเป็นจ านวนมาก สังคมเมืองจึงเต็มไปด้วยปัญหา
สังคมมากมายโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมและปัญหาโสเภณี 

ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ (2558) เขียนวิทยานิพนธ์เรื ่อง “ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน : วิถีชีวิตในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงในวรรณกรรมของ อุทิศ เหมาะมูล” สรุปได้ว่างานวิจัย
นี ้สะท้อนให้เห ็นถึงว ิถ ีช ีว ิตและความสัมพ ันธ์ของมนุษย์ที ่ได ้เปลี ่ยนแปลงไปเนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากวรรณกรรมของอุทิศ เหมะมูล พบว่า
วรรณกรรมสะท้อนภาพการพัฒนาของประเทศไทยที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่ท้องถิ่นกับเมือง
ก่อให ้เกิดการละทิ ้งถิ ่นฐานเพื ่ออพยพเข้าสู ่เม ือง นอกจากนี ้ระบบทุนนิยมท าให ้พื ้นที ่เม ือง
กลายเป็นศูนย์รวมความเจริญทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีพื้นที่ของคนชายขอบ และระบบทุนนิยมยัง
อิทธิพลส าคัญต่อวิถีชีวิต ระบบทุนนิยมจะก่อให้เกิดการอพยพของคนในท้องถิ่นชนบทเข้าสู่เมือง  
เงินเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์พยายามที่จะสร้างความมั่งคั่ง จนเกิดการ
แก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรนั ้น เงินตราส่งผลให้คนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้น มูลค่าของ
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ทรัพย์สินเงินทองยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในระดับครอบครัวให้ขาดความอบอุ่น 
เพราะความต้องการที่จะสะสมเงินตราสมาชิกต้องออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้นจนไม่มีเวลา
ให้กับคนในครอบครัว ยิ ่งไปกว่านั ้นวิถีชีวิตแบบปัจเจกบุคคลยังส่งผลให้ไม่จ าเป็นที ่จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่รอบตัวอีกด้วย 

เอกสารงานวิจัยเกี ่ยวกับเรื ่องเล่า เฟซบุ ๊กแฟนเพจ และสังคมเมือง ผู ้ศึกษาจะน ามา
ศึกษาและประยุกต์ใช้กับเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เพื่อให้เห็นถึง
ความส าคัญของเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตคนในสังคมเมืองบนสื่อใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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บทที่ 3 
เนื้อหาของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 

 
ในบทที่ 3 นี้ ผู ้ศึกษาน าเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 2 มิถุนายน 2561 จ านวน 137 เรื่อง มาวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องเล่า 
แบ่งเนื้อหาของเรื่องเล่าได้ทั้งหมด 12 ประเภท ดังนี้ 

 

1. เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ คือเรื่องเล่าที่กล่าวถึงความเจ็บป่วยของ ผู้

เล่าและเรื่องเล่าจากผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย การกล่าวถึงสวัสดิการของรัฐด้านสาธารณสุข รวมถึงการ
รักษาสุขภาพมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จ านวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง มีเนื้อหา 4 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่า
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยมีจ านวน 17 เรื ่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 5, 17, 30, 31, 41, 42, 43, 
91, 96, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 126 เรื่องเล่าของผู้พิการจ านวน 9 เรื่อง ได้แก่
เรื ่องเล่าหมายเลข 15, 16, 18, 23, 25, 97, 99, 100, 104 เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับสวัสดิการของรัฐ 
จ านวน 3 เรื ่อง ได้แก่เรื ่องเล่าหมายเลข 4, 24, 135 และเรื ่องเล่าเกี ่ยวกับการรักษาสุขภาพ
จ านวน 1 เรื่อง คือเรื่องเล่าหมายเลข 10 

 1.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วย 
  เรื่องเล่าของผู้ที่เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย 
อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ จนมีภาวะร่างกายขาดความสมดุล ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติทาง
ร่างกายและความผิดปกติจากใจ จนไม่สามารถท ากิจกรรมที่เคยท าได้ตามปกติ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย และเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ทางจิตใจ 

1.1.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย 
  เรื่องเล่าของผู้ที่มีสภาวะผิดปกติทางร่างกาย ท าให้ระบบการท างานของร่างกาย

เสื่อมอาจร้ายแรงถึงชีวิต มักเป็นความผิดปกติที่ส่งผลออกมาภายนอกร่างกาย สามารถสังเกต
อาการความผิดปกติได้ง่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคประจ าตัว 4 เรื่อง 
ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 17, 30, 91, 114 และเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคเอดส์จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่
เรื่องเล่าหมายเลข 5, 41, 42, 43 



 27 
 

 

1.1.1.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคประจ าตัว 
  เรื ่องเล่าของผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานานหรือตลอดชีวิต 

เรื่องเล่ากล่าวถึงอาการของโรค การรักษาตัว รวมถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันที่ในบางครั้งต้องพบ
กับความยากล าบากจากความเจ็บป่วย บางโรคถ้าได้รับการรักษาอย่างสม่ าเสมอจะสามารถ
ควบคุมโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและอยู่ได้นานเหมือนกับคนปกติ เรื่องเล่าที่ปรากฏในเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นการเล่าเรื่องโดยผู้ป่วยเอง และถ่ายทอดโดยผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

 
   ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 17 กล่าวถึงชายอายุ 56 ปี ป่วยเป็นโรคของผู้สูงอายุ 
ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น เล่าถึงอาการเจ็บป่วยจากโรค การรักษาตัว 
ตลอดจนการดูแลร่างกายในชีวิตประจ าวัน เพราะความเจ็บป่วยจึงต้องพึ่งพาคนในครอบครัวจึง
รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของลูกหลาน 
 

 
  

  
 
 
                                                                           (เรื่องเล่าหมายเลข 17) 
 

  ความเจ็บป่วยนี้ท าให้ใช้ชีวิตล าบากขึ้น แต่พยายามช่วยเหลือตนเองให้ได้มาก
ที่สุด แต่เมื่อถึงวันที่ไม่สามารถเดินได้เอง เขาพร้อมยอมรับและมีความรู้สึกดีใจถ้าลูกหล านเข็นรถ
ให้ในการเดินทาง แสดงว่ายังมีคนรักและเป็นห่วงเขาอยู่  พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุด 

 
 

 
 

(เรื่องเล่าหมายเลข 17) 
 
 

 

… ผมแทบไม่มีความรู้สึก มันชา เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายประสาท ร่างกายคนแก่เปรียบ
เหมือนเครื่องยนต์เก่าๆ ยังพอไปได้ แต่ไปได้ช้า ไม่เหมือนเครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่ไปได้ไวกว่า 
พอเป็นแบบนี้ เวลาลูกชวนไปไหนเลยไม่ค่อยอยากไปด้วย ผมเดินช้า ท าให้เขาต้องมา
รอ ถ้าไปห้างผมมักนั่งกินกาแฟรอ ถ้าไปต่างจังหวัดผมมักนั่ งรออยู่ที ่รถ ถ้าไม่จ าเป็น
จริงๆผมไม่ไปเลยเหมือนเราไปเป็นภาระของลูกน่ะ… 

 

…ถึงวันนั้นจริง ๆ เราต้องยอมรับว่าตัวเองเดินช้า เดินไม่ไหว ลูกหลานเข็นให้ได้
ไปพร้อม ๆ กัน ดีใจด้วยซ้ า การที่คนแก่มีลูกหลานมาเข็นรถให้ นั่นแสดงว่ายังมี
คนเป็นห่วงเราอยู่ไง จริงไหมล่ะ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะร่างกายคนแก่แย่
ลงตามวัย ยิ ่งคนเป็นเบาหวานด้วย มีแต่จะแย่ลงเรื ่อย ๆ ไม่ค่อยแข็งแรง
หรอก… 
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  เรื ่องเล ่าหมายเลข 91 กล ่าวถ ึงผู ้หญ ิงที ่ป ่วยด ้วยโรคมะเร ็งเม ็ด เล ือดขาว  
เล่าเหตุการณ์ที่ร่างกายส่งสัญญาณความผิดปกติ เมื่อหาข้อมูลเบื้องต้นจากอินเทอร์เน็ตพบว่าอาจ
เป็นโรคมะเร็ง จึงไปพบแพทย์และได้รับการยืนยันว่าเป็นเป็นจริง เธอเล่าเหตุการณ์การเริ่มต้น
การรักษาด้วยการเจาะไขกระดูกเพื่อหาอาการของโรค ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยวิธีเคมี
บ าบัดแต่ก็ยังไม่หายขาด เพียงแต่อยู่ในระยะที่สงบท าได้เพียงรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น 
จึงต้องใช้วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก แต่ยังไม่มีสเต็มเซลล์ที่เข้ากับเธอได้ท าให้ต้องรอต่อไป ซึ่งเธอ
ได้กล่าวถึงการบริจาคสเต็มเซลล์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยท าให้หาผู้บริจาคยาก 

 
 
 

 
 

 
 (เรื่องเล่าหมายเลข 91) 
 

  เนื่องจากเธอยังไม่หายขาดจากโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ท าให้เธอต้องเข้มแข็งทาง
ร่างกาย ระมัดระวังมากกว่าคนปกติ ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยแทบตลอดเวลา ดูแลเรื่องอาหาร 
นอกจากนี้ต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจ เพราะต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ความเศร้า รวมถึง
ปัญหาการเงินในการรักษาพยาบาล 

 
 
 
 

  
                                                                (เรื่องเล่าหมายเลข 91) 
 

  เรื ่องเล่าทั ้งสองข้างต้นเป็นเรื ่องเล่าที ่ถ่ายทอดโดยผู ้ป่วย แสดงให้เห็นถึงการ
เผชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกาย ส่งผลให้การด าเนินชีวิตประจ าวันล าบากกว่าผู ้อื่น ท าให้
บางครั้งมีความรู้สึกหวาดกลัว ความเสียใจ และรู้สึกถึงการเป็นภาระของผู้อื่น แต่พวกเขาต่างมี
วิธีการจัดการความคิดของตัวเองเพ่ือให้มีก าลังใจในการมีชีวิตต่อไป  

 

…การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นการรักษาคนที ่ปัญหาเกี ่ยวกับโรคเลือดต่างๆ 
โอกาสหายก็มี โอกาสโรคจะกลับมาก็มี เหมือนเป็นการต่อชีวิตไปเรื่อยๆ เรา
ต้องหาคู่แท้ เริ่มจากตรวจพี่น้องก่อน โอกาสมีแค่ 25% ขณะที่คนอื่นยิ่งยากที่
จะม ี HLA (Human Leukocyte Antigen ค ่าท างพ ัน ธ ุก รรม ที ่ใช ้ใน การ
ตรวจหาความเข้ากันได้ของสเต็มเซลล์) ตรงกัน แล้วบ้านเราการลงชื่อบริจาคส
เต็มเซลล์ไม่แพร่หลายเท่าการบริจาคเลือด 

…ถ้าไม่นับวันที่เป็นผีบ้า เราจะไม่คิดว่าตัวเองป่วย เป็นคนปิดหูปิด
ตาและช่างแม่งเก่ง ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่างแม่ง ไม่ต้อง
คิดอะไร โฟกัสอย่างอ่ืน ท าให้เราไม่เสียใจ ไม่เศร้า  
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  เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์
ด้วยการเป็นคนในครอบครัว และในฐานะคนรัก ดังเรื่องเล่าหมายเลข 30 กล่าวถึงชายคนหนึ่ง
เล่าถึงพ่อที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ตอนอายุประมาณ 50 ปี อาการของโรคคือมักถามเรื่องเดิมซ้ า
หลายครั้ง แม้เขาเข้าใจว่าพ่อป่วยแต่ก็รู้สึกไม่พอใจที่พ่อถามค าถามเดิม  

 
...เขามักถามเรื่องเดิมซ้ า ๆ อย่างวันนี้ผมออกจากบ้าน พ่อคงถามแม่ว่า 
‘เอกไปไหน’ แล้วถามอีกหลายๆ ครั้ง บางเรื่องที่กังวล ผ่านไปนาทีเดียว
ก็ถามแล้ว ถ้าไปต่างจังหวัดด้วยกัน พ่อจะกังวลว่า เอานู่นมาหรือยัง  
เอานี่มาหรือยัง ถามก่อนขึ้นรถ ถอยรถไม่ถึงหน้าบ้านก็ถามอีก พูดด้วย
หล ัก เหต ุผล  ม ัน เข ้า ใจ ได ้น ะ  เขา เป ็น โรค เลย เป ็น แบบนี ้ แต ่ใน
สถานการณ์จริง ๆ ตอบได้เลยว่าหงุดหงิด.. 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 30) 
 

  ในการรักษาหมอแนะน าให้เล่นเกมและจดบันทึก แต่พ่อไม่ปฏิบัติตาม ท าให้
อาการแย่ลงต้องล าบากคนรอบตัว เขาจึงกดดันให้พ่อท าเพื ่อให้อาการดีขึ ้น แต่เขากลับไม่มี
ความสุขในการท าเช่นนั้น จึงเริ่มยอมรับแล้วไม่บังคับพ่ออีก 

 
...ช่วงนึงผมกดดันให้ท า แต่เวลาผ่านไป ผมถามตัวเอง เรากดดันพ่อเพื่อ
อะไร เพื่อให้เขาอาการดีขึ้น เพื่อให้ทุกคนในบ้านมีความสุขใช่ไหม แต่
ท าไปแล้วไม่มีความสุขเลย ผมเริ่มปล่อยให้พ่อเป็นอย่างที่อยากเป็น ไม่
ท าก็ไม่ท า ไม่รู ้หรอกว่าอาการจะแย่ลงไหม แต่สิ ่งที ่ผมได้กลับมาคือ 
ความสุข ณ ปัจจุบัน 

                                                       (เรื่องเล่าหมายเลข 30) 

 

  จากเรื่องเล่าข้างต้นท าให้รู้ว่าการดูแลเอาใจใส่การเข้าใจผู้ป่วยเป็นเรื่องส าคัญที่
คนรอบข้างผู้ป่วยควรตระหนักถึง สอดคล้องกับอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่กล่าวถึงผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ต้องมี
ความเข้าอกเข้าใจและเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้  
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  เรื่องเล่าหมายเลข 114 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ่งมีคนรักเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ 
ลักษณะตัวเล็ก ผอม ตาโปน และเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเอง ไม่ไปพบหมออย่างต่อเนื่อง สูบบุหรี่ และ
ใช้ร่างกายท างานหนัก จนวันหนึ ่งต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตจากโรคไทรอยด์ จากการ
เสียชีวิตของคนรัก ท าให้เธอกลับมาคิดทบทวนว่าตนเองไม่ได้เอาใจใส่คนรักมากพอ 

 
...เราคนแข็งแรงตลอดมา เลยสนใจแค่สัปดาห์นี้จะไปเที่ยวไหนกัน แทบ
ไม่ได้คิดในมุมคนป่วย บางครั้งเราร าคาญความเหนื่อยง่ายของเขาด้วย
ซ้ า แล้วเวลาบอกว่า ‘ไปหาหมอสิ’ ไม่เคยเลยสักครั้งที ่จะบอกเขาว่า 
‘เดี๋ยวไปหาหมอด้วยกันนะ’ เลยเป็นความรู้สึกผิดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น...   

          (เรื่องเล่าหมายเลข 114) 
 

  ความตายของชายคนรักท าให้เธอมีมุมมองต่อคนรอบข้างที่เจ็บป่วยเปลี่ยนไป 
โดยการให้ความสนใจสุขภาพของคนผู้อื่นมากขึ้น และมีความเข้าอกเข้าใจในข้อจ ากัดของผู้ป่วย
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 
...การคบใครสักคนก็เหมือนการลงทุนทางความรู้สึก พอจู่ๆ เขาหายไป 
เลยเหมือนสิ่งที่ลงทุนมาสูญเปล่า ความรู้สึกเราถูกขโมยไป ตอนนั้นเรา
โหวงมาก ความตายของเขาเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตของเราไปเลย เราไม่
หมางเมินสุขภาพคนอื่นแล้ว ต่อให้โรคเล็กๆ น้อยๆ เราจะไม่เอาตัวเอง
เป็นที่ตั้ง แล้วเปลี่ยนมาใส่ใจคนอ่ืนมากขึ้น... 

                                                    (เรื่องเล่าหมายเลข 114) 
 

  เรื่องเล่าทั้งสองเรื่องข้างต้น เป็นการเล่าเรื่องโดยผู้ที ่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย มีเนื ้อหา
บอกเล่าถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วย คือการพยายามท าความเข้าใจผู้ป่วย ดูแลเอาใจใส่ เห็นอก
เห็นใจในความผิดปกติของโรค ดูแลด้วยความรัก เพ่ือไม่ต้องเสียใจในภายหลัง  
 

1.1.1.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
  เรื ่องเล ่าเกี ่ยวกับโรคเอดส์เป ็นเรื ่องเล ่าของผู ้ป ่วยโรคเอดส์ และเจ้าหน้าที่

พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย เนื้อหาของเรื่องเล่าจะกล่าวถึงความเป็นมาที่ท าให้ติดเชื้อ การเข้ารับการ
รักษา การถูกรังเกียจจากสังคม เนื่องจากคนทั่วไปยังมีความเข้าใจผิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อ
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ร้ายแรง สามารถติดต่อกันได้ง่าย มีเรื่องเล่าจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 5, 41, 42, 
43 ดังนี้ 

 
  เรื่องเล่าน าเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ยากล าบากของผู้ป่วย เนื่องจากไม่เป็นที่

ยอมรับจากสังคม ทั้งในสังคมการท างานหรือการใช้ชีวิตทั่วไป ท าให้ต้องปกปิดตัวเอง เพื่อให้มี
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้  
 

  เรื ่องเล ่าหมายเลข 5 กล่าวถึงเรื ่องราวของผู ้ชายที ่ต ิด เชื ้อ เอดส์ว ่ามาจาก
ครอบครัวที่แตกแยกและถูกใช้ความรุนแรง เมื่ออายุ 15 ปี จึงหนีออกจากบ้าน นึกถึงเหตุการณ์ที่
โดนล่วงละเมิดทางเพศเกิดการเรียกค่าเสียหายแล้วก็ได้เงินมา คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงไปที่วังสราญ
รมย์เพื่อขายบริการทางเพศ จนวันหนึ่งเริ่มอาการผิดปกติ จึงตัดสินใจตรวจเลือด แล้วเข้ารับการ
รักษา จนร่างกายเหมือนคนปกติ เริ่มงานใหม่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ประมาณสามเดือนจึงติดสินใจ
บอกหัวหน้า ปรากฏว่าผู ้จัดการแจ้งให้ออก เพราะกลัวคนอื่นจะติดโรค ท าให้เขาหวาดกลัว 
หลังจากเหตุการณ์นี้เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ 

 
...ผมท างานที่บริษัทแห่งหนึ่งมาสามเดือน คงไว้ใจได้แล้วล่ะ เลยตัดสินใจ
บอกหัวหน้าทีม สิ่งที่เกิดคือเขาไปบอกผู้จัดการ แล้วผมได้รับโทรศัพท์จาก
ผู้จัดการว่า ‘คุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ’ ตอนนั้นพยายามอธิบาย ‘ผม
แค่มีเชื้อ มันไม่ได้ติดกันง่ายๆ’ แต่เขาให้เหตุผลว่า ‘เวลาท ากิจกรรมกับคน
ในออฟฟิศ คนอื่นอาจติดจากอากาศได้’ ซึ่งมันไม่จริง เฟลมาก ไม่อยาก
ท างาน ไม่อยากคุยกับใครแล้ว หลังจากนั ้นไปสมัครงานที ่อื่น  ผมหลอน
สารพัด กลัวเขามาตรวจเลือด กลัวไม่ได้ท างาน เลยพยายามเก็บเป็นเรื่อง
เงียบ... 

                                                                        (เรื่องเล่าหมายเลข 5) 
 

  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์ คือการที่คนทั่วไปไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างแท้จริง มักคิดว่าสามารถติดต่อกันได้ง่าย ไม่ควรเข้าใกล้ผู้ป่วย จึงมี
ความหวาดระแวง แสดงท่าทางรังเกียจผู้ป่วย สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ติดเชื้อเป็น
อย่างมาก 
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  ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 5 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากคนใน

บริษัทรู้เรื่องของเขา แล้วให้เหตุผลที่ต้องให้ออก เพราะกลัวผู้อ่ืนจะติดเชื้อไปด้วย  

…ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้จัดการว่า ‘คุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศแล้วนะ’ ตอนนั ้น
พยายามอธิบาย ‘ผมแค่มีเชื้อ มันไม่ได้ติดกันง่ายๆ’ แต่เขาให้เหตุผลว่า ‘เวลา
ท ากิจกรรมกับคนในออฟฟิศ คนอื่นอาจติดจากอากาศได้’ ซึ่งมันไม่จริง เฟล
มาก ไม่อยากท างาน ไม่อยากคุยกับใครแล้ว หลังจากนั้น ไปสมัครงานที่อื่น ผม
หลอนสารพัด กลัวเขามาตรวจเลือด กลัวไม่ได้ท างาน เลยพยายามเก็บเป็นเรื่อง
เงียบ 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 5) 
 
  อีกเรื่องเล่าหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไม่ยอมรับผู้ป่วยโรค เอดส์ ดังเรื่องเล่า

ของผู้ชายคนหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2554 เขาได้เข้ามาท างานที่แห่งใหม่ แล้วมีโทรศัพท์แจ้งว่าผลตรวจ
สุขภาพของเขามีปัญหาตรวจพบเชื้อ HIV พร้อมกับแจ้งว่าบริษัทไม่รับเข้าท างานแล้ว  ดังเรื่องเล่า
หมายเลข 42 
 

…เอชอาร์ของบริษัทแจ้งว่าการตรวจสุขภาพมีปัญหา เราก็งง เลยถามว่า ‘ปัญหา
อะไรเหรอครับ’ เขาบอกว่า ‘เลือดมีปัญหานะ ตรวจพบเชื้อเอชไอวี’ วินาทีนั้นยัง
ไม่ร้องไห้ มันอ้ึง ช็อค ลอยๆ ผมถามกลับไปทั้งที่อ้ึงๆ ว่า ‘แล้วผมต้องท ายังไง’ ทาง
นั้นบอกว่า ‘บริษัทคงรับคุณไม่ได้แล้ว’ที่รับปากว่าวันรุ่งขึ้นจะไปเริ่มงาน ก็ไม่ต้อง
ไปแล้ว ตอนนั้นผมนั่งงงเป็นชั่วโมง ฝันไปหรือเปล่า คิดอะไรไม่ออก ท าอะไรไม่ถูก 
เหมือนโลกพังทลาย ความฝันที ่วาดไว้พ ังหมด ต าแหน่งที ่ก าลังจะเริ่มโตได้อีก
เยอะ… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 42) 
 

  ผู้ป่วยบางคนเกิดความหวาดระแวงในที่ท างาน กลัวคนอื่นรู้ ท าให้ต้องลาออก
จากงาน ดังเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยถูกปฏิเสธให้เข้าท า งานเพราะตรวจพบเชื้อ HIV จนได้
ท างานที่ใหม่ รู้สึกระแวงเมื่อได้ยินใครพูดถึงโรคเอดส์แม้ไม่ได้เจาะจง เกิดความกังวล พอมีข่าวว่า
บริษัทจะถูกรวมกิจการและบริษัทที ่มาซื ้อจะมีการตรวจเลือด ท าให้เขาหวาดกลัว เครียดจน
ท างานไม่ได้ สุดท้ายต้องรีบลาออกก่อนที่คนอ่ืนจะรู้ ดังเรื่องเล่าหมายเลข 43 
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…หลังจากถูกปฏิเสธให้เข้าท างานเพราะตรวจพบเชื้อเอชไอวี ผมหยุดท างานไป
เป็นปี พอกลับมาท างานอีกครั้ง ช่วงแรกๆ ระแวงมาก ได้ยินใครพูดถึงโรคเอดส์ 
แม้ไม่ได้เจาะจงแซวเรา แต่เกิดความกังวลแล้ว เขาจะรู้ไหม สงสัยเราหรือเปล่า 
ท างานไปสักพัก มีข่าวว่าบริษัทจะถูกควบรวมกิจการ แล้วบริษัทมหาชนที่มาซื้อมี
การตรวจ ผมไม่มีความสุขเลย เครียดจนท างานไม่รู้เรื่อง สุดท้ายเลยชิ่งลาออก… 

 เรื่องเล่าหมายเลข 43) 
 

  จากเรื่องเล่าข้างต้นเป็นการบอกเล่าความรู้สึกถึงความยากล าบากของผู้ป่วยที่
ต้องปกปิดเรื ่องราวของตนเองเป็นความลับ  เพราะเมื ่อมีคนทราบจะท าให้ผู ้ป่วยไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ถูกให้ออกจากงาน เนื่องจากคนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับโรงเอดส์ที่ยังไม่ถูกต้อง  

 
  นอกจากนี้ยังปรากฏเรื่องเล่าที่กล่าวถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หวาดกลัวผู้ป่วย 

ไม่ให้การรักษาด้วยความเห็นใจ การกระท าเหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจผู้เล่าเป็นอย่างมาก  
ดังเรื่องเล่าหมายเลข 42 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรค หมอที่ตรวจแสดง
ถึงอาการตกใจหวาดกลัว ซึ่งหมอไม่ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรักษาโค เพียงแต่แจ้งผลตรวจว่า
ติดเชื้อ จากนั้นจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน แพทย์ที่รักษาก็แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ผู้ป่วย  

 
...โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งนึง วันแรกไปช่วงบ่าย เจอหมอหนุ่มๆ แฟ้มประวัติ
บอกว่าเลือดบวก หมอไม่แตะตัวผมเลย หยิบไฟฉายมาส่องๆ เป็นพิธี ผมเลย
ถามว่า 'หมอครับ ต้องตรวจอะไรบ้าง ' หมอบอกว่า 'ก็ตรวจแอนตี้เอชไอวี 
กับระดับภูมิคุ ้มกัน (CD4)' ผมอ่านจากอินเทอร์เน็ตมา มันมีตรวจ Viral 
load (ปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือด) เราพอมีก าลังจ่าย ตรวจอะไรได้ตรวจ
หมด เลยบอกหมอไป ค าตอบที่ได้คือ 'เป็นอยู ่แล้วไม่ใช่เหรอ จะตรวจไป
ท าไมอีก ' นี่คือค าตอบ (เน้นเสียง) เรายังใหม่มาก เจอค าพูดแบบนี้ไม่โอเค
เลย... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 42) 
 

   ในความเป็นจริงแพทย์ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคน แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยด้วยความ
เข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้ป่วยก็มีเช่นเดียวกัน ดังเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่โชคดีได้รับการรักษาจาก
แพทย์ที่เข้าใจ รักษากายพร้อมกับรักษาใจของผู้ป่วยด้วย  
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...ผมเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูล แล้วเจอประวัติอาจารย์สมสิทธิ์ (นายแพทย์สม
สิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล) บอกว่าเป็นหมอพ่อพระ ผมอ่านจบแล้วรักเลย พอไปรักษา วัน
แรกอาจารย์ถึงตัวเลย จับ ลูบ คล า ถามอาการอย่าละเอียด ปกติหมอจะอยู่ถึงเที่ยง 
อาจารย์ส่งผลแล็บไปสิบโมง ผลจะออกสักบ่ายโมง อาจารย์บอกว่า 'หาอะไรทานก่อน 
บ่ายโมงมาเจอกัน ' แกอยู่เพื่อมาตรวจผมคนเดียว ช่วงนั้นมาบ าราศทุกอาทิตย์ นัดนู่น
นัดนี ่ หลังจากรักษาไปสักพัก ผมเริ่มกินยาต้านไวรัส เจ็ดวันรู ้ส ึกได้ว่ามีแรง สอง
อาทิตย์เอ็นจอยอาหาร ร่างกายฟื้นเร็วมาก สองปีแรกค่อยๆ อ้วนขึ้น เหมือนต้นไม้ใกล้
ตายได้น้ า แล้วดีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งวันนี้ ผมเคยบอกอาจารย์ว่า ‘มาหาอาจารย์ 
ผมรอดตาย แต่อาจารย์ไม่ได้แค่รักษาโรค แต่สิ่งที่อาจารย์ปฏิบัติกับผมคือยาใจ’ 

(เรื่องเล่าหมายเลข 42) 
 

  เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับโรคเอดส์มิได้เล่าเรื ่องโดยผู้ป่วยเท่านั ้น แต่ยังมีเรื ่องเล่าของ
เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในช่วงที่เริ่มแพร่เข้ามา ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ดังเรื่องเล่าของพยาบาลคนหนึ่งที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ว่า
จะน าผู ้ป่วยโรคเอดส์มารักษา เจ้าหน้าที่ทุกคนหวาดกลัวไม่กล้าท าอะไรกับผู้ป่วย เธอจึงเข้าไป
ดูแลและเข้าไปขอความรู้จากแพทย์ว่าสามารถติดต่อทางใดบ้าง เมื่อมีความรู้เธอจึงรู้สึกโล่งใจจึง
ดูแลต่อไป จากนั ้นก็มีผู ้ป่วยเข้ามารักษามาตลอด เธอจึงได้เป็นหัวหน้าทีมดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์
เพราะมีประสบการณ์ 

   จากการที่เธอต้องท าหน้าที ่ดูแลผู ้ป่วยท าให้เธอถูกรังเกียจจากเพื่อนร่วมงาน 
เพราะหวาดกลัวการติดโรค ท าให้เพื่อนร่วมงานไม่กล้าเข้าใกล้เธอแต่เธอต้องเข้มแข็งเพื่อทีมงาน  
ดังเรื่องเล่าหมายเลข 41 

..เหตุการณ์ครั้งนึงที่เจ็บปวดมาก แต่เดิมเราผูกอาหารกับโรงครัว เราอยากคุยกับเพื่อน
บ้าง วันนั้นเดินยังไม่ถึงเลย ได้ยินเสียงตะโกนว่า ‘เจ้าหน้าที่เอดส์มาแล้ว!’ ตัวชาเลย ไม่
เป็นไร สู้ ตอนนั้นสักเที่ยงครึ่ง คนเริ่มน้อยแล้ว คนตักอาหารดันถาดมาให้ เหมือนเป็น
รางเลื่อนเลย ไม่เป็นไร อดทน เราหยิบถาดแล้วเดินไปนั่งเยื้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนึง 
เขาหันมามอง พอเห็นว่าเป็นเรา ท่าทางเหมือนก าลังตัดสินใจว่าจะกินต่อหรือลุกออก ใน
ที่สุดเขาก็ลุกออกไป ทั้งที่เรายังไม่อ่ิม แต่ทานไม่ลงแล้ว แต่เรายังเดินออกไม่พ้นประตูเลย 
เจ้าหน้าที่โรงครัวเอาน้ ายาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ราดบริเวณที่เราเพิ่งนั่ง  

                                                                            (เรื่องเล่าหมายเลข 41) 
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  เวลาผ่านไปเธอได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความอดทน ปฏิบัติ
ตัวกับผู้ป่วยอย่างเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง แล้วก็ไม่เกิดการติดเชื้ออย่างที่ผู้อื่นกลัว ตลอดจนความรู้
เรื ่องโรคเอดส์เป็นที่เข้าใจมากขึ้น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็เริ่มมาทักทายเธอ และได้รับการ  
ชื่นชม  

...เวลาผ่านไปสักพัก เริ่มมีคนจากต่างประเทศมาดูงาน พอมีมาบ่อย  ๆ 
คนในเริ่มเปลี่ยนความคิด เป็นกระแสให้มองว่าเอดส์ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ ๆ 
ช่วงแรกสื่อออกน่ากลัวมาก เอดส์เป็นแล้วตาย! เวลาสามปีไม่ใช่น้อยนะ 
หลายคนคงเริ่มคิด ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเลยสักคน อ้วนก็ยังอ้วนเหมือนเดิม 
ทุกคนยังสุขภาพดี เริ่มมีคนมาทักทาย เดินสวนกันก็พูดชื่นชม... 

                                                                      (เรื่องเล่าหมายเลข 41) 
 
  จากข้างต้นเรื ่องเล่าของเจ้าหน้าที ่พยาบาลแสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปยังมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ไม่ถูกต้อง แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วย เรื่องเล่านี้จึงให้
ความรู้เรื่องการติดต่อของโรคเอดส์ แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่ามิใช่เพียงเรื่องเล่าที่ได้รู้ชีวิตของบุคคล
เท่านั้น แต่ยังให้ความรู้ที ่ถูกต้องกับผู้อ่านด้วย เป็นสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมเข้าใจ
เรื่องโรคเอดส์มากขึ้น 

 
  ความเจ็บป่วยทางร่างกายที่พบจากเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์

กรุงเทพฯ” สะท้อนให้เห็นว่าคนเมืองใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเท่าที่ควร 
เนื ่องจากโรคที ่พบเป ็น โรคเกี ่ยวก ับพฤติกรรมการใช ้ช ีว ิต  ได ้แก ่ การรับประทานอาหาร 
ความเครียด เป็นต้น จึงเกิดโรคประจ าตัวที่ป่วยเรื้อรัง แล้วส่งผลให้ โรคปัจจุบันเข้ามาแทรกเป็น
ภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโรคติดต่อที่พบในสังคมเมืองคือ โรค
เอดส์ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบมากขึ้นทุกปี  

  เรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ยังสะท้อนความรู้สึก
ของผู้ป่วยที่มีความทุกข์ ความหวาดกลัว แม้กระทั่งความรู้สึกที่เป็นภาระให้กับคนรอบข้าง รวมไป
ถึงความรู้สึกของ ผู้ใกล้ชิดมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ที่ในบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อย หรือร าคาญผู้ป่วย แต่ใน
ท้ายที่สุดก็พยายามท าความเข้าใจผู้ป่วย และกลับมาดูแลกันด้วยความความรักและความเห็นอก
เห็นใจ 
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1.1.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตใจ 
  เรื ่องเล่าของผู้ที ่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจจากเรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟน

เพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” คือโรคซึมเศร้า เรื่องเล่ากล่าวถึงสาเหตุการเจ็บป่วยว่ามาจากการเผชิญ
กับความไม่เข้าใจของคนรอบข้าง การอธิบายเกี ่ยวกับโ รคซึมเศร้าให้ผู ้อ่านได้เข้าใจถึงความ
ผิดปกติที่ส่งผลต่อความคิด และท าให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตลดลง เล่าเรื่องโดยเจ้าของเรื่อง  
และเล่าโดยผู ้ที ่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  เรื ่องเล่าที ่มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับโรคซึมเศร้า มีจ านวน
ทั้งสิ้น 9 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลย 31, 96, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 126  

  เรื่องเล่าความเจ็บป่วยทางจิตใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เล่าถึงการใช้ชีวิตของคน
ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันในที่ท างาน ส่งผลให้บุคคลต้องเผชิญกับ
ภาวะความกดดันของสังคม ตลอดจนปัญหาที่ต้องพบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้บางคน
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
   เรื่องเล่าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีสาเหตุมาจากการที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลาย
เรื ่องที ่เข้ามารุมเร้า สร้างความความทุกข์ ความเสียใจ แล้วไม่ได้รับการแก้ไข จนเกิดภาวะ
ซึมเศร้า ดังเรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่ครอบครัวเกิดปัญหา น้องเสียชีวิต พ่อถูกกล่าวหาว่าหนี
ราชการ และตัวเขาเองต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนวิถีพุทธแล้วเข้ากับคนอื่นไม่ได้ จนกลายเป็นโรค
ซึมเศร้า ดังเรื่องเล่าหมายเลข 96 

 
…19 กันยายน 2549 มีค าสั่งให้ทหารต้องประจ าอยู่ที่หน่วย วันนั้นน้อง
ของผมเสียชีวิต พ่อเลยตัดสินใจออกจากหน่วยเพื่อกลับมาดูใจ ผู้ใหญ่
บางคนที ่ไม่ชอบพ่ออยู ่แล ้วบอกว่าเป ็นการหนีราชการ พ ่อถูกดอง
ต าแหน่งโดยย้ายไปประจ า น้องก็เสียชีวิต พ่อก็ถูกกระท าอีก ช่วงนั ้น
บรรยากาศในบ้านไม่ดีเลย พอขึ้น ม.ปลาย ผมต้องย้ายไปอยู่โรงเรียน
ใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ปรากฏว่าเข้ากับคนอื่นไม่ได้ สิ่งเหล่านั้น
ผลักดันให้ผมเกิดภาวะบางอย่าง ที่ภายหลังมีค าวินิจฉัยจากหมอว่าคือ 
‘โรคซึมเศร้า… 

                                                                      (เรื่องเล่าหมายเลข 96) 
 
   บางครั้งสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าก็เกิดจากหลายปัญหาที่เข้ามารุมเร้าชีวิต
ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้เกิดความเครียด ดังเรื่องเล่าที่กล่าวถึงสาเหตุท าให้เกิดโรค อาจเกิด
จากปัญหาความขัดแย้งในที ่ท างาน ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมถึงควา มคาดหวังจาก
ครอบครัว ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความกดดัน จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า 
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   ดังตัวอย่างเรื ่องเล่าหมายเลข 106 ของผู ้ชายคนหนึ ่งที ่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 
พยายามที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้ง เมื่อได้รับการรักษาแพทย์ถามถึงสาเหตุของความเครียด ท าให้
เขานึกถึงเหตุการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุ นั่นคือเขาโดนต าหนิจากญาติที ่ท างานร่วมกัน จนรู้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า และความกดดันจากครอบครัวที่เขาถูกบังคับในหลายเรื่อง  
 

…ตอนไปโรงพยาบาลจิตเวชครั้งแรก หมอเคยถามว่า ‘เครียดเรื่องงานไหม’ 
ผมบอกว่า ‘งานเยอะครับ แต่คิดว่ายังรับได้’ ตอนนั้นเลยคิดว่าอยู่ๆ อาการ
เกิดขึ้นเอง แต่เมื่อไม่นานมานี้ ผมนึกย้อนถึงสาเหตุ อาจเกิดขึ้นช่วงปี 2013 
โรงแรมของครอบครัวก าลังก่อสร้าง ผมดูแลเรื่องการขาย ช่วงนั้นโดนคุณอา
ด่าตลอดเวลา ‘ไอ้โง่ ไอ้ควาย ท างานแบบนี้ได้ยังไง’ โดนซ้ าๆ โดนมาเรื่อยๆ 
เลยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า แต่พอป่วยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้ว อาจ
รวมถึงความอึดอัดหลายเรื่องในครอบครัว เช่น ผมถูกบังคับให้แต่งงานกับ
ผู ้หญิงที่คุณพ่อหามาให้ แต่ผมปฏิเสธไป หรือศาสนาซิกข์ห้ามผู้ชายตัดผม 
วันนึงผมตัดผมสั้นมา คุณแม่ก็ไม่พอใจ พอทุกเรื่องทบๆๆๆ วันนึงเลยแตก… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 106) 
 
   สาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าอาจเกิดจากปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัว  
ที่คนในครอบครัวไม่เข้าใจผู้ป่วย ดังเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อบอกที่
บ้านกลับถูกคิดว่าเป็นตามกระแส คนในครอบครัวไม่พยายามท าความเข้าใจผู้ป่วย ท าให้รู้สึกว่า
ไม่มีคนสนใจ เมื่อเวลาผ่านไปจึงรู้สึกว่าถูกละเลยจากคนในครอบครัว  
 

...เคยบอกแม่ว่าอาจเป็นโรคซึมเศร้านะ เขาหาว่าเป็นตามกระแสหรือ
เปล่า พอบอกพี่สาว เขาหาว่ามีอะไรท าไมไม่บอก เวลาผ่านไปสักพักก็
เกิดปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่จ าไม่ได้แล้วว่าเรื่องอะไร เราพยายามสื่อสาร
กับพ่อแม่ เขาก็ไม่สนใจ พอไปบอกพี ่สาว เขาก็ไม่สนใจอีก เลยเก็บ
ความรู ้ส ึกนั ้น ไว ้คนเดียว ผ ่านไปไม่ถ ึงส ัปดาห์ อารมณ ์ย ังวนเวียน
แบบเดิม แถมมีปัญหาใหม่เข้ามาอีก เราไม่อยากเจอหน้าใคร เลยขึ้น
ห้อง ล็อคห้อง แล้วนอน ในใจคิดว่า ‘ไม่เอาแล้ว ไม่อยู่แล้ว... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 115) 
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   การเกิดโรคซึมเศร้าบางครั้งก็มีสาเหตุมาจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนรักที่
ต้องจบความสัมพันธ์ลงไป สิ่งที่เคยคาดหวังก็ไม่เป็นเหมือนที่หวังไว้ ชีวิตที่เคยมีต้องพังทลายลงไป
สร้างความเสียใจให้บุคคล จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า  
   ดังเรื่องเล่าของบุคคลหนึ่งที่ผิดหวังในความรัก แล้วเป็นความรักที่ผูกพันกันมาก 
เป็นผู ้ที ่เคยร่วมสร้างอนาคตด้วยกัน เมื่อความสัมพันธ์ยุติลงเขาจึงรู ้สึกผิดหวัง และเสียใจเป็น
อย่างมาก  

...เมื่อสี่ปีที่แล้ว เราเลิกกับแฟนที่รักกันมาก เคยไปไหนด้วยกัน ท าอะไร
ด้วยกัน ขายของด้วยกัน เปิดบัญชีเงินเก็บด้วยกัน พอสิ่งเหล่านั้นไม่มี
แล้ว ช่วงนั้นรู้สึกแย่มาก ๆ แค่อาบน้ ายังรวบรวมสมาธิเดินเข้าห้องน้ า
แทบไม่ได้ เลยปรึกษาเพื่อน หาข้อมูล แล้วตัดสินใจไปโรงพยาบาลเลย 
หมอบอกว่า ‘คุณมีภาวะซึมเศร้า... 

                  (เรื่องเล่าหมายเลข 116) 

 
   สาเหตุการการเกิดโรคซึมเศร้ามีที่มาจากปัญหาในการท างาน ความกดดันจาก
การท างาน เมื่องานไม่เป็นอย่างที่ตั ้งใจส่งผลให้เกิดความเครียด ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า ดัง
เรื่องเล่าต่อไปนี้ 
   เรื่องเล่าจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เล่าถึงสาเหตุการป่วย
ของสามีที่ท าอาชีพนักเขียน อยู่มาวันหนึ่งคิดงานไม่ออก เขียนงานไม่ถูกใจ ท าให้รายได้เริ่มลดลง  
ด้วยความพยายามเขียนงานท าให้เริ่มมีอาการนอนไม่หลับ กลายเป็นคนฉุนเฉียวง่าย  
 

…เขาเองเขียนยังไงก็เขียนไม่ออก พยายามเค้นออกมาได้บ้าง แต่เป็น
งานที่ตัวเองไม่พอใจ เขาเริ่มบ่นว่านอนไม่หลับ บางวันไม่หลับจนถึงเช้า 
กลายเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ตื่นมาแล้วไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีกะจิตกะใจ พอ
ไปหาหมอก็ได้ยามากิน ช่วงนั้นเลยโทรบอกเพื่อนของเขาให้ช่วยดูอีก
ทาง เราต้องท าร้านตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลา… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 122) 
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   จากเรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า ได้แก่ ปัญหา
จากการท างาน ปัญหาความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนรัก ผู้ป่วยบางคนสาเหตุของโรคอาจเกิด
จากหลายสาเหตุ เกิดจากปัญหาหลายปัญหาที่เข้ามารุมเร้าในเวลาเดียวกัน เมื่อปัญหาไม่ได้รับ
การแก้ไขก็ส่งผลให้กลายเป็นโรคซึมเศร้า 
   ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้กล่าวถึงคนทั่วไป ว่ายังมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ไม่
ถูกต้อง เนื ่องจากโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง แต่บางคน
เข้าใจว่าเกิดจากความคิด และพฤติกรรมของผู ้ป ่วยเท่านั ้น ดังเรื ่องเล่าของผู ้หญิงคนหนึ ่งที่
กล่าวถึงความยากล าบากในการรับมือกับคนที่ไม่เข้าใจโรคซึมเศร้า  ท าให้หลายคนต้องปกปิด
ตัวเองจากสังคม  

…ส าหรับคนเป็นโรคซึมเศร้า ความยากคือการรับมือคนที่ไม่เข้าใจ ทุก
วันนี้เต็มไปด้วยบทความที่บอกว่า ‘พูดกับคนเป็นซึมเศร้ายังไง’ แต่ไม่
เคยมีบทความว่า ‘คนป่วยจะรับมือคนที่บอกว่าตัวเองปกติแต่ไม่เข้าใจ
ยังไง’ พอใครรู้ว่าป่วย เราจะกลายเป็นคนเสพความคิดลบ เป็นคนขี้
เกียจและเรียกร้องความสนใจ เป็นคนไม่น่าคบ เหมือนไม่มีสิทธิ ์มอง
อะไรไม่ดีให้ใครเห็นอีกต่อไป แต่ในเรื ่องเดียวกัน คนไม่มีใบรับรอง
แพทย์ว่าป่วยกลับท าได้ การต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วต้องรับมือกับคนที่ไม่
เข้าใจ คนโดดเดี่ยวอยู่แล้วเลยโดดเดี่ยวมากกว่าเดิม ...  

                                                                   (เรื่องเล่าหมายเลข 126) 
 
   เรื ่องเล ่าออนไลน ์ใน เฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มน ุษย ์กรุง เทพฯ” ได ้เสนอว ิธ ีการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ให้คนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนในครอบครัว ท าความเข้าใจ และสังเกต
พฤติกรรมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เขามีก าลังใจในการมีชีวิตอยู ่ต่อไป โดยการรับฟังและให้
ก าลังใจ และให้ตระหนักถึงการมีคุณค่าในตัวเอง ดังค าพูดของผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าว่า 
 

...เราควรพูดคุยหรือพาเขาไปหาจิตแพทย์ ไปพบผู้เชี่ยวชาญมากกว่าจะ
ให้เข้าวัดฟังธรรม โรคซึมเศร้าก็เหมือนโรคอื่น  ๆ ที่ทวีความรุนแรงได้
หากปล่อยไว้นาน คือเราไม่จ าเป็นต้องเข้าใจความเศร้าทั ้งหมดของ
ผู้ป่วยแค่ยอมรับว่าเขาป่วย พาเขาไปหาหมอ รักษาอาการแค่นั ้นก็ดี  
มาก ๆ แล้วล่ะ... 

                                                                    (เรื่องเล่าหมายเลข 117) 



 40 
 

 

   เรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ไม่ได้ปรากฏผู้เล่าที่เป็นผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมี
เรื ่องเล่าจากผู ้ที ่ใกล้ชิดผู ้ป่วยถ่ายทอดเรื ่องราวเหตุการณ์ของผู ้ป่วยโรคซึมเศร้า  โดยสะท้อน
ออกมาเป็นเรื่องเล่า ดังนี้ 
   เรื ่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเพื่อนรุ่นน้องเป็นผู้ป่วยซึมเศร้า เธอเป็นเพื่อนที่
คอยดูแลพาไปหาหมอ เนื ่องจากพ่อแม่ของน้องแยกทางทางกัน แม่ต้องท างานจึงไม่มีเวลาให้  
มีอยู่วันหนึ่งน้องโทรศัพท์มาชวนไปเที่ยว แต่เธอเรียนหนังสืออยู่ จึงไม่ได้ไปด้วย สุดท้ายน้องฆ่า ตัว
ตาย เหตุการณ์นี้ท าให้เธอรู้สึกผิดตลอดมา และมีความคิดว่าควรดูแลคนรักของเราให้ดีกว่านี้  
 

…เรายังรู้สึกค้างคาในตัวเองนะ หลังจากวันนั ้น เรายังคิดอยู่ตลอดว่า 
‘สิ่งที่เคยท ามันถูกหรือยังถ้าท าอีกอย่างเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปหรือเปล่า 
เราท าอะไรได้มากกว่านี ้ไหม ’ สัปดาห์แรกต้องลุกจากห้องเรียนไป
ร้องไห้ในห้องน้ า เวลาผ่านไปค่อยดีขึ ้นบ้าง แต่เวลาอยู ่บ้านคนเดียว
บางครั้งก็นั่งร้องไห้ ทุกๆ วันจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า ‘พัง’ นั่งอยู่เฉยๆ 
แล้วน้ าตาไหล… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 118) 
 
   จากเรื่องข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่รุนแรงจากอาการของโรคซึมเศร้า 
สร้างความเสียใจให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเป็นอย่างมาก 
   ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่เห็นว่าตนเองส าคัญอีกแล้ว ท าให้ไม่มี
ความสุขในการมีชีวิตอยู ่ เรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ“มนุษย์กรุงเทพฯ” ได้น าเสนอ
วิธีการเอาชนะความคิดด้านลบของตนเอง โดยชี้ให้เห็นถึงการมีคุณค่ากับคนอื่น เพื่อเป็นสิ่งที่
เยียวยาให้มีชีวิตต่อไป ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
   เรื ่องเล ่าของผู ้หญ ิงคนหนึ ่งที ่ร ักษาจนอาการดีขึ ้น  จ ึงอยากท าอะไรที ่เป ็น
ประโยชน์กับคนอื่น จึงน านิยายที่เขียนในเว็บไซต์มารวมเป็นเล่มขายให้คนซื้อตามก าลังศรัทธา 
แล้วน าเงินไปบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราช ท าให้เธอรู้ว่าการมีคุณค่าส าหรับใครสักคนนั้นเป็นสิ่งที่
เยียวยาจิตใจได้มากที่สุด 
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…เราเริ่มยิ้มให้กับตัวเอง เริ่มมองสิ่งที่ดีในตัวเอง ทุกอย่างจะค่อยๆ เคลื่อน
ตัวไปในทิศทางที่เราชี้น า เหมือนอย่างที่แม่บอกไว้ในจดหมาย ตอนกินยา
บางตัวแล้วไม่ได้ผล หมอเคยบอกว่า ‘มียาอีกเยอะมากที่คุณยังไม่ได้ลอง’ 
เส้นทางนี้มันเหนื่อย แต่เราจะไม่ถอดใจ การมีอยู่ของเรายังสร้างสรรค์อะไร
บนโลกนี้ได้อีก ชีวิตจริงย่อมมีทั้งคนที่รักเราและคนที่เกลียดเรา มองให้เห็น
คนที่รักเรา แล้วอาศัยพวกเขาเป็นฐานทัพ ถ้ามีอะไรบุกรุกเข้ามาตี เราจะมี
ก าลังยืนขึ้น เมื่อคุณเริ่มยืนขึ้นได้ คุณจะยื่นมือออกไปจับคนอ่ืนให้ลุกขึ้นมา
ยืนด้วยกัน 

                                           (เรื่องเล่าหมายเลข 126) 
 

  อีกเรื่องเล่าของบุคคลหนึ่งที่ลงมือฆ่าตัวตาย แต่โชคดีที่ รอดชีวิตมาได้ เมื่อเธอฟื้น
ขึ้น ได้เห็นว่ามีคนรักเธอจ านวนมาก มีคนเสียใจในการตัดสินใจของเธอ ท าให้เห็นว่าเธอยังมีค่า
ส าหรับคนอีกจ านวนมาก สิ่งนี้ท าให้เธอมีชีวิตอยู่ได้อีกครั้ง 

 
…เราเริ ่มรู ้ส ึกว่าการมีช ีว ิตไม่ได้แย่ขนาดนั ้น  เราเห็นความเจ็บปวดของ
เพื่อนๆ ที่มาเยี่ยม แม้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองท าผิด แต่เราอยากขอโทษที่ท าให้
พวกมันเสียน้ าตา การฆ่าตัวตายท าให้เราเห็นว่าตัวเองส าคัญกับคนอื่น และ
คนอื ่นก็ส าค ัญกับเราด้วยเลยไม ่อยากให้ใครต ้องมารู ้ส ึก เจ ็บปวดแบบ
เดียวกัน… 

                       (เรื่องเล่าหมายเลข 116) 
 

   จากเรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวทางการการใช้ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
นั่นคือการพยายามมองให้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง การมีชีวิตต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น 
และรู้ว่ามีคนที่รักและหวังดีอีกมาก  
   จากเรื่องเล่าท าให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มาจากหลายสาเหตุ อาจเกิดจาก
สาเหตุเดียว หรือมีหลายสาเหตุเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน จนไปกระตุ้นความคิด และส่งผลต่อจิตใจ  
ท าให ้เคม ีในสมองให ้เก ิดความผ ิดปกติ อาจจากความเครียดความกดดันจากการท างาน  
ความกดดันจากครอบครัว หรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งที่ช่วยผู้ป่วยโรคซึม เศร้าได้ดี 
คือการเอาใจจากคนรอบข้าง และผู้ป่วยพยายามเห็นคุณค่าของตัวเอง  
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1.2 เรื่องเล่าของความพิการ 
เรื่องเล่าของบุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การขาดโอกาส  ใน

การสมัครงานเหมือนกับคนปกติ การบอกกเล่าความรู้สึกของคนด้อยโอกาสให้สังคมเข้าใ จ การ
เยียวยาดูแล และให้ความเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง  มีเรื ่องเล่าจ านวน 9 เรื ่อง 
ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 15, 16, 18, 23, 25, 97, 99, 100, 104 แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
เรื่องเล่าของผู้พิการตั้งแต่ก าเนิด จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 18, 23, 99, 100, 104 
และเรื่องเล่าของผู้พิการจากอุบัติเหตุ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 15, 16, 25, 97  

1.2.1 เรื่องเล่าของผู้พิการตั้งแต่ก าเนิด  
  เรื ่องเล่าของผู ้ที ่เกิดความผิดปกติทางร่างกาย ความพิการบางอย่างอาจจะไม่

ปรากฏความผิดปกติตั ้งแต่แรก แต่จะท าให้ร่างกายค่อย ๆ แสดงอาการผิดปกติ จนเป็นความ
พิการในที่สุด มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 18 , 99, 100, 104  
   เรื่องเล่าผู้พิการตั้งแต่ก าเนิดในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” คือผู้ที่ป่วย
ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal muscular atrophy) เป็นโรคที่ไม่มียารักษา ร่างกาย
จะ เสื่อมลงไปเรื่อย ๆ และในอนาคตจะเดินไม่ได้ในที่สุด ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้  
   เรื่องเล่าของผู้หญิงที่ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเล่าว่า ช่วงหัดเดินแรก ๆ เดินไม่
ปกติ ผู้ปกครองจึงพาไปหาพบหมอ วินิจฉัยว่ากระดูกสะโพกเกินต้องรอให้อายุ 12-13 ปี พอถึง
อายุตามที่หมอบอกปรากฏว่าผลเอกซเรย์ออกมาปกติ ตรวจอีกหลายอย่าง แต่ผลเลือดออกมาว่า
เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตอนนี้เธอยังพอเดินได้แต่ในอนาคตกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงจนเดินไม่ได้
ในที่สุด 
 

...จนใกล้จะเข้ามหาวิทยาลัย ผลเลือดออกมาว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรงที ่ชื ่อ SMA (Spinal muscular atrophy) เป็นโรคที ่ไม่มียารักษา 
ร ่างกายจะค ่อยๆ เสื ่อมลง นั ่นค ือในอนาคตเราจะเด ิน ไม ่ได ้การ
เปลี่ยนแปลงค่อยๆ เกิดขึ้น ตอนนี้อายุ 26 เรานั่งเก้าอ้ีเตี้ยๆ แล้วลุกยาก 
เดินระยะไกลไม่ไหว และก้าวขึ้นสเต็ปที่ไม่มีราวจับไม่ได้... 

                                                                      (เรื่องเล่าหมายเลข 18) 

 
   ผู ้ป่วยบางคนเล่าว่าตอนเด็ก ๆ ยังพอเดินได้ อาศัยเกาะคนอื่นบ้าง เมื ่ออายุ
เพิ่มขึ้นต้องใช้เก้าอี้วีลแชร์ในชีวิตประจ าวันในการเดินทาง เธอเล่าถึงความต้องการได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้อื่นขณะเดินทางทั้งตอนขึ้นและลงจากรถคือ ช่วยเคลื่อนย้ายเธอจากรถวีลแชร์ไป
ยังเบาะรถ แล้วช่วยพับเก็บและกางให้เธอเมื่อลงจากรถ 



 43 
 

 

...บางช่วงวีลแชร์ผ่านไม่ได้จนต้องลงบนถนน เวลาจะไปไหนเลยให้พ่อ
หรือแม่ขับไปส่งที่นั่น หรือส่งที่บีทีเอสแล้วเราไปต่อเอง ส่วนขากลับก็ให้
พ่อหรือแม่ขับมารับที่นั่น หรือรับที่บีทีเอส ความช่วยเหลือที่ต้องการคือ
ย้ายตัวเราจากวีลแชร์ขึ้นบนเบาะรถ แล้วพับเก็บวีลแชร์ขึ้นรถ ส่วนตอน
ลงจากรถก็ช่วยกางวีลแชร์ แล้วย้ายตัวจากเบาะรถมานั่งบนวีลแชร์  

                                               (เรื่องเล่าหมายเลข 104) 
 

  จากเรื่องเล่าของผู้พิการตั้งแต่ก าเนิดสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ยากล าบากใน
การเดินทาง ต้องใช้รถวีลแชร์ และอาศัยผู้อื่นให้ช่วยเหลือขณะเดินทาง ของผู้ป่ วยโรคกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงที่เป็นความผิดปกติตั ้งแต่ก าเนิด เป็นเรื ่องเล่าที ่ได้อธิบายลักษณะของโรค และบอก
กล่าวถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 
 
   1.2.2 เรื่องเล่าของผู้พิการจากอุบัติเหตุ   

  เรื่องเล่าของผู้พิการที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่คาดคิด เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงเกิดความผิดปกติทางร่างกาย ไม่สามารถใช้ชีวิต
ได้ปกติดังแต่ก่อน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสร้างก าลังใจและใช้ชีวิตต่อไป มีจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่
เรื่องเล่าหมายเลข 15, 16, 25, 97  
   เรื่องเล่าของผู้พิการเล่าถึงเหตุการณ์ที่ท าให้ตนเองพิการ โดยเป็นอุบัติเหตุจาก
การขับขี่ยานพาหนะ อาจเป็นผู้ขับขี่เอง หรือเป็นผู้โดยสาร 
   ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 18 เรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติ เหตุตอน
อายุ 9 ปี เมื ่อเขาและน้องชายนั ่งซ้อนรถจักรยานยนต์แม่ไปงานเลี ้ยง แล้วประสบอุบัติเหตุมี
รถจักรยานยนต์ขับมาชนแล้วรถยนต์ชนซ้ าอีก ท าให้แม่ของเขาเสียชีวิต น้องขาหัก 3 ท่อน  
เขากลายเป็นคนอัมพาตครึ่งท่อนล่าง 
 

... มีคนเล่าว่ามอเตอร์ไซค์มาชนแล้วรถยนต์มาชนอีกที  ผมฟื้นขึ้นมาถามว่า 
‘แม่อยู่ไหน’ ญาติบอกว่า ‘แม่ไปสัมมนา’ แต่ความจริงคือแม่เสียชีวิตแล้ว 
ครั้งนั ้นน้องขาหักสามท่อน ผมต้องเดินทางจากสุราษฎร์ธานีมากรุงเทพฯ 
เพื่อเอ็กซเรย์ ผลคือไขกระดูกสันหลังบิด หลังงอ ท าให้เส้นประสาทขาดออก 
ผมกลายเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่าง นอนโรงพยาบาลอยู่สองสามเดือนถึง
กลับมาอยู่บ้าน… 

               (เรื่องเล่าหมายเลข 18) 
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   เรื่องเล่าหมายเลข 25 เรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาชีพเลี้ยงปลาสวยงาม เขา
ก าลังขับรถไปส่งปลา ขณะก าลังเลี้ยวออกจากซอยถูกรถแท็กซี่เข้าชนต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่ห้อง 
ICU หนึ่งเดือนแล้วคิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งต้องหาย 
 

...มีคนเล่าให้ฟังว่า แท็กซี่ขับสักร้อยกว่าพุ่งมาชน รถผมข้ามเกาะกลางไป
ชนเสาไฟฟ้า เข้าใจว่าคงเกร็ง ขาผมเลยเหยียบคันเร่งค้าง ผมต้องอยู่ไอซียู
เดือนนึง ช่วงแรกคิดว่า ‘ไม่ตายเว้ย!’ สักพักคงหาย นานเข้านานเข้ายัง
ขยับไม่ได้ วันนึงได้ยินพี่สาวพูดว่า 'น้องคนเดียว ท าไมพี่จะเลี้ยงไม่ได้ ' ผม
สงสัย ท ากายภาพไปสักเดือนนึง เลยถามหมอไปตรง  ๆ หมอบอกว่า  
‘คุณไม่มีทางหายนะ ต้องอยู่กับมันให้ 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 25) 
 

   เรื่องเล่าของผู้ชายคนหนึ่งเล่าว่า วันที่ 31 ตุลาคม 2551 เขากับเพื่อนไปเที่ยว
สถานบันเทิง แล้วมีปัญหาทะเลาะกับวัยรุ ่นโต๊ะข้าง ๆ ฝั่งนั ้นมีคนหนึ่งหยิบปืนขึ้นยิง เขาเป็น  
คนเดียวที่ถูกยิง มารู้ทีหลังว่าพวกนั้นมาหาคู่อริแต่ไม่พบพวกเขากลายเป็นเหยื่อ  
 

...ประมาณตีสองสี ่สิบห้า โต๊ะข้างๆ เป็นกลุ ่มวัยรุ่น ผมยังไม่ทันจะยกแก้ว จู ่  ๆ 
เพื่อนผมโดนต่อย เกิดการตอบโต้กัน ย้ายออกมาข้างนอก สถานการณ์ชุลมุน การ์ด
เข้ามาแยก ฝั่งนั้นมีคนนึงกลับไปหยิบปืน แล้วยิงปัง  ๆ ๆ จนหมดแม็ก ผมเป็นคน
เดียวที่โดนยิง กระสุนเข้าหัวไหล่และหลัง สิ้นเสียงปืน พวกเขาขับรถออกไปเลย มา
รู ้ท ีหล ังว่ามาจากจังหวัดอื ่น เพื ่อเอาคืนคู ่อริแต่ไม่เจอ พวกเราเลยซวย มาถึง
โรงพยาบาล ผมต ้องกรีดล าต ัวเพื ่อสอดท ่อระบายอากาศและเจาะระบาย
เลือดออก… 

                (เรื่องเล่าหมายเลข 16) 
 

   จากเรื ่องเล่าข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุทั ้งหมด พวกเขาข้างต้นเป็นผู ้ที่ 
ถูกกระท า ต่างก็เป็นเหยื่อของอุบัติเหตุที ่ตนเองไม่ได้เป็นผู ้ก่อ แต่กลับต้องได้รับผลกระทบจน
กลายเป็นผู้พิการด้วยน้ ามือของผู้ที่ประมาท 
   เรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้พิการในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” กล่าวถึงความ
ยากล าบากในการใช้ชีวิต เนื่องจากคนพิการไม่ได้รับความเท่าเทียมเหมือนกับคนปกติ ยังเป็นผู้ที่
ถูกสังคมละเลย เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม สังเกตจากความไม่พร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก
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ส าหรับผู้พิการ การให้ความรู้ในการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ไม่แสดงให้ผู ้พิการรู้สึกว่าตัวเองน่า
สงสาร รวมไปถึงการให้โอกาสในการท างานเพ่ือให้พวกเขายืนได้ด้วยตนเอง ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้  
   เรื่องเล่าหมายเลข 24 กล่าวถึงความละเลยของภาครัฐที่มีต่อผู้พิการ ในการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ แบบที่ไม่มีมาตรฐานไม่สามารถใช้งานได้จริง ดังเรื่องเล่า
ของนักกีฬา ผู ้พิการทีมชาติ ที ่แสดงความคิดเห็นว่าห้องน้ าส าหรับผู ้พิการเป็นสิ ่งส าคัญมาก  
แต่ประเทศไทยไม่ให้ความส าคัญ 
 

…เท ียบกับท ุกประเทศที ่ผมเคยไป ห้องน้ าคนพิการของไทยอยู ่รั ้งท ้ายเลย 
ประเทศในยุโรปโอเค ฮอลแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย แม้แต่พม่าหรือจีน ถึง
บางที่จะสกปรก แต่ยังดีกว่าบ้านเรา ในต่างประเทศนะ บางที่ประตูเป็นปุ่มกด 
เข้าไปก็ปิดอัตโนมัติ แล้วเราค่อยกดล็อค บางประเทศเป็นแบบหมุน แต่ไม่เคย
เจอประเทศที่ล็อคประตูไม่ได้ ผมมองว่าพวกเขาให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์…  

                (เรื่องเล่าหมายเลข 24) 
 

   เรื่องเล่าอื่นที่กล่าวถึงการละเลยคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากสังคม ที่นอกจาก
ห้องน้ าแล้ว ยังรวมไปถึงที่จอดรถส าหรับผู้พิการที่ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้ถึงแม้เขาต้องการใช้ชีวิต
เหมือนกับคนปกติ แต่การไม่ใส่ใจก็ท าให้พวกเขาใช้ชีวิตล าบาก ดังเรื่องเล่าของเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล เมื่อรู้ว่าตนเองพิการ จึงไม่ต้องการเป็นภาระของคน
ใคร เมื ่อรู ้ว ่าผู ้พ ิการสามารถขับรถได้ จึงให้พี ่สาวพาไปซื ้ออุปกรณ์ส าหรับขับรถของผู ้พ ิการ 
จากนั้นเขาก็ขับรถมาท างานได้ แต่ที่จอดรถของผู้พิการยังไม่ได้มาตรฐาน  
 

...ทุกวันนี้หลายที่มีที ่จอดรถคนพิการแล้วล่ะ แต่ปัญหาคือยังท าไม่ได้
มาตรฐาน เช่น วางในต าแหน่งที่ประตูฝั่งคนขับเปิดได้ไม่สุด คุณรู้ว่าต้อง
มีนะ แต่เป็นแค่คอนเซ็ปต์ในกระดาษที่หยิบมาวาง ไม่ได้ค านึงถึงผู ้ใช้
จริง ถ้าให้โอเคที่สุด ท าที่จอดรถทั้งหมดให้กว้างๆ ไปเลย การถูกจัดเป็น
คนพิเศษ เราไม่ได้รู้สึกโอเค แต่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยากได้ในทางธุรกิจ 
เอาล่ะ ถ้าต้องแยกออกมา คนสร้างควรค านึงถึงผู้ใช้งานจริง... 

                                                                     (เรื่องเล่าหมายเลข 16) 
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   เรื่องเล่าความยากล าบากในการเดินทางของผู้พิการที่ต้องใช้ที่เก้าอี้วีลแชร์ มักจะ
ได้รับการปฏิเสธไม่ให้โดยสารจากรถแท็กซี่ ท าให้การเดินทางล าบาก ต้องใช้เวลานานในการรอรถ
ที่เขาให้โดยสารไปด้วย 
   ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 104 กล่าวถึงผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เล่าถึงการกลับบ้านด้วยแท็กซี่ที่มักจะได้รับการปฏิเสธ หรือขับรถเลยผ่านไปเมื่อเห็นว่าเธอนั้นใช้
เก้าอ้ีวีลแชร์  
 

...เวลาโบกแท็กซี่ คนขับมักถามว่า ‘คนนั่งวีลแชร์ไปด้วยไหม’ พอบอก
ว่าไป เขาก็ไม่ไป บอกว่าวีลแชร์ขึ้นไม่ได้บ้าง เติมแก๊สบ้าง หรือไม่บอก
เหตุผลบ้าง เจอครั้งแรกๆ ก็เหวอ ท าไมต้องถาม ที่ไม่ไปเพราะเรานั่ง  
วีลแชร์เหรอ เราไม่ได้โกรธใคร เพราะยิ่งโกรธยิ่งรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง...  

(เรื่องเล่าหมายเลข 104) 
 
   ผู้เล่ากล่าวถึงความยากล าบากในการสมัครงาน เมื่อรู้ว่าเป็นผู้พิการจะได้รับการ
ปฏิเสธให้เข้าท างานดังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง เธอเรียนจบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาโทบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สมัครงานประมาณ 40 บริษัท แต่เมื่อเห็นช่อง
ทุพพลภาพในใบสมัคร เจ้าหน้าที ่จะโทรมาถามว่าพิการแบบไหน เธอก็แจ้งว่าต้องนั ่ งวีลแชร์ 
ค าตอบที่ได้คือขอโทษด้วยสถานที่ยังไม่พร้อม  
 

...เราสมัครงานไปหลายที่ ทั้งเอชอาร์ แอดมิน มาร์เก็ตติ้ง รวมแล้วเกือบ
สี่สิบบริษัท เราติ๊กช่องทุพพลภาพในใบสมัครเจ้าหน้าที่หลายคนโทรมา
ถาม ‘ขอโทษนะ พิการแบบไหนเหรอคะ ’ พอบอกไปว่าใช ้วีลแชร์ 
ค าตอบที่ได้คือ ‘ขอโทษด้วยนะคะ สถานที่ยังไม่พร้อม ขอยกเลิกการ
สัมภาษณ์นะคะ' หลายบริษัทมีลิฟต์นะ แต่ทางเข้าด้านหน้าไม่มีทางลาด 
เราเคยให้เพื ่อนอุ้มขึ ้นไปสัมภาษณ์ ค าตอบก็ออกมาเหมือนเดิม ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ถูกปฏิเสธเพราะความสามารถ แต่เพราะสถานที่ไม่เอื้ออ านวย 
เราเลยไม่ได้ท างานที่อยากท า พอโดนปฏิเสธบ่อยๆ ยอมรับว่าท้อ... 

       (เรื่องเล่าหมายเลข 100) 
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   นอกจากเรื ่องเล ่าเกี ่ยวกับความไม่เท ่าเทียมของผู ้พ ิการแล้ว ยังบอกเล่าถึง
ความรู้สึกที่เป็นปมในใจของผู้พิการ เนื่องจากคนปกติมองว่าผู้พิการเป็นของแปลก มักแสดงความ
สงสาร เวทนา และช่วยเหลือโดยการให้เงิน การกระท านี้เป็นสิ่งที่ลดทอนคุณค่าความเป็นคนของ
เธอ ดังเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า เวลาเธอออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านคนทั่วไปมักมองด้วย
ความสงสาร บางคนมองเหมือนเป็นขอทาน มีคนเอาเงินมาให้ การกระท านี้เป็นการท าร้ายจิตใจ
กัน  
 

...เราเคยนั ่งรอเพื ่อนอยู ่ร ิมฟุตบาท จู ่ ๆ มีคนเอาเงินมาให้ ครั ้งนั ้น
ปฏิเสธไป แล้วตอบว่า ‘ไม่เป็นไรค่ะ หนูไม่ได้เดือดร้อน แค่มารอเพื่อน
เฉยๆ’ ขนาดเพื่อนที่เรียนด้วยกัน เขามาทักทาย พูดคุย แล้วควักเงินให้ 
เราถามว่า ‘ให้เงินท าไม’ เขาบอกว่า 'เห็นเธอพิการ ท าอะไรไม่ได้ เรา
ให้นะ' เราน่าสมเพชขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่นะ เรามีความสุขกับชีวิต ยัง
ท างานหาเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้ นึกออกไหม คนพิการไม่ใช่
ขอทานเสมอไปนะ เราไม่ได้บอกว่าต่อไปไม่ต้องช่วยเหลือคนพิการแล้ว
นะ แต่การท าไปด้วยความสงสาร แม้จะปรารถนาดีก็ตาม แต่มันท าร้าย
จิตใจกัน… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 23) 
 

 เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดความรู้สึกของผู้พิการที่ถูกลดคุณค่าความเป็นคนด้วย ค าว่า
สงสารจากคนรัก ดังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดมาตลอดว่าตัวเองไม่ได้แตกต่างจากคนอื่น เป็น
มนุษย์เหมือนกัน แค่ต้องใช้รถวีลแชร์ จนกระทั่งวันที่เลิกกับคนรักว่าและเขาบอกว่าที่ผ่านเป็น
เพียงความสงสาร 
 

…วันที่เลิกกัน เขาพูดว่า 'ที่ผ่านมาเราสงสารเธอ ' เราเสียใจที่เลิกกัน เสียใจ
กับค าพูดนั้น และเริ่มมาคิดในอีกมุมที่ไม่เคยคิด เราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจพูดหรือ
เปล่า เพราะก่อนเป็นแฟนกันและระหว่างที่คบกัน เขาดูแลเราดีมาตลอด
นะ บางทีเขาอาจหลุดปาก ไม่ได้ตั้งใจพูดให้เสียใจ เหตุการณ์ก็ผ่านมาแล้ว 
ส าหรับคนอื่นอาจจะเฉยๆ แต่พอเราเป็นแบบนี้ ค า  ๆ นั้นเลยส่งผลต่อเรา

มาก 
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 เรื่องเล่าข้างต้นแสดงถึงความยากล าบากในการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่ไม่รองรับ
ส าหรับผู ้พิการไม่ว่าจะเป็นสิ ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู ้พิการที ่ไม่ได้มาตรฐาน การไม่รับ  
ผู้พิการที่ใช้วีลแชร์ของรถแท็กซี่ และไม่รับเข้าท างาน เป็นการแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของ
คนในสังคม 
 ในเรื่องเล่ายังสะท้อนความเข้มแข็งของผู้พิการ ถึงแม้จะไม่พร้อมแต่ก็ต้องมีชีวิต
ต่อไป โดยก้าวข้ามความเจ็บปวดจากความพิการ ยอมรับข้อจ ากัดของตนเอง มองโลกอย่างอย่าง
เข้าใจ กล้าออกออกมาเผชิญโลกเพื่อใช้ชีวิต และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขกับคนรอบข้าง ดัง
เรื่องเล่าต่อไปนี้ 
 เรื่องเล่าของผู้ชายที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้วีลแชร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ถึงแม้
บางครั้งจะมีความคิดถึงอดีตที่เคยท าสิ่งนี้ได้ แต่ตอนนี้ท าไม่ได้ต้องรีบลบความคิดนั้นทิ้ง แล้วอยู่
กับปัจจุบันให้ได้ 

 
...ทุกวันนี ้ความสุขแต่ละวันอาจไม่เหมือนเดิม แต่ก่อนไม่ชอบดูหนัง 
เดี๋ยวนี้ดูหนังโรงนะ ซื้อตั๋วปกติ นั่งตรงทางเดินกว้างๆ ตรงกลางน่ะ ขา
ขึ้นพนักงานยกรถให้ เป็นร้อยกิโลนะ แต่ขาลงจะง่ายหน่อย ค่อยๆ ถอย
ลงได้ ของอร่อยๆ ก็ชอบไปกิน งานมอเตอร์โชว์ก็ไป .... 

                    (เรื่องเล่าหมายเลข 25) 
 

 การไม่จมปลักกับความทุกข์ การมองหาความสุขโดยการออกเดินทางก็เป็นสิ่งที่
ท าให้ผู้พิการมีความสุขในชีวิตได้เหมือนกัน เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองต่อการ
เผชิญกับการสายตาของคนปกติที่มองมา 
 

...ตอนออกจากบ้านครั้งแรก ได้เจอวิวทิวทัศน์ เจอผู้คน เหมือนได้เปิดหู
เปิดตา สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปขนาดนี้เลย แต่ก็กดดันสายตาคนมอง 
บางคนมองเหลียวหลัง การออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านค่อยๆ สร้างความ
มั่นใจ จากกดดันก็เริ่มชิน การเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตไปแล้ว ผมเริ่ม

จากถ่ายคลิปมาลงเฟซบุ๊กตัวเอง... 
  (เรื่องเล่าหมายเลข 97) 
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 การมีความสุขในชีว ิตที ่ง่ายที ่ส ุดคือการอยู ่กับปัจจุบัน มองโลกในแง่บวกหา
ความสุขจากสิ ่งที ่อยู ่รอบตัว เช ่นครอบครัว คนรัก หรือเพื ่อน ท างานอดิเรกที ่ชอบ หรือ
รับประทานอาหารที่โปรดปราน ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองได้  
 ตัวอย่างเรื ่องเล ่าหมายเลข 18 เรื ่องเล ่าของผู ้หญิงคนหนึ ่งที ่ตอนนี ้เธอยังพอ
สามารถเดินเองได้ แต่เวลาผ่านไปเธอก็ต้องได้ใช้วีลแชร์ เธอยอมรับและเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ของตนเอง รวมไปถึงการสร้างความสุขให้ตัวเองในชีวิตปัจจุบัน  
 

…พอคิดถึงเรื ่องดีๆ ที ่ได้รับในแต่ละวัน ความกังวลเปลี ่ยนเป็นอยาก
ตั้งใจมีชีวิต ตอนนี้เราช่วยกิจการที่บ้าน เป้าหมายหลักคืออยากเก็บเงิน
เพื่อให้ป๊ากับแม่ได้เกษียณ พอถึงวันที่เดินไม่ได้ ชีวิตคงมีเรื่องไม่สะดวก
เกิดขึ้น มีเรื่องต้องรบกวนคนอื่นอีกหลายอย่าง ไม่รู้ถึงตอนนั้นจะงอแง
ไหม แต่สุดท้ายคงไม่เป็นอะไรหรอก เราพยายามตุนความสุขธรรมดาๆ 
ในแต่ละวัน กอดป๊ากอดแม่เยอะๆ กินของอร่อยกับเพื่อน หรือแค่เดิน
เล่นธรรมดา ถ้ายังมีชีวิตคงมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้น ถ้าเราใจดี ทุกอย่างคงเข้า
ที่เข้าทาง… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 18) 
 

 จากเรื่องเล่าความพิการทั้งหมดสะท้อนให้ถึงความรู้สึกของผู้พิการต่อการเผชิญ
กับความยากล าบากในการใช้ชีวิต แต่พวกเขาก็ต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดและมีชีวิตอยู่ต่อไปให้
ได้อย่างมีความสุข ด้วยความรู้สึกที ่ไม่ต้องการเป็นภาระของใคร อยากใช้ชีวิตท าสิ ่งต่าง ๆ ได้
เหมือนกับคนปกติ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจจากคนในสังคมที่ไม่แบ่งแยกพวกเขาออกจาก
คนปกติ มองเขาให้เหมือนกับคนปกติ ไม่ตีค่าว่าน่าสงสาร หรือน่าเวทนา รวมไปถึงการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมาะส าหรับผู้พิการอย่างได้มาตรฐาน 
 

1.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ  
  เรื ่องเล่าของผู้ที ่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แล้วกล่าวถึงการจัดระบบ

สาธารณสุขของรัฐ การให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพ ให้แก่ประชาชนทั้ง
ยามเจ็บป่วย รวมไปถึงสวัสดิการของรัฐด้านอื่น ๆ ที่ต้องจัดสรรให้ประชาชนทุกคนในประเทศ
อย่าง เท่าเทียมกัน มีจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 4 , 24, 135  
 เรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งเล่าเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐทางด้านสาธารณสุขที่เธอ
ได้สิทธินั้น จากการใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล ดังเรื่องเล่านี้  
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 ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 4 กล่าวถึงผู้ป่วยที่กล่าวถึงสวัสดิการของรัฐเกี่ยวกับ
ยาต้านไวรัสที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังไม่มีระบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองในการ
รักษาโรค ซึ่งยาต้านไวรัสมีราคาสูงมากในเวลานั ้น จนกระทั่งปัจจุบันยาต้านไวรัสถูกบรรจุเข้า
ระบบประกันสุขภาพ เมื่อยาต้านไวรัสถูกบรรจุเข้าระบบประกันสุขภาพ ก็มีบางคนที่มองว่าไม่
เห็นด้วย เนื่องจากมองว่าคนติดเชื้อเอดส์เป็นคนไม่ดี ไม่สมควรได้รับสวัสดิการนี้ ซึ่งที่ถูกต้องคือ
ระบบประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกัน  
 

...มีคนพยายามอธิบายว่า ‘พอมีระบบหลักประกันสุขภาพ ประชาชน
เลยไม่ดูแลตัวเอง ใช้สิทธิกันฟุ่มเฟือย’ เป็นค ากล่าวหาที่ล่องลอยและดู
ถูกประชาชน ถ้าการเจ็บป่วยไม่สุดจริง ๆ ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาล
หรอก มันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าหรือสวนสนุก แล้วมันไม่ใช่เรื่องบุญคุณ
หรือการช่วยเหลือด้วย ค่ารักษาพยาบาลก็มาจากภาษีที่ทุกคนจ่าย เรา
จ่ายก่อนป่วยด้วยซ้ า บางคนบอกว่า 'จะไปช่วยท าไม คนเหล่านี้ไม่เคย
ต้องเสียภาษี' นั่นสะท้อนว่าคนพูดไม่มีความรู้เรื่องระบบภาษีเลย คุณรู้
ไหมแต่ละปีรัฐได้เงินจาก VAT 7% เยอะขนาดไหน แต่เงินนั้นน ามาใช้
ด้านสุขภาพไม่ได้ มากเลย 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 4) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 24 กล่าวถึงสวัสดิการส าหรับผู้พิการ ที่ชายคนหนึ่งกล่าวว่ารัฐ
ควรสนับสนุนให้เขามีงานท า เลี ้ยงตัวเองได้ จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของใคร เพราะส่วนใหญ่  
ผู้พิการมักจะถูกปฏิเสธการจ้างงานด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม และสถานที่ท างานบางแห่ง  
ไม่เอ้ือต่อการท างานของผู้พิการ 

...สวัสดิการของคนพิการคือการสนับสนุนให้คนๆ นึงหลุดจากภาระ คน
พิการต้องเสียภาษีผ่านการใช้จ่ายอยู ่แล้ว ภาษีเป ็นรายได้ของรัฐ การ
สนับสนุนให้คนพิการออกมาใช้ชีวิต ถ้าออกมาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิด
การจ้างงาน คนพิการมีรายได้มากขึ้น สุดท้ายภาษีก็กลับคืนสู่รัฐ ที่ผ่ านมา
คนพิการถูกกีดกันในหลายเรื่อง เข้าถึงสาธารณประโยชน์ทั่ว ๆ ไปไม่ได้ จน
ไม่สามารถมีชีวิตเหมือนคนอ่ืน ๆ ดังนั้น สวัสดิการไม่ใช่สิทธิพิเศษ แต่คือสิ่ง
ที่คนๆ นึงควรได้รับเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้  เพื ่อให้มีความเป็นมนุษย์อย่างเท่า
เทียม... 

                   (เรื่องเล่าหมาเลข 24) 
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 ตัวอย่างเรื ่องเล่าหมายเลข 135 กล่าวถึงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลของ
ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า ในตอนเช้าก าลังจะไปท างานลูกพี่ลูกน้องบอกว่าแม่เป็นลมในห้องน้ าจึงโทร 
1669 ผ่านไปสัก 10 นาที ทางนั้นโทรมาแจ้งว่าไม่สามารถมาได้มีรายที่ด่วนกว่า  เธอเลยหาคน
ช่วยอุ้มแม่ขึ้นรถ แล้วขับไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุด ผลตรวจพบว่าแม่เส้นเลือดในสมองแตก 
ต้องรีบผ่าตัดก็ห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ด้วยสิทธิบัตรทองจึงผ่าตัดได้ ชั่วครู่หมอบอกว่าต้อง
ผ่าตัดอีกเส้นหนึ่งและหมอแจ้งว่าไม่ต้องกังวลการผ่าตัดอยู่ในสิทธิ์การรักษา  
 เธอมองว่าหลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับในฐานะพลเมืองที่จ่าย
ภาษี และรู้สึกดีที่รัฐมีสวัสดิการบัตรทองให้กับประชาชน แต่ทุกคนก็ไม่ควรประมาทในการเตรียม
ค่ารักษาพยาบาล 
 

...เราเคยคิดว่าเมื ่อถึงวัยเกษียณ เราคงพึ ่งพารัฐสวัสดิการด้านสุขภาพ 
เหมือนที ่แม่เราได้รับในตอนนี ้ ไม่รู ้ว่าถึงตอนนั ้นจะยังมีโครงการนี ้หรือ
เปล่า ถ้าคุณป่วยระดับนี้ แถมหลังการรักษายังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ทุก
อย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ต่อให้มีเงินเก็บขนาดไหนก็ไม่มีทางพอ ในกรณีแม่
เรา ถ้าไม่ได้รักษาตามสิทธิบัตรทอง ป่านนี้อาจจะต้องขายรถมาจ่ายค่ า
ผ่าตัดไปแล้วก็ได้... 

        (เรื่องเล่าหมายเลข 135) 
 

 เรื่องเล่าสวัสดิการของรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชน
ทุกคน ทุกคนต้องสามารถใช้สวัสดิการของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้รัฐควรให้
สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่นคนพิการให้มีงานท า สามารถเลี้ยงตนเองได้ เพื่อไม่ต้อง
เป็นภาระของใคร แล้วถ้ามีงานท าก็จะสามารถจ่ายภาษีให้แก่รัฐที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคน  
 

1.4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ 
 เรื ่องเล่าการท ากิจกรรมที ่บุคคลได้ริเริ ่มและกระท า เพื ่อให้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง การออกก าลังกายจึงเป็นการป้องกันโรควิธีหนึ่ง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 10  
 เรื่องเล่าของผู้ชายที่เริ่มต้นการขี่จักรยาน เนื่องจากสุขภาพไม่ดีจึงอยากออกก าลัง
กาย ด้วยการขี ่จ ักรยานมาท างาน การปั ่นจักยานเป็นการออกก าลังกายที ่นิยมของคนเมือง 
เนื่องจากคนเมืองใช้เวลาบนท้องถนนเป็นเวลานาน เพราะการจราจรที่หนาแน่น การเดินทางด้วย
รถจักรยานจึงเป็นการใช้เวลาของคนเมืองผู้ที่ไม่มีเวลาแต่ต้องการออกก าลังกาย  
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...แต่ก่อนผมต้องขึ้นมอเตอร์ไซค์ มาต่อรถตู้ ลุ้นว่าที่จะเหลือไหม ต้องนั่ง
เบียดแถวหลังสี่คนหรือเปล่า ขึ้นรถไฟฟ้าที่หมอชิต คนก็เยอะมาก แล้ว
ค่อยเดินมาออฟฟิศ ใช้เวลานานมาก แต่พอปั ่นจักรยาน เราเอาชุด
ท างานใส่เป้ ขึ้นคร่อม แล้วไปได้เลย 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 10) 
 

 การขี่จักรยานนอกจากเป็นการออกก าลังกายแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินอีกทางหนึ่ง เพราะไม่ต้องเสียค่าโดยสาร หรือการเสียเงินในการเติมน้ ามันรถ  
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐเป็นเรื่องเล่าที่มีจ านวนมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่าสุขภาพเป็นเรื่องส าคัญ ที่ต้องท าให้เกิดความตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง ต้อง
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคภัย รวมถึงการเข้าใจผู้ที่เจ็บป่วย เห็นอกเห็นใจผู้พิการที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายที ่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติ ซึ ่งสิ ่งส าคัญที่จะช่วยผู ้ที่
เจ็บป่วยได้คือการได้รับการดูแลจากครอบครัว คนใกล้ชิด และเจ้าหน้าสาธารณสุขที่ท าหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

 

2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพ 
เรื่องเล่าของบุคคลในการท ากิจกรรมการท างาน การต่อสู้ดิ้นรนในการประกอบอาชีพเพื่อ

หารายได้มาจุนเจือครอบครัว อาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์เครื่องมือ วิธีการที่แตกต่าง
กันไป ตลอดจนแนวคิดในการท างานของแต่ละบุคคล เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพจ านวน 24 เรื่องเล่า 
แบ่งเนื ้อหาได้ 7 ประเภท ได้แก่ เรื ่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพรับจ้าง จ านวน 8 เรื่อง ได้แก่เรื ่องเล่า
หมายเลข 3, 14, 37, 40, 101, 107, 127, 134 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 8 
เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 22, 36, 65, 70, 76, 83, 105, 128 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพหาบเร่ 
2 เรื ่อง ได้แก่เรื ่องเล่าหมายเลข 26, 54 เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับอาชีพบันเทิงจ านวน 2 เรื ่อง ได้แก่ 
เรื่องเล่าหมายเลข 108, 136 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพพยาบาล จ านวน 2 เรื่อง หมายเลย 19, 20 
เรื่องเล่าอาชีพทางการศึกษา 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 39, 68 และอาชีพนักเขียน 1 เรื่อง 
เรื่องเล่าหมายเลข 12 
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 2.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพรับจ้าง 
 เรื ่องเล่าของผู ้ที ่มีอาชีพรับจ้าง ท างานให้กับผู ้ว่าจ้างหรือเจ้าของกิจการ และ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน โดยลักษณะงานที่ท าอาจเป็นงานประจ างานพาร์
ททาม หรืออาชีพฟรีแลนซ์ที่มีความเป็นอิสระแบบไม่มีนายจ้าง จ านวน 9 เรื ่อง ได้แก่เรื่องเล่า
หมายเลข 3, 14, 37, 40, 101, 107, 127, 134, 137  
 เรื ่องเล่าอาชีพรับจ้างเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
เป็นอาชีพที ่น่าสนใจ และบางอาชีพเป็นงานที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมท ากัน ประกอบด้วยอาชีพ
ต่อไปนี้ อาชีพช่างถ่ายภาพ อาชีพคนขับรถ อาชีพขับเรือข้ามฝาก อาชีพสัปเหร่อ อาชีพฉีกตั๋วหนัง 
อาชีพร าแก้บน อาชีพรับจ้างในร้านอาหาร และอาชีพรับจ้างทั่วไปท างานไม่เ ป็นหลักแหล่ง ดัง
เรื่องเล่าต่อไปนี้ 
 เรื่องเล่าหมายเลข 3 กล่าวถึงผู้ชายมีอาชีพขับเรือข้ามฝากเป็นเวลาถึง 7 ปี เริ่ม
จากเป็นคนคล้องเชือก จากนั้นได้เรียนรู้จนกลายเป็นคนขับเรือ ในบางครั้งรู้สึกเบื่อเวลาต้องจอด
คอยผู้โดยสารขึ้นเรือ จึงใช้โทรศัพท์ในการผ่อนคลายชั่วครู่เท่านั้น เนื่องจากผู้โดยสารจะรู้สึกไม่ดี
เหมือนกับไม่สนใจท างาน 
 

...ผมเริ่มจากเป็นคนคล้องเชือก ท าอยู่ปีกว่า หัวหน้าค่อยมาชวนเป็น
คนขับเรือ (เรือข้ามฟาก) ช่วงแรกผมนั่งไปด้วย คนขับค่อยๆ สอนว่า
บังคับเรือยังไง ผ่านไปเดือนกว่า ผมเริ่มขับคนเดียว ตื่นเต้นนะ ยังลนๆ 
หน ่อย ขับรถยนต์หมุนน ิดเด ียวก็เลี ้ยว แต่เรือหมุนสุดคือ 20 รอบ 
รถยนต์จะอยู่นิ่ง แต่เรือมันไหลไปเรื่อย เราต้องคอยประคอง ยิ่งตอนลม
แรงๆ ฝนตกหนักๆ เรามองไม่เห็นทางเลยนะ ต้องประคองให้อยู ่ใน
เส้นทาง ถ้าฝนตกหนักมากก็ไม่ออกเลย ยากเหมือนกัน แต่ขับไปสักพัก
ก็ชิน... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 3) 

 
 เรื่องเล่าหมายเลข 14 กล่าวถึงชายคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ท างานตั้งแต่อายุ 16 
ปี ช่วยเหลือแม่เนื่องจากแม่ต้องเลี้ยงลูก 2 คน คนเดียว เพราะเลิกกับพ่อ งานที่ท าเป็นงานพาร์ท
ไทม์ เมื่อท างานแล้วจึงขอเงินแม่น้อยลงเรื่อย ๆ จนจบ ม.6 ก็ไม่ได้ขออีก แม้จะสูญเสียเวลาวัยรุ่น
ไปแต่ก็ได้ประสบการณ์ ไม่กลัวล าบาก เพราะล าบากมาตั้งแต่เด็ก และถึงแม้จะเหนื่อยก็อยาก
ช่วยเหลือแม่ให้สบายขึ้น 
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…ผมเริ่มท างานตอนอายุ 16 ทั้งพาร์ทไทม์โรงหนัง เวรเปลโรงพยาบาล 
งานโรงงาน ยกของตามอีเวนท์ โบกธงคอนโด อะไรเข้ามาท าหมด พอ
เงินเดือนแรกออก ผมให้แม่หมดเลย ถือเป็นเงินก้อนแรกในชีวิต แล้ว
เด ือนต ่อมากลับ ไปขอเขาต ่อ (ห ัวเราะ) ผมขอเงินน ้อยลงเรื ่อย ๆ 
จนกระทั่งจบ ม.6 ก็เลิกขอ ช่วงนั้นสูญเสียชีวิตวัยรุ่นไปเยอะนะ ขณะที่
เพื ่อนใช ้ช ีว ิตสน ุกสนาน เราต ้องท างาน แต ่มองอีกด ้าน ผมได ้ร ับ
ประสบการณ์ เรียนจบคงไม่ล าบาก เพราะล าบากมาตั้งแต่เด็กแล้ว...  

(เรื่องเล่าหมายเลข 14) 

 เรื่องเล่าหมายเลข 37 กล่าวถึงนางร าแก้บนเล่าถึงงานว่า รับจ้างร าแก้บนถวาย
ศาลตายาย พระพรหม พระอินทร์และ เทพองค์ต่าง ๆ นอกนั้นก็งานวันเกิด งานแต่งงาน โดยจะ
ร าเพลง เทพบันเทิง กับฟ้อนอวยพร แต่ถ้าผู้จ้างก าหนดเพลงมาให้ ก็ต้องมีการซ้อมกันก่อน ซึ่ง
ทุกคนมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว ที่คณะร ามีคนจบนาฏศิลป์โดยตรงไม่กี่คน แม้ต้องร าแบบเดิมเป็นประจ าก็
ไม่รู้สึกเบื่อ  

 
...งานส่วนใหญ่คือ ร าแก้บน ถวายศาลตายาย เจ้าที่เจ้าทาง พระพรหม 
พระอินทร์ พระพิฆเนศ นอกนั้นก็งานวันเกิด งานแต่งงาน งานบวช งาน
ศพ ร าในห้าง ร าในร้านอาหาร ร าในผับก็เคย ถ้างานที่ไม่เจาะจงเพลง 
เราจะร าเพลง ‘เทพบันเทิง’ กับ ‘ฟ้อนอวยพร’ เป็นท่าร าถวายเทพ ถ้า
เจ้าไหนรีเควสเพลงที่ไม่ค่อยได้ร า เราต้องจับกลุ่มฝึกซ้อมก่อน ถึงจะไป
ออกงานได้ ไม่ยากนะ ทุกคนมีพื้นฐานอยู่แล้ว... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 37) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 40 กล่าวถึงชายสูงอายุที่มีอาชีพสัปเหร่อ เล่าถึงจุดเริ่มต้นการ
ท างานว่าเมื่อก่อนท างานเป็นลูกจ้างอยู่ โรงพยาบาลพญาไท ต่อมาย้ายไปโรงพยาบาลบ าราศนรา
ดูร จังหวัดนนทบุรี เป็นโรคพยาบาลโรคติดต่อจึงมีเมรุเผาศพ จึงได้ท าหน้าที่เผาศพเรื่อยมา  
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...สมัยนั้นใช้ฟืนหัวถ่าน ราคามันถูกกว่า แรงกว่าถ่านด้วย ใส่ฟืนให้มาก
เข้าไว้ จุดไฟ แล้วผมมาหาบขนมขาย สักพักก็แวะดู ถ้าศพคว่ าหน้าจะ
เผาสะดวก ไหม้พุงก่อน ถ้าหงาย แผ่นหลังเป็นกระดูกซี่โครง อันนี้เผา
ยาก สัปเหร่อตามวัดจะคว่ า ไหม้พุงก็จบ มือเท้าไปก่อนแน่นอน เราต้อง
ขยันกลับไปกลับมา เหมือนปิ้งปลาน่ะ ไม่กลับก็ไม่กรอบ ช่วงแรกที่มา
ท า ส่วนใหญ่คืออหิวา ช่วงหลังก็มาเอดส์ 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 40) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 101 กล่าวถึงผู ้ชายอายุ 44 ปี ที่มีอาชีพขับรถรับส่งเจ้านาย 
เมื่อเจ้านายเสียชีวิตต้องหางานใหม่ สามารถหางานใหม่ได้ภายใน 1 เดือน เนื่องจากมีกลุ่มไลน์
คนขับรถที่ช่วยบอกข่าวการสมัครงาน การท างานเป็นคนขับรถต้องต้องมีระเบียบวินัยในเรื่องของ
เวลา และหมั่นออกก าลังกายดูแลร่างกายให้ดีอยู่เสมอ  
 

…ขณะที่อยู่กรุงเทพฯ มีตารางการท างานมาก ากับ ตื่นกี่โมง ท างานกี่โมง 
เลิกงานก็มาออกก าลังกาย ผมอยากทรงตัวแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เห็นดาราที่
อายุเยอะแต่ยังแข็งแรง ทะมัดทะแมง คล่องตัว ดูไกล ๆ แล้วสง่ามาเลย 
ผมก็อยากเป็นแบบนั้น...  

(เรื่องเล่าหมายเลข 101) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 127 กล่าวถึงชายสูงอายุเล่าเรื่องของตนเองว่า เป็นคนจังหวัด
นครพนม แล้วเข้ามากรุงเทพมหานครตั้งแต่ พ .ศ. 2519 เพื่อนชวนให้มาท างานที่โรงหนังแห่งหนึ่ง 
จากนั้นได้ย้ายมาท างานที่โรงหนังลิโด้เป็นคนท าความสะอาด แล้วพยายามเรื่อยมาจนมาท าอาชีพ
ฉีกตั๋วหนัง 
 

...งานที่ท าขึ้นตามแต่รอบหนัง ระหว่างนั้นก็นั่งรอรอบต่อไป ผมเป็นคน
ชอบดูหนัง โดยเฉพาะหนังแอ็คชั่นและหนังรัก ถ้าเรื่องไหนน่าสนใจก็
เข้าไปดูด้วย ท างานที่นี่ตั้งแต่ พ.ศ.2534 (เงียบคิด) ก็หลายปีแล้วนะ คน
นอกอาจมองว่าน่าเบื่อ เพราะท าเหมือนเดิมตลอด แต่ผมไม่เคยเบื่องาน
เลย... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 127) 
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 เรื่องเล่าหมายเลข 107 กล่าวถึงช่างภาพหญิงเล่าประวัติของตนเองเมื่อเรียนการ
โรงแรมจบแล้ว จึงไปเรียนภาษาที่อเมริกา เมื่อกลับมาจึงเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ เมื่อเรียนจบ
ได้เข้าท างานธนาคารท าหน้าที่ดูแลเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง เมื่อแผนกถูกยุบจึ งลาออก วันหนึ่งได้
คุยกับเพ่ือนท าให้เรานึกขึ้นได้ว่าชอบถ่ายรูป จึงส่งผลงานไปสมัครงานและได้เป็นช่างภาพประจ า  
 เรื่องเล่าหมายเลข 137 กล่าวถึงช่างภาพชายอิสระที่รับจ้างถ่ายภาพตั้งแต่เรียน
อยู่มหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยเหลือทางบ้าน เมื่อเขาเรียนจบได้ท างานประจ า 2 ที่ แล้ วก็ลาออกเพราะ
ไม่ใช้ตัวเองจึงออกมาถ่ายภาพอย่างเดียว  
 

ผมเป ็นคนป ัตตาน ี เข ้าม าอยู ่ก ร ุง เทพฯ ตอน เร ียนมหาว ิทยาล ัย 
ช่วงแรกๆ ยายคือคนที่ส่งเสีย เพราะพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้ว พอเรียน
ปี 2 ผมรับถ่ายภาพรับปริญญา เลยเลิกขอเงินทางบ้าน ทั้งค่าเทอมและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แถมส่งเงินกลับไปด้วย… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 137) 
 
 อาชีพรับจ้างของผู้เล่าเรื่องที่ท างานตามค าสั่งของเจ้านาย ยังไม่มีหน้าที่ชัดเจน 
เนื่องจากไม่มีวุฒิการศึกษา จึงไม่สามารถต่อรองงานที่ท าได้ ต้องอาศัยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใน
การท างานให้มากพอที่จะหาโอกาสที่ดีกว่า หรือมารับจ้างท างานพารททามเพื่อหารายได้ระหว่าง
เรียนเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 134 กล่าวถึงผู ้ชายที่รับจ้างท างานอยู่ร้านอาหารเมื ่อก่อน
ท างานที่มหาชัย แต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ใกล้แฟน จึงมาท างานที่ร้านอาหารญี่ปุ ่นแถวสีลม ไม่มีวุฒิ
การศึกษา จึงต้องท าทุกอย่างตามที่มีคนสั่ง ต้องพยายามท าอาหารให้เป็นเพื่อต่อไปจะได้สมัคร
งานได้ง่ายขึ้น  
 

...เมื ่อก่อนผมท างานอยู่มหาชัย พอมาเจอแฟนก็อยากอยู่ใกล้กัน เลย
ย้ายมาท างานร้านอาหารญี่ปุ่นแถวสีลม เพิ่งท าได้วันเดียวเอง ด้วยความ
ไม่มีประสบการณ์ เลยท าอะไรไม่ค่อยเป็น บอกอะไรก็ท าตามไปก่อน 
หนักใจเหมือนกันนะ แต่เราไม่มีวุฒิการศึกษา เลยเลือกอะไรไม่ได้มาก 
คิดว่าตั้งใจท าไปสักพักคงท าได้ ถ้าท าอาหารเป็น ต่อไปสมัครงานที่ไหน
ก็ง่าย หรืออาจเปิดร้านของตัวเอง ระหว่างนี้คงท าไปเรื่อย ๆ ทยอยเก็บ
เงิน ผมอยากซื้อที่ดินที่กาญจนบุรี อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเอง...  

          (เรื่องเล่าหมายเลข 134) 
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 เรื่องเล่าหมายเลข 127 กล่าวถึงอาชีพรับจ้างแสดงให้เห็นว่าผู้เล่าบางคนก็รักใน
งานที ่ท า เพราะมีความชอบเดิมเกี ่ยวกับงานอยู ่แล้ว จึงไม่คิดที ่จะ เปลี ่ยนงาน ดังเรื ่องเล่าผู้
ประกอบอาชีพฉีกตั๋วหนังอยู่ที่โรงหนังลิโด้ เริ่มตั้งแต่เป็นคนท าความสะอาด บางคนคิดว่าน่าเบื่อ 
แต่เขามีความสุขที่ได้ท างานเพราะชอบดูหนัง รักอาชีพนี้และรักบริษัท  
 

….งานที่ท าขึ้นตามแต่รอบหนัง ระหว่างนั้นก็นั่งรอรอบต่อไป ผมเป็นคนชอบ
ดูหนัง โดยเฉพาะหนังแอ็คชั่นและหนังรัก ถ้าเรื่องไหนน่าสนใจก็เข้าไปดูด้วย 
ท างานที่นี่ตั้งแต่ พ.ศ.2534 (เงียบคิด) ก็หลายปีแล้วนะ คนนอกอาจมองว่า
น่าเบื่อ เพราะท าเหมือนเดิมตลอด แต่ผมไม่เคยเบื่องานเลย รักอาชีพ… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 127) 
 

  เรื่องเล่าหมายเลข 107 กล่าวถึงเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นว่าผู้เล่ารักงานที่ท า คือ
อาชีพรับจ้างถ่ายภาพ ซึ่งก่อนที่จะท าเธอไม่นึกถึงว่าตนเองชอบถ่ายรูปจน มีพี่ที่รู ้จักถามว่าเธอ
ชอบถ่ายรูปใช่หรือไม่จึงได้ส่งผลงานไปสมัครงาน 
 

…ช่างภาพเป็นการท าสิ่งที่สนใจมาเป็นอาชีพ ต้องเรียกว่าชอบเลย แทบ
ไม่มีวันไหนที่ไม่อยากตื่นไปท างาน ท้าทาย สนุก และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้
ออกไปถ่ายรูป มีบ้างที ่ท ้อที ่เหนื ่อย แต่พอตื ่นเช้ามายังอยากท างาน
ตรงหน้าให้ดีกว่าเดิมไปเรื่อย ๆ... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 107) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 40 กล่าวถึงอาชีพรับจ้างบางเรื่องกล่าวถึงว่าผู้รับจ้างไม่ได้รู้สึก
ชอบงานของตนเอง แต่เป็นเพียงความรับผิดชอบ แล้วสร้างรายได้ให้กับตนเองเท่านั้น ดังเรื่อง
ของสัปเหร่อ ที่รับจ้างจัดการศพไม่ได้มองว่าอาชีพของตนเป็นอาชีพที่ น่าภูมิใจเท่าใดนัก เขาเพียง
ท าตามหน้าที่เท่านั้น 

…ช่วงแรกที่มาท า ส่วนใหญ่คืออหิวา ช่วงหลังก็มาเอดส์ เวลาจะเผาศพ 
ผมใช้แค่ธูปดอก เทียนเล่ม บอกว่า 'แยกกันอยู่นะ เราอยู่ด้วยกันไม่ได้
แล้ว อยู ่ต ่อไปเหม็นแน่ ๆ  ไม่มีคาถา เคยมีคนจะสอน แต่ผมไม่เอา 
ผมท างานไปตามหน้าที่ ไม่ได้ชอบ ไม่ได้รังเกียจ เฉยๆ จะว่าภูมิใจก็ใช่ 
ไม่ภูมิใจก็ใช่… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 40) 
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 เรื่องเล่าหมายเลข 134 กล่าวถึงเรื่องเล่าหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้เล่าไม่ได้คิดที่จะ
ท าอาชีพรับไปตลอดชีวิต เพราะมีความฝันที่จะไปใช้ชีวิตของตัวเองที่ต่างจังหวัดในบั้นปลายชีวิต
ตามที่ตนเองปรารถนา 
 

…คิดว่าตั ้งใจท าไปสักพักคงท าได้ ถ้าท าอาหารเป็น ต่อไปสมัครงานที่
ไหนก็ง่าย หรืออาจเปิดร้านของตัวเอง ระหว่างนี้คงท าไปเรื่อย ๆ ทยอย
เก็บเงิน ผมอยากซื ้อที ่ดินที ่กาญจนบุรี อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดของ
ตัวเอง… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 134) 
 

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพรับจ้างแสดงให้เห็นถึงอาชีพที่หลากหลาย ต่างก็เป็นงานที่
มีความน่าสนใจ บางอาชีพเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยม ท าให้ผู ้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เล่าเรื ่องอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่มีการศึกษาไม่สูงนัก จึงไม่สามารถเลื อกงาน
ได้มากนัก เมื่อสามารถท างานอะไรได้ก็ต้องรับจ้างท างานนั้นไว้ก่อน 
 

2.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
 เรื่องเล่าของเจ้าของกิจการธุรกิจที่ด าเนินการด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวหรือเป็น
กลุ่ม เล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการท ากิจการ การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ต้อง
เผชิญและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล จ านวน 8 เรื ่อง เรื่องเล่าหมายเลข 22, 36, 65, 
70, 76, 83, 105, 128  
 จุดเริ ่มต้นการประกอบกิจการเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัว อาจท าเป็นงาน
อดิเรกยามว่าง เมื่อมองเห็นโอกาสจึงน าความชอบนั้นมาสร้างเป็นอาชีพ หรือน าความชอบมา
ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจการ ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้  
 เรื่องเล่าหมายเลข 83 กล่าวถึงผู้หญิงที่เรียนเศรษฐศาสตร์ ชอบงานศิลปะ และ
สนใจเรื่อวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเรียนจบท างานช่วงหนึ่งได้ไปเรียนต่อ พอกลับมาจึงอยากท า
ธุรกิจที่สื่อสารทางวัฒนธรรมได้ จึงผลิตรองเท้า มีชิ้นหนึ่งที่ชื่อ อีแต๋น เป็นรองเท้าที่เชื่อมโยงกับ
คุณสมบัติของรถอีแต๋น ให้ทั้งคนไทยบางส่วนและคนต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมไทย เป็นงานที่ท า
แล้วรู้สึกสร้างประโยชน์ด้วย 
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 ...เราเป็นคนชอบสื่อสารอยู่แล้ว เลยคิดถึงการสื่อสารวัฒนธรรม วัฒนธรรม
เป็นสิ่ส าคัญ ความหลากหลายท าให้เกิดความสมดุล และสิ่งที่ตามมาก็คือ
ความเป็นอยู่ยั่งยืน แล้วสิ่งไหนที่คนเข้าถึงง่ายเลยมาลงเอยที่สินค้าแฟชั่น
เป็นรองเท้ากันจนออกมาเป็นแบรนด์ HORSELEGMARKING ที่เริ่มต้นในปี 
2014… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 83) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 105 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ่งชอบการอ่านหนังสือ หลังจาก
ท างานประจ าระยะหนึ่ง ได้ลาออกมาเปิดร้านอาหาร การด าเนินการช่วงแรกไปซื้ออาหารมาแบ่ง
ขาย ต่อมาจ้างพ่อครัวท าเอง รายได้ช่วงแรกดีแต่ก็ไม่สม่ าเสมอจนเกือบเลิกกิจการ แต่อดทนจน
รายได้ดีขึ้น และอยากท าตามเป้าหมายคือจัดให้เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านหนังสือด้วย มีบริการ
ให้ยืมคืน ต่อไปจะมีการฉายหนังชวนคนมาพูดคุยกัน 
 

...เราชอบอ่านหนังสือ ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเคยคิดว่าอยากท า
ห้องสมุด หลังจากเรียนจบ เราท างานประจ าอยู่สักระยะ หนึ่งในนั้นคือ
พ น ัก ง าน ข อ งร ้า น ห น ัง ส ือ ที ่ข า ย ก า แ ฟ  ( The Writer's Secret) 
จนกระทั ่งเดือนสิงหาคม 2560 เราตัดสินใจเปิดร้านของตัวเองชื่อว่า 
On the rose… 

                                                                     (เรื่องเล่าหมายเลข 105) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 128 กล่าวถึงผู ้ชายที่ประกอบอาชีพรับจ้างสัก  เล่าถึงความ
สนใจในการสักเนื ่องจากเมื ่อก่อนที ่บ ้านท าอาชีพค้าข้าวจึงเห็นรอยสักของคนงานที ่ส ักยันต์ 
อักขระ เมื่อเข้าสู ่วัยรุ ่นยังไม่กล้าสักสี จึงสักน้ ามัน เมื ่อไปเรียนที่อเมริกาจึงได้ลองสักอยากสัก
มังกรแต่ราคาแพงจึงได้ลายปลาคาร์พมาแทน ซึ่งไม่สวยเป็นความผิดพลาด เมื่อมีความสนใจจึง
ค้นหาจากหนังสือเข้าห้องสมุดค้นหาการสักและดูว่าที่ไหนเปิดสอนแต่ไม่มีที่เรียนบังเอิญได้รู้จักกับ
เพื่อนต่างชาติ เขาจึงได้ให้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อมีความรู้จึงได้ทดลองสักกับตัวเองก่อน ต่อมา
จึงได้เริ่มสักให้กับเพื่อนที่สนใจ จากนั้นจึงได้มีคนให้สักอยู่เรื่อย ๆ จากท าด้วยความสนุกกลายเป็น
อาชีพเมื่อกลับมาเมืองไทยได้มาเปิดร้านสักบนโรงหนังลิโด้ 
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…หลังจากนั้นเลยปากต่อปากไปเรื่อยๆ คิดเงินบ้าง ไม่คิดเงินบ้าง บาง
คนสักนานจนกลายเป็นเพื่อนกันเลย หลังจากท าด้วยความสนุก พอคน
มาสักต่อเนื่อง ผมเลยมาคิด มันท าเป็นอาชีพได้เลยนะ แต่ตอนนั้นเมือง
นิวยอร์คการสักผิดกฎหมาย เพราะในอดีตเคยมีคนติดเชื้อจากการสัก
แล้วตาย แต่จะให้ย้ายรัฐก็ไม่ใช่เรื ่องง่ายหรอก เลยตัดสินใจกลับมา
เมืองไทย ผมตระเวนดูร้านสักไปเรื่อยๆ เพื่อมาปรับปรุงให้ร้านตัวเอง 
โดยเฉพาะเรื ่องความสะอาด จนกระทั ่งพรรคพวกหาที ่ให้จนได้ คือ  
บนโรงหนังลิโด้… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 128) 
 
 ธุรกิจที่ท าเป็นกิจการที่มาจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น 
ไม่ใช่มองเพียงผลประกอบการเพียงอย่างเดียว เช่น การส่งเสริมให้คนรักการอ่าน ส่งเสริม
วัฒนธรรมของคนไทยให้คนอ่ืนรู้จัก 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 22 กล่าวถึงเจ้าของร้านหนังสือเล่าถึงก่อนจะเปิดร้า นว่า  
เบื่อสังคม รู้สึกบ้านเมืองไม่น่าอยู่ เกิดความหดหู่จึงเปิดร้านหนังสือ  เพราะหนังสือช่วยประเทือง
ปัญญา ที่ร้านจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อย ๆ ขายเครื่องดื่มและอาหาร มีการท าห้องสมุดที่น าหนังสือ
มาแชร์กัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ท าให้คนสนใจอ่านหนังสืออีกครั้ง รู ้สึกว่าได้ท าสิ ่งที ่มีคุณค่า
บางอย่างขึ้นมา 
 

...ความหดหู่มันพีคมาเรื่อย ๆ วินาทีนั้นเราพูดขึ้นว่า ‘เปิดร้านหนังสือ
กันไหม' ซึ่งเราสองคนเห็นตรงกัน หนังสือมีความลึก ถ้าอยากเอาเรื่องที่
บ่นว่าเป็นปัญหามารวมกัน การอ่าน กระบวนการเรียนรู้ และศิลปะ ที่
เราสองคนชอบและคุ้นเคย อาจช่วยได้ก็ได้... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 22) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 36 กล่าวถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวของผู้เล่าบางคนเป็น
การท าเพื่อคลายความเครียด ดังเรื ่องเล่าของผู้ชายตอนอายุ 55 ปี ที ่ลาออกจากงานและไม่มี
ปัญหาด้านการเงิน เขาน ามันม่วงมาทอดขาย เป็นมันม่วงที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาวิธีการ
ท า เรียกว่าโคโรเกะมันม่วง ขายบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ตอนที่ได้กลับมาท างานอีกครั้งรู้สึกมี
ความสุข เพราะก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดจากการว่างงาน  
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...ช่วงนั้นผมได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาขยับ 'ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก' นอนไม่หลับทั้งคืน 
คงเป็นความรู้สึกของคนท างานมานานแล้วว่าง  เคยมีหน้าที ่การงาน  
มีคนนับหน้าถือตา การมาอยู่บ้านเฉยๆ มันเครียด พอได้ท างาน คนเห็น
ว่าเรายังท าได้ เรายังมีฝีมือ ผมแฮปปี้นะ ขายมาหนึ่งปีกับอีกแปดเดือน 
วันนึงขายไม่มาก เพราะท าคนเดียวแต่ผมมีก าไรและมีเงินเก็บ… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 36) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 65 กล่าวถึงผู ้ชายที่เล่าถึงการรวมตัวกับเพื่อนท าร้านกาแฟ 
โดยเขาเป็นผู้ดูแลหลัก โดยไม่ได้มองที่จ านวนรายได้เป็นหลัก แต่มองที่ความสุข ต่อมาจึงปลูก
กาแฟบนดอย สนับสนุนชาวบ้านให้พัฒนาการปลูก ทดลองการแปรรูปแบบใหม่ ๆ ต่อมามีคนมา
รับซื้อจึงท าโรงคั่วกาแฟที่มีคุณภาพ ช่วงแรกขาดทุนบ้าง สักพักจึงมีก าไรขึ้นมาก ท าให้ภูมิใจที่คน
นิยมกาแฟของคนไทย 
 

...พวกเรารวมตัวกันในนาม School Group โปรดักส์แรกที่ท าคือร้าน
กาแฟ School Coffee โดยผมเป็นคนดูแลหลัก แม้เป็นการท าธุรกิจ 
แต่พวกเราไม่ได้มองตัวเงินเป็นเป้าหมายหลัก สิ่งส าคัญคือ ‘ความสุข’ 
นอกจากการขายกาแฟหน้าร้าน ผมท างานร่วมกับเกษตรกรบนดอย 
สนับสนุนให้ชาวบ้านพัฒนาวิธีการปลูก และทดลองการแปรรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้กาแฟไทยออกมารสชาติ... 

            (เรื่องเล่าหมายเลข 65) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 70 กล่าวถึงอาชีพธุรกิจส่วนตัวของบางคนก็ท าเพื่อให้ตนเองมี
รายได้ และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เช่นเรื่องเล่าของเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นเด็กวัดมา
ก่อน เห็นว่าการการเปิดร้านกาแฟสามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายของเด็กวัดได้ จึงขออนุญาตหลวง
พ่อเปิดกิจการ โดยมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ 
 

…ตอนร้านเปิดใหม่ๆ เคยมีคนไม่พอใจนะ คนจากร้านค้าข้างๆ วัดพูดว่า  
'วัดจะเอาผลประโยชน์ทุกอย่างเลยเหรอ ' ตอนได้ยินก็เฟล ผมพยายาม
อธิบาย 'ผมไม่ได้ท าเอารวย วัดอยากให้เด็กวัดมีรายได้ มาอยู่วัดก็พึ่งพาวัด
แล้ว ก าไรก็มาแบ่งเบาภาระวัด เป็นค่าเทอมและค่าใช้จ่ายของผมและน้องๆ’ 
พออธิบายไป บางส่วนก็เข้าใจแล้วเลิกต่อว่า แต่บางส่วนก็ไม่เข้าใจอยู่ดี… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 70) 
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 ผู้เล่าบางคนก็ไม่ได้เริ่มท าธุรกิจจากความชอบ แต่ต้องเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อ
จากครอบครัว เมื่อกิจการไปได้ด้วยดี มีก าไร จึงท าอาชีพนี้ต่อไป  
 เรื่องเล่าหมายเลข 76 กล่าวถึงผู้ชายที่มีอาชีพรับเช่าพระ เริ่มจากพ่อที่ชอบเรื่อง
พระเมื่อว่างจากงานโรงกลึงจะไปตลาดเช่าพระที่กองขายแล้วเอาไปขายแยกอีกทีหนึ่ง เมื่อเรียน
จบเขาก็รับช่วงขายพระต่อจากพ่อ ซึ่งพ่อจะเป็นคนสอนให้ดูว่าแบบใดจริงหรือปลอม เวลาขาย
ไม่ได้เล่าถึงคุณวิเศษของพระเครื่อง เพราะขึ้นอยู่กับศรัทธาแต่จะสนใจในเชิงธุรกิจมากกว่า  
 

...เมื ่อก่อนป๊าท าโรงกลึง เวลาว่างมักไปเดินตลาดพระ และอ่านหนังสือพระ
ก่อนนอนเป็นประจ า เรียกได้ว่าชอบเข้าเส้นเลือดเลย เขาเคยซื้อพระแบกะดินมากอง
ละ 500 บาท พอขายแยกได้ 2,000 บาท เลยกลับไปซื้อมาขายอีก ท าๆ ไปเห็นว่ามี
รายได้ เลยเปลี่ยนความชอบมาเป็นอาชีพ ผมเฉยๆ กับอาชีพของเขา ไม่ได้สนใจ แต่
ตอนเด็กๆ จะบอกเพื่อนแค่ว่า ‘ที่บ้านค้าขาย’ เพราะสมัยนั้นคนในสังคมมีมุมมองต่อ
อาช ีพ นี ้ไม ่ด ี ย ังม ีค าพ ูด ว ่า  ‘ขายพระก ิน ’ ระหว ่า ง เร ียน ป ร ิญ ญ าตร ี (คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ผมไม่ชอบสิ่งที่เรียน 
แต่เข็นเอาจนจบ แล้วมาต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ป๊าก็ชอบที่มีคนท าต่อ ผมไม่ได้
ชอบ แต่ไม่ได้อึดอัด มองเป็นอาชีพ ซื้อมาเท่าไร บวกก าไร ขายตามราคาที่ตั้งไว้ จาก
ที่เฉยๆ พอท าแล้วเห็นรายได้ก็มีความสุข 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 76) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 83 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งชอบงานศิลปวัฒนธรรม จึงต้องการ
ท าธุรกิจที่สื่อสารทางวัฒนธรรมได้ จนสร้างสินค้าชิ้นหนึ้งที่ชื่อ อีแต๋น เป็นรองเท้าที่เชื่อมโยงกับ
คุณสมบัติของรถอีแต๋น ให้ทั้งคนไทยบางส่วนและคนต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมไทย  
 

...การสื่อสารวัฒนธรรมเริ่มต้นจากค าว่า ‘อีแต๋น’ บางคนไม่เคยได้ยินค า
นี้มาก่อน เรามีโอกาสได้เล่าให้ฟังทั้งคนไทยและคนต่างชาติจาก ที่รู้จัก
แค่ตุ๊กตุ๊ก ต่างชาติก็รู้จักอีแต๋นและรู้จักวัฒนธรรมของไทยมากขึ้น... 

        (เรื่องเล่าหมายเลข 83) 
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 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผู้ประกอบการ 
โดยเริ่มต้นจากความชอบของตนเอง นอกจากนี้ในหลาย ๆ เรื่องเล่า พบว่าเจ้าของกิจกรรมไม่ได้
มุ่งหวังผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่ด าเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ 
เป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองที่ต้องการให้ธุรกิจของตนเองมีคุณค่า  
 

2.3 อาชีพเกี่ยวกับหาบเร่ 
 เรื่องเล่าของผู้ที่มีอาชีพหาบเร่-แผงลอย มีสถานที่ขายของบริเวณถนนสาธารณะ 
โดยใช้โต๊ะส าหรับขายอาหาร และใช้รถซาเล้งบรรทุกอาหารเร่ขายไปตามสถานที ่ต่าง ๆ ใน       
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มีผู้ท าอาชีพหาบเร่ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 
26 และ 54 โดยมีลักษณะที่ตั้งแผงขายอย่างเป็นหลักแหล่ง และขับรถเร่ชายไม่เป็นหลักแหล่ง ดัง
เรื่องเล่าต่อไปนี้ 
 ผู้เล่าเรื่องเล่าถึงประวัติตนเอง โดยทั้งสองเรื่องเล่าผู้เล่าต่างก็เป็นคนต่างจังหวัด 
แล้วเข้ามาประกอบอาชีพหาบเร่ขายอาหารที่กรุงเทพมหานคร  
 
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 26 กล ่าวถึงพ ่อค้าขายไอศกรีมรถเข ็นชาวยโสธรที ่เข ้า
กรุงเทพฯ มาท างานรับจ้างจนกลับยโสธรเพื่อไปแต่งงานท านาจนภรรยาตั้งครรภ์จึงเข้ากรุงเทพฯ 
มาขายไอศกรีมกับคนรู ้จ ัก  ถ ึงเหนื ่อยแต ่ก ็ย ังได ้ก าไรและเป ็นอาช ีพที ่ม ีอ ิสระ แต่ก ็ต ้องใช้
ความสามารถในการขาย 
 

...ทุกวันนี้ผมออกจากบ้านห้าโมงเช้า จันทร์-ศุกร์จอดวิทยาลัยโชติเวช 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช) ถ้าโรงเรียนหยุดก็
มาแถวนี้ (ข้างธนาคารแห่งประเทศไทย) แต่ก่อนยอดขายได้วันนึงพันก
ว่า แต่เดี๋ยวนี้ต้องสามพัน อาชีพนี้อิสระ อยากกลับบ้านตอนไหนก็ได้ ไป
กี่วันก็ได้ ถ้าท างานประจ าต้องลาหัวหน้าก่อนนะ บางทีก็ไม่ได้ไปด้วย... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 26) 
 

 เรื ่องเล ่าหมายเลข 54 กล ่าวถึงผู ้หญ ิงขายน้ าหวานม ีภ ูม ิล า เนาอยู ่จ ังหว ัด
นครราชสีมา เข้ามาหาบผลไม้ขายที ่กรุงเทพฯ ประมาณ 30 ปี แต่ร่างกายสู ้ไม่ไหวเลยหาที่
วางขาย ขายตั้งแต่ยังเป็นสาวจนตอนนี้ลูกโต จากแก้วละ 5 บาท ขึ้นราคามาเรื่อย ๆ จน 20 บาท 
ขายดีบ้างไม่ดีบ้างไม่แน่นอน 
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..ป้าเกิดอ าเภอด่านขุนทด โคราช ตอนเข้ามากรุงเทพฯ หาบผลไม้ขาย
ก่อน ท าไปสักพักไม่ไหว เหนื่อย ร่างกายเมื่อยไปหมด เลยหาที่วางขาย 
ขายตรงนี้ (ซอยพระยาศรี ใกล้กับวัดราชบพิธฯ) มาสักสามสิบปีแล้ว 
ตั้งแต่ยังไม่มีลูก จนลูกชายคนโตอายุ 28 แล้ว สมัยนั้นแก้วละ 5 บาท 
น้ าผลไม้ยังไม่ปั่นนะ มีแค่มะนาวกับส้ม เวลาผ่านไปก็ขึ้นเป็น 6 บาท 10 
บาท ตอนนี้แก้วละ 20 บาท ที่ผ่านมาขายดีบ้างไม่ดีบ้าง ลุ ่มๆ ดอนๆ 
มาตลอด ช่วงที่ส่งลูกเรียนจะเหนื่อย เครียด ถ้าขายไม่ดีก็ไม่มีเงินค่า… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 54) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 26 และ 56 กล่าวถึงเรื่องเล่าของผู้ที ่ย้ายถิ่นเข้ามาท างานที่
กรุงเทพมหานคร โดยงานที่ท าตอนแรกต่างก็ใช้แรงกายที่หนัก จนเมื่อมาท าอาชีพหาบเร่ขาย
อาหารก็เป็นอาชีพที่ใช้แรงกาย แต่ก็สามารถเลี้ยงตนเองและส่งเสียค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้  
 

...ผมเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรกปี 2520 ท าก่อสร้าง ท าสวน รับจ้างทั่วไป ผ่านไป
เกือบสิบปีถึงกลับไปแต่งงานที่ยโสธร ชีวิตช่วงนั้นท านา อยู่กันจนเมียท้อง พอมี
ลูกเลยคิดเรื่องเก็บเงิน ผมเข้ากรุงเทพฯ อีกครั้งปี 2530 คนรู้จักชวนมาขาย  
ไอติม สมัยนั้นค่าแรงก่อสร้างวันไม่ถึงร้อย แต่ขายไอติมได้ก าไรวันละ 300 -500 
บาท ถ้วยละ 3 บาท 5 บาท 10 บาท เหนื่อยน้อยกว่าก็จริง แต่บางคนขายวัน
สองวัน  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 26) 
 

...ป้าเกิดอ าเภอด่านขุนทด โคราช ตอนเข้ามากรุงเทพฯ หาบผลไม้ขายก่อน 
ท าไปสักพักไม่ไหว เหนื่อย ร่างกายเมื่อยไปหมด เลยหาที่วางขาย ขายตรง
นี้ (ซอยพระยาศรี ใกล้กับวัดราชบพิธฯ) มาสักสามสิบปีแล้ว ตั้งแต่ยังไม่มี
ลูก จนลูกชายคนโตอายุ 28 แล้ว... 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 54) 
 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพหาบเร่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ท าอาชีพนี้ เป็นคนต่างจังหวัดที่
เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพื่อท างานหารายได้ เป็นอาชีพค้าขายที่มีที ่อยู ่ไม่เป็นหลัก
แหล่ง และมีรายได้ไม่แน่นอน แต่ถ้ามีความขยันอดทนก็จะมีมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ 
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 2.4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพบันเทิง 
 เรื่องเล่าของผู้ที่ท างานในวงการความบันเทิง สร้างความสุขให้กับผู้คนในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยผ่านสื่อตามประเภทของสิ่งบันเทิง จ านวน 2 เรื่องเล่า ประกอบด้วยเรื่องเล่าหมายเลข 
108 และ 136 
 เรื่องเล่าหมายเลข 108 กล่าวถึงผู้หญิงที่ชื่นชอบดนตรี จึงเรียนดนตรีจึงค้นพบว่า
ชอบฟังคนอื่นเล่นมากกว่าจึงศึกษาเทคโนโลยีดนตรี จนได้ท างานซาวเอนจิเนียร์ตั้งแต่ตอนเรียน 
จนได้ท าเวทีใหญ่ ซึ่งคนท าอาชีพนี ้มักเป็นผู้ชาย ต้องท างานกลางคืน เธอท างานนี ้จนได้พิสูจน์
ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่าเธอท าได้ และจะพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าเดิม 
 

..รุ่นพี่คนนึงชวนไปท างานข้างนอก ตอนนั้นเป็น Technician ยกเครื่องดนตรี ต่อ
สายต่างๆ เซ็ตอัพวง ท าไปสักพักถึงเวลาต้องฝึกงาน คราวนี้เริ ่มได้ท าซาวด์เอนจิ
เนียร์แบบไลฟ์ (Live Sound Engineer) เป็นครั้งแรก สิ่งที่เรียนมาเป็นเพียงพื้นฐาน 
แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด อุปกรณ์ที่คณะไม่ได้มากเท่าข้างนอก เราใช้พื้นฐานมาต่อ
ยอด ศึกษาด้วยตัวเอง อะไรไม่รู้ก็ต้องถาม พอออกมางานข้างนอก รุ่นพี่อีกคนรู้ว่า
เราท าได้ เลยชวนไปท างานร้านอาหารที่มีดนตรีสด ตอนนั้นท าสัปดาห์ละวัน มีบ้างที่
ไปแทนคนอื่น ตื่นเต้นนะ เพราะเป็นร้านที่เจ้าของร้านเป็นคนฟังดนตรี ลูกค้าก็ตั้งใจ
มาฟังดนตรี ก็กดดัน กลัวท าออกมาไม่ดี การได้ฝึกงานและท างานที่ร้านอาหาร ยิ่ง
ท าให้ชัดเจนว่าชอบอาชีพนี้... 

    (เรื่องเล่าหมายเลข 108) 
 
 

 จุดเริ่มต้นของอาชีพบันเทิงมีที่มาจากความชอบส่วนตัว เมื่อได้ท าสิ่งที่ตนเองชอบ
ก็ยิ่งมีความสุขกับงานที่ท า  
 เรื่องเล่าหมายเลข 136 กล่าวถึงผู้ชายที่ชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็ก เขาเรียนต่อที่
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเข้าชมรมการแสดงจากนั้นก็ได้ท างานในกองละคร
เวทีเรื่อยมา และหารายได้จากท าละครเวทีแต่รายได้ไม่เพียงพอจึงต้องท าอาชีพครูร่วมด้วย 
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…รายได้จากการท าละครเวทีเลี้ยงตัวเองไม่ได้ ผมเลยต้องท าอาชีพอื่น
ด้วย เริ ่มจากครูที ่สาธิตจุฬาฯ สอนวิชาสังคมให้เด็ก ป.1” แต่เขาก็
ลาออกจากงานประจ าไปอยู ่ต่างประเทศ เมื ่อกลับมาก็ได้ท างานอื่น 
พร้อมกลับมาท าละครเวทีต่อ แล้วได ้กลับมาท างานประจ าที ่สาธิต
ธรรมศาสตร์...” 

(เรื่องเล่าหมายเลข ) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 108 กล่าวถึงงานด้านซาวด์เอนจิเนียร์เป็นงานที่ต้องท างาน
กลางคืนด้วย ซึ่งผู้เล่าได้พิสูจน์ตัวเองว่าผู้หญิงก็สามารถท างานบันเทิงด้านซาวด์เอนจิเนียร์ได้ 
เพียงรู้จักการระมัดระวังตัวและตั้งใจท างานให้ดีที่สุด 
 

…ก่อนจะมาท าอาชีพนี้ เรารู้สึกว่ามีแต่ผู้ชาย ท างานกลางค่ ากลางคืน ดูไม่ค่อย
ปลอดภัย แต่ท ามาหนึ่งปีครึ่ง เราพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นแล้วว่า ท าได้ ท าไหว และ
ปลอดภัย เราเจอเพื่อนร่วมงานดี ๆ พ่อแม่ก็ปล่อยมากขึ้น เวลาเจอคนพูดแซว 
เราไม่ค่อยต่อปากต่อค า ใครพูดอะไรก็ยิ้มๆ ท างานของตัวเองไป แต่ถ้าติเรื่อง
งาน เราชอบมาก บอกมาเลย เราต้องการจะรู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน เราว่า
ผู้หญิงมาเป็นซาวน์เอนจิเนียร์เยอะขึ้นนะ พอเห็นว่ามีคนท า อาจท าให้มองว่า
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ชอบนะ เป็นเกิร์ลพาวเวอร์ (หัวเราะ) พอมีผู้หญิงมาท า
เยอะๆ ยิ่งท าให้น่ากลัวน้อยลง เป้าหมายต่อจากนี้ เราอยากเก่งกว่าเดิมเยอะๆ 
อยากรู้จ ักอาชีพที ่ท าให้ทะลุปรุโปร่ง เพราะถ้าเราเก่งกว่านี ้ คนจ้างมาเห็น
ผลงาน โอกาสและงานใหม่ๆ คงตามมาเอง... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 108) 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพบันเทิงของบางคนแสดงให้เห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีความ
มั่นคงทางรายได้ ต้องท าร่วมกับงานประจ า จึงจะสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้ที ่ประกอบอาชีพนี้ต้องมีใจรักต่องานเป็นอย่างมาก เพราะบางงานต้องใช้เวลา
เป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือ และต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

 

2.5 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพพยาบาล 
 เรื่องเล่าของเจ้าหน้าที่พยาบาลในการท าหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยจิตวิญญาณ
ความเสียสละ และท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้บางครั้งจะต้องท าสิ่งที่ยาก แต่ก็ต้องท า 
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เพื่อให้คนไข้หายจากความเจ็บป่วย เป็นความภาคภูมิในในตนเอง จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่เรื่องเล่า
หมายเลข 19, 20 
 เรื่องเล่าหมายเลข 20 กล่าวถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ 
ไนติงเกล (Florence Nightingale Medal) ประจ าปี 2560 ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่สูงที่สุด
ส าหรับพยาบาลทั่วโลก จากการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

...นอกจากท างานจันทร์-ศุกร์ที่ห้องผ่าตัด ตัวเองมักอาสาสมัครไปช่วย
คนในที่ต่าง ๆ กาชาดเคยไปช่วยคนเขมรที่ลี้ภัยมาอยู่เขาอีด่าง ออกจาก
กรุงเทพฯ เช้าวันเสาร์ พักที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ผ่าตัดหูคอ
จมูกให้ผู้ลี้ภัย แล้วกลับมาท างานวันจันทร์ สมัยก่อนแพทย์หูคอจมูกยังมี
น้อย ชาวบ้านไม่มีเงินมารักษาในกรุงเทพฯ เลยมีการออกหน่วยตาม
ต่างจังหวัด 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 20) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 19 กล่าวถึงเจ้าหน้าที ่พยาบาลประจ าอยู่โรงพยาบาลแล้ว 
พยาบาลเจ้าของเรื ่องยังท าหน้าที ่เป็นพยาบาลอาสาสมัครช่วยเหลือคนในสถานที ่อื ่น ๆ ด้วย 
แสดงถึงจิตวิญญาณและความเสียสละตนเองอย่างแท้จริง 
 

...เหตุการณ์ทางการเมืองปี 2553 เราอาสาลงพื้นที่ไปกับรถพยาบาล 
รถจอดอยู่ตรงสะพานชมัยมรุเชฐ เสียงปืนดังขึ้น สถานการณ์ชุลมุน ผู้
ชุมนุมถอยกรู บางคนหกล้ม บางคนโดนแก๊สน้ าตา ถ้าไม่หนักมากก็ปฐม
พยาบาลเบื ้องต้น ถ้าหนักต้องส่งต ัวไปโรงพยาบาล ไม่ว ่าคุณจะมี
ความคิดทางการเมืองยังไง หลักการของกาชาดคือเป็นกลาง อิสระ ไม่
ฝักใฝ่ฝ่ายใด หน้าที่ของพยาบาลต้องช่วยเหลือทุกคน ตัวเองอยู่ไม่ไกล
จากเสียงปืนเลย... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 19) 
 
 เรื ่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพพยาบาลแสดงให้เห็นว่า เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ อุทิศ
เวลาให้กับทางการ ถึงแม้บางครั้งจะเหนื่อย แต่ก็มีสิ่งที่ยึดถือนั่นคือ การช่วยเหลือคนไข้อย่างเต็ม
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ความสามารถเป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพยาบาลจิตอาสาที่ท างานนอกเวลาราชการ
ยามมีเหตุฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่น่าเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง 
 

 2.6 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพทางการศึกษา 
 เรื ่องเล่าของบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับด้านการศึกษา ทั ้งที ่เป็นผู้สอนโดยตรง 
และนักจิตว ิทยาที ่อยู ่ในสถาบันการศึกษา บอกเล่าถึงการท าหน้าที ่ของตนเอง และความ
ยากล าบากในการท างานที่มีเหตุปัจจัยมาจากระบบของการศึกษาที่ยังยึดรูปแบบเดิมเป็นหลัก 
ประกอบด้วยเรื่องเล่าจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 39, 68 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 39 กล่าวถึงนักจิตวิทยาการปรึกษาสถาบันพัฒนาบัณฑิตสู่
ความส าเร็จ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน เพื่อไม่ให้เด็กเหล่านั้นท้อแท้ 
หมดก าลังใจ และเสนอแนะแนวทางเพ่ือให้เด็กผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทางการศึกษา  
 

…ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพแตกต่างกัน บางคนพ้นสภาพแล้วพ้นสภาพ
อ ีก  แต ่ผม เชื ่อ ว ่าย ังล ุก ได ้ เขาก าล ัง เป ลี ่ยน แป ลง ก าล ังมุ ่ง ไป สู่
ความส าเร็จ แต่ถ้าถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้จริง ๆ ผมคงถามตัวเองว่าท าดีที่สุด
หรือยัง เป็นคนสวนที่ดูแลต้นไม้ดีหรือยัง ถ้าท าเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับ 
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ เราควบคุมทุกอย่างไม่ได้ 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 39) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 68 กล่าวถึงบุคคลที่สนใจทางด้านการศึกษา จึงสมัครเข้า
โครงการ Teach For Thailand การเรียนรู้ภาวะผู้น าผ่านการเป็นครูในห้องเรียนจริงเป็นเวลา 2 
ปี ในโรงเรียนขยายโอกาส เขาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เช่นให้นั่ง
เรียนเป็นวงกลมที่พ้ืน จนมีครูคนหนึ่งถามถึงความเหมาะสม เวลาเด็กเสียงดังไม่ดุใช้เหตุผลพูดคุย
กัน แต่ผลลัพธ์คือ เด็กต้องการครูปกครองที ่สามารถใช้อ านาจท าให้เด็กกลัว จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการใช้อ านาจ สุดท้ายอยู่ได้เพียง 1 ปี จึงลาออก 

…วัฒนธรรมในห้องเรียนถูกล้อมด้วยวัฒนธรรมของโรงเรียน วัฒนธรรม
ของโรงเร ียนก็ถ ูกล ้อมด ้วยวัฒนธรรมของส ังคมข้างนอก ซึ ่ง เป ็น
วัฒนธรรมของการใช้อ านาจ แต่เราอยู่กับเด็กแค่วันละชั่วโมง ยากมากที่
จะเปลี่ยนอะไร จนตัวเองเกิดค าถามว่า ‘หรือว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้
นะ’ ตอนนั้นคิดถึงการอยู่ไม่ครบ 2 ปี ถึงขนาดย้อนกลับไปอ่านใบสมัคร
อีกครั้ง ท าไมถึงเข้าร่วมโครงการนี้ เราเข้ามาเพื่อท าความเข้าใจ ตอนนี้
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พอจะเข้าใจแล้ว แต่ภายใต้โครงสร้างและวัฒนธรรมแบบนี้ เราพบว่า
ตัวเองเปลี่ยนอะไรไม่ได้… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 68) 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพทางการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาของไทยยังอยู่
ภายใต้กรอบสังคมแบบเดิม ๆ ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดั้งเดิม  คือให้เด็กเรียนรู้ด้วย
วิธีฟังครูบรรยาย ไม่ต้องท ากิจกรรมในรูปแบบอื่น ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กน อกจาก
วิชาการ และเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนระบบนี้ในสังคมไทย นอกจากนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าเด็กแต่
ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ฉะนั้นการคาดหวังมากเกินไปอาจท าให้เด็กเกิดปัญหาได้  
 

2.7 เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพนักเขียน  
 เรื่องเล่าหมายเลข 12 กล่าวถึงเรื่องเล่าของผู้ประกอบอาชีพนักเขียนมี 1 เรื่อง
เล่า คือเรื่องเล่าหมายเลข 12 บอกเล่าถึงผู้ชายคนนึ่งที่ชอบการอ่านหนังสือทุกประเภทมาตั้งเด็ก 
เมื่ออายุ 14 ปี ได้เริ่มฝึกเขียน เมื่อเรียนมหาวิทยาลัย จึงเริ่มส่งผลงานเข้าประกวด หลังเรียนจบ
ได้ท างานด้านหนังสือ แต่ที่ชอบสุด คืองานเขียนเรื่องสั้น และยังคงฝึกเขียนมาจนถึงปัจจุบัน แต่
ไม่มีวินัยมากพอในการเขียน จนเห็นคนอื่นรวบรวมเป็นเล่ม จึงรวบรวมก าลังใจเขียนให้เสร็จ  
จนได้ลงนิตยสารแล้วใช้เงินตัวเองพิมพ์รวมเรื่องสั้น ‘มะเขือเทศฆ่าตัวตาย’ 
 

...หนังสือเล่มนี้ส าคัญกับผม มันคือชีวิต ขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นเรียนปริญญาโท 
ผมไม่เชื่อ ไม่เรียน ไม่รู้จะเรียนไปท าไม สิ่งที่ผมศึกษาและฝึกฝนอยู่ตลอด 
คือการเขียนเรื่องสั้น หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนทีสิส เป็นการส่งเล่ม คือสิ่ง
ที่เรียนรู้มาทั้งหมด ผมน าความอัดอั้นอยู่ในหัวในใจออกไปแล้ว ชีวิตได้ไป
ท าอย่างอื่นต่อ ในตัวเราอาจมีแค่นี้ก็ได้ หรือถ้ายังมีอยู่ ผมได้เขียนเรื่องอื่น
ต่อไป... 

            (เรื่องเล่าหมายเลข 12) 
 
 จากเรื ่องเล่าเกี่ยวกับการประกอบอาชีพข้างต้น ท าให้เห็นอาชีพที ่หลากหลาย
ของคนในกรุงเทพมหานคร และมุมมองของพวกเขาต่ออาชีพของตนเอง ทั้งอาชีพที่เริ่มต้นจาก
ความรัก หรือบางคนเริ่มต้นอาชีพเพื่อรายได้เพียงอย่างเดียว แต่เรื่ องเล่าทั้งหมดก็แสดงให้เห็น
การทุ่มเทท างานของทุกคน เพ่ือแสวงหารายได้ เพ่ือความฝันในอนาคตทั้งสิ้น  
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3. เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 
เรื่องเล่าของผู้ที ่ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมถึงการท านุบ ารุง

ศาสนาให้ด ารงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่ เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมต้องปรับตัวให้เข้า
กับคนในสังคมปัจจุบัน มีเรื่องเล่าทั้งหมด 18 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 7, 57, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 69, 71, 72, 73, 75, 84, 85, 86, 88, 90 แบ่งเรื่องเล่าได้ 4 ประเภท ได้แก่ เรื่อง
เล่าของพระสงฆ์กับการปฏิบัติธรรม เรื่องเล่าหมายเลข 58, 59, 62, 63 เรื่องเล่าของผู้ชายกับการ 
ปฏิบัติธรรม เรื่องเล่าหมายเลข 57, 61, 71, 73 เรื่องเล่าของผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม เรื่องเล่า
หมายเลข 64, 72, 75 และเรื่องเล่าของคนรุ่นใหม่กับการปฏิบัติธรรม เรื่องเล่าหมายเลข 7 , 69, 
84, 85, 86, 88, 90 

 3.1 เรื่องเล่าของพระสงฆ์กับการปฏิบัติธรรม 
 เรื ่องเล่าของพระสงฆ์ในการประกอบกิจของสงฆ์ตามพระธรรมวินัย รวมไปถึง
การท านุบ ารุงศาสนาในการปลูกสร้างให้วัดเหมาะแก่การเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และการปรับตัว
ในการเผยแผ่พุทธศาสนาสั ่งสอนประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้เข้ากับการใช้ชีวิตของ 
คนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 58, 59, 62, 63  
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 58 กล่าวถึงเจ ้าอาวาสวัดนายโรงที ่เป ็นพรนักพัฒนาได้
ปรับปรุงวัดและจัดระเบียบสิ ่งก่อสร้างภายในวัด น าวัดเข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ ได้จัด  
ภูมิทัศน์วัดให้เหมาะสมมีความร่มรื่น สงบ ท าให้คนเข้าวัดมากยิ่งขึ้น  
 

…วัดนายโรงซ่อมแซมและปรับสิ่งก่อสร้างมาเรื่อย ๆ จนช่วงปี 2559 เราได้เข้า
ร่วมกับโครงการวัดบันดาลใจ เลยน าแผนแม่บทที่มีอยู่แล้วมาขอค าปรึกษา ครั้งนี้
เป็นการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในวัด หลายคนกังวล
ว่า ‘วัดมีพื ้นที ่จ ากัดอยู ่แล้ว เดี ๋ยวจอดรถได้น ้อยลง ’ กรรมการวัดก็อธิบาย
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เราจัดผ้าป่าต้นไม้ครั้งที ่สอง เคยจัดครั้งแรกเมื่อปี 2554 
หลังจากวัดนายโรงน้ าท่วมหนัก ครั้งที่สองล้อมต้นไม้ใหญ่มาทั้งหมด 37 ต้น ใหญ่
สุดคือต้นมะพลับน้ าหนัก 5 ตัน มีต้นนางกวัก ต้นมั่งมี ต้นอโศก ฯลฯ เป็นต้นไม้ที่
มีคุณค่าทางพุทธศาสนา โดยมีคนรับเป็นเจ้าภาพ เริ่มปลูกเดือนกรฎาคม 2560 
แม้จะเสียพื้นที่ไปบ้าง แต่บรรยากาศในวัดร่มรื่น เกิดความสมดุล มีนก มีสัตว์ต่าง 
ๆ มาอาศัย เป็นประโยชน์กับสิ่งมีชีวิต เป็นชีวิตที่เกื้อกูล…  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 58) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 62 กล่าวถึงพระสงฆ์ประจ าอยู ่วัดสุทธิวราราม ได้เข้าร่วม
โครงการวัดบันดาลใจท าให้เกิดการพัฒนาวัดให้ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี และทุบก าแพงรอบ
โบสถ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงวัดได้ง่ายขึ้น  

 
…คนทั่วไปมักนึกถึงวัดสุทธิวรารามในแง่วัดจัดงานศพ ที่นี่ศาลาเต็มแทบ
ทั้งปี บางครั้งต้องจองล่วงหน้าด้วย ที่ผ่านมาวัดไม่ค่อยมีกิจกรรม เพื่อให้
วัดเป็นที ่พึ ่งของชาวบ้านมากขึ ้น เจ้าอาวาสเลยต้องการปรับให้วัดมี
บทบาทกับชุมชนและสังคม หลังจากเข้าร่วมโครงการวัดบันดาลใจ เรา
ค่อยๆ พัฒนาวัดให้ร่มรื่น ล้อมต้นไม้มาปลูกทั่วบริเวณวัด รวมไปถึงทุบ
ก าแพงรอบโบสถ์เพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้น… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 62) 
 

 ปัจจุบันการเผยแผ่ศาสนาต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่ห่างเหินกับพุทธศาสนาและใช้ชีวิตกับสิ่งอื่น พระสงฆ์จึงต้องเผยแผ่ศาสนาผ่านทางสื่ออื่น 
นอกจากการรอให้ประชาชนเข้ามาในวัดดังแต่ก่อน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้มี
ความน่าสนใจ เพ่ือให้คนเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมในหลากหลายรูปแบบ  

 
 เรื่องเล่าหมายเลข 59 กล่าวถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งกล่าวถึงการท าสถานีวิทยุธรรมขึ้น 
เพ่ือต้องการให้ธรรมะเข้าถึงประชาชนได้หลายช่องทาง ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี เพราะเนื้อหาของ
รายการมีความหลากหลายมีทั้งธรรมะและสุขภาพ เป็นรายการเพื่อสังคม เป็นการท างานเชิงรุก
คือ เผยแพร่ศาสนาในช่องทางอ่ืน ๆ ให้เหมาะกับคนในยุคปัจจุบัน  
 

…กว่าสิบปีที ่ผ ่านมาของคลื ่น 94.75 ผลตอบรับค่อนข้างดีนะ เรามีรายการ
หลากหลาย ทั ้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ รายการพุทธศาสนา รายการเพื ่อ
สังคม รายการเพื ่อสุขภาพ หลายโรงพยาบาลจัดรายการแล้วส่งซีดีมาเป ิด 
รายการธรรมะประกอบดนตรี กลุ่มคนฟังส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน คลื่นวิทยุท า
ให้วัดนายโรงเป็นที ่รู ้จ ัก เวลาจัดงานอะไร นอกจากคนในชุมชนแล้ว คนฟัง
รายการก็มาร่วมด้วย อย่างป ี 2554 วัดนายโรงน้ าท ่วมหนัก คนรู ้ข ่าวก็มา
ช่วยเหลือ อาตมามองว่าที่พุทธศาสนาอยู่มาถึงปัจจุบันได้ เพราะพระพุทธเจ้า
ท างานในเชิงรุก ถ้าเอาแต่ตั ้งรับ ศาสนาก็อยู่ในวงจ ากัด ยุคสมัยที ่มีสื ่อใหม่ ๆ 
การใช้เครื่องมือมาเพื่อเผยแผ่ธรรมะถือเป็นเรื่องมีประโยชน์… 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 59) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 61 กล่าวถึงพระสงฆ์วัดสุทธิวรารามในการจัดกิจกรรมตัก
บาตรเดือนเกิดชื ่อว่าตักบาตรคนเมือง และจัดกิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม เพราะการเทศน์
โดยตรงคนรุ่นใหม่อาจไม่สนใจ โดยให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นธรรมะ ทั้งยังตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมขึ้น ซึ่งก่อนจัดกิจกรรมจะมีจิตอาสา นักเรียน
นักศึกษามาช่วยเตรียมของวันรุ่งขึ้นผู้ปกครองก็มาตักบาตรท าให้คนมีกิจกรรมร่วมกันที่วัด  
 

…เราเริ่มจัดกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 แล้วเปลี่ยนชื่อ
เป็นตักบาตรคนเมือง โดยจัดทุก ๆ วันเสาร์ต้นเดือน ส่วนในแง่การเผยแผ่ธ รรมะ 
ถ้าจะมาเทศน์โดยตรง คนรุ่นใหม่คงไม่สนใจ เลยออกมาเป็นกิจกรรม ดูหนังหา
แก่นธรรม มาดูหนังแล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พระช่วยดึงมุมมองต่าง ๆ เข้า
หาธรรมะ ไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียว การดูหนังมีแง่คิดในการใช้ชีวิตเพิ่มเข้ามาด้วย 
กิจกรรมยังไม่ได้จัดประจ า นอกจากนี้ เรายังตั้งศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา
และการพัฒนาสังคม เปิดใช้เมื ่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื ่อให้วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้านในมีงานพุทธศิลป์สื่อธรรม ใครสนใจก็เข้ามาชมได้ เรามีเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์พาชม เป็นเหมือน Knowledge Center ด้านพุทธศาสนา… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 61) 
 
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 62 เสนอแนวคิดว่าว ัดต ้องใกล ้ช ิดกับประชาชนมากขึ ้น 
ปรับรูปแบบการเผยแผ่ธรรมะให้เหมาะกับยุคสมัย โดยการจัดกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาให้มีความ
น่าสนใจ สนุกสนานแต่แฝงไว้ซึ่งค าสั่งสอนทางศาสนา รวมไปถึงการประกอบกิจของสงฆ์  
 

…แม้เป็นพระอยู ่ในเมือง อาจมีความวุ่นวาย แต่อาตมามองว่าปัจจัย
ภายนอกเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ส าคัญที่สุดคือจิตใจ ถ้าเราไม่สงบ อยู่ป่าก็
ไม่สงบ พระวินัยเป็นกรอบในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว ถ้าอยู่ตามนั้นได้ ที่ไหน
ในโลกก็ไม่หลุด ในอีกด้าน คนไทยมักคิดว่าพระเป็นสถานะที่สูงส่ง บวช
แล้วตัดทุกอย่างได้เลย ซึ่งผิดนะ พระเป็นผู้ฝึกฝนให้ห่างไกลจากกิเลส 
ค าว่าห่างไกลไม่ได้แปลว่าไม่มี ต้องฝึกออกมาให้ห่างเรื่อย ๆ คนคาดหวัง
กับพระสูง… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 62) 
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 จากข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่ประกอบกิจการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา และเผยแผ่ศาสนา สั่งสอนประชาชนดังเดิม แต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่
ศาสนาจากการสื ่อสารโดยการพบปะซึ ่งหน้าเป็นการเผยแผ่ทางสื ่อกระจายเสียงวิทยุ เพื่อให้
ศาสนาเข้าถึงประชาชนได้เพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง 

 

 3.2 เรื่องเล่าของผู้ชายกับการปฏิบัติธรรม 
 เรื่องเล่าของผู้ชายในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนา และน าหลักธรรมค าสั่งสอนมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 57 , 61, 71, 73 
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 7 กล่าวถึงชายหนุ ่มที ่สนใจเรื ่องธรรมะเพิ ่งกลับมาจาก
ประเทศอังกฤษจึงสมัครเข้าโครงการปฏิบัติธรรมเจ็ดวันที่วัดป่า และได้กลับไปอีกครั้ง ต่อมาจึงได้
บวชโดยมีเป้าหมายคือบรรลุธรรม เมื่อฝึกแล้วจึงได้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้น เมื่อหลวงพ่อ
ที่นับถือมรณภาพจึงตัดสินใจสึกและปฏิบัติธรรมแม้ไม่ได้เป็นพระ 
 

…พอปฏิบัติจริง ๆ ไม่รู ้ว่าใช่สิ ่งเดียวกันหรือเปล่า ผมรู้จักนิสัยตัวเอง  
เคยรู ้ว ่า เป ็นคนเครียด เห ็นช ัดมากขึ ้น  เคยมองว่าต ัวเองอารมณ ์ดี  
ไม่ค่อยโกรธใคร คนอื่นก็มองแบบนั้น ก็เห็นว่าลึก  ๆ มีอารมณ์นั ้นอยู่  
มีความขัดใจ แค่ไม่ได้แสดงออก หรือแสดงออกในท่าทีของคนใจเย็น 
พอเริ่มเข้าใจตัวเอง ยอมรับตัวเอง ผมเข้าใจคนอื่นมากขึ้น เราเข้าใจว่า
ภาวะอารมณ์เกิดขึ้นได้ยังไง… 

    (เรื่องเล่าหมายเลข 7) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 57 กล่าวถึงผู้ชายที่มีความใกล้ชิดกับวัด แต่ช่วงเหตุการณ์ 14 
ตุลาคม 2516 จึงห่างกับพระพุทธศาสนา เหตุการณ์ต่าง ๆ ท าให้เขากลับมาใกล้ชิดศาสนาอีกครั้ง 
เขาเป็นนักสถาปนิกจึงรับอาสาปรับพื้นที่ของวัดให้เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม 
จึงเริ ่มท าโครงการวัดบันดาลใจซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาปนิกอาสาสมัครนักออกแบบมือ
อาชีพช่วยกิจกรรมพัฒนาวัด  
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…ผมท าอาชีพเป็นสถาปนิก เลยนึกถึงการปรับพื้นที่กายภาพของวัดให้
เอื้อต่อการเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างกิจกรรมในวัดให้เอื้อ
ต ่อการพ ัฒ น าสต ิป ัญ ญ าและจ ิต ว ิญ ญ าณ  จน เก ิด เป ็น โครงการ  
‘วัดบ ันดาลใจ ’ ตลอดสามป ีที ่ผ ่านมา โครงการมีว ัด เข้าร่วมเกือบ  
40 แห่งทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครที่เป็นสถาปนิก 
ภูมิสถาปนิก วิศวกร นักออกแบบมืออาชีพ และคนจัดกิจกรรมมาช่วย
พัฒนาวัด จากการท างานอย่างต่อเนื่อง เรารวบรวมความรู้มาจัดตั้งเป็น 
Knowledge Center… 

         (เรื่องเล่าหมายเลข 57) 
 

 เรื ่องเล่าหมายเลข 69 กล่าวถึงผู ้ชายที่เคยเป็นเด็กวัดที ่วัดสุทธิวราราม เรียน
หนังสือไปด้วยตอนเรียนมีเพื่อนล้อว่าเป็นเด็กวัดต้องห่อข้าวจากวัดไปรับประทานที่โรงเรียน ชีวิต
เขาเริ่มต้นจากศูนย์แต่มีทุกอย่างวันนี้เพราะวัดให้การศึกษาจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตอนเป็น
เด็กวัดก็เคยเกเรบ้างถูกหลวงพ่อดุ และสั่งสอน ท าให้เปลี่ยนแปลงตัวเองท าและมีอนาคตที่ดี 
 

…เคยเป็นคนใจร้อน ไม่ฟังใคร ท าอะไรไม่ดีมาก็เยอะ กินเหล้า สูบบุหรี่ 
เที่ยวกลางคืน บางวันกลับวัดตอนดึก บางวันไม่กลับเลย ช่วงแรกหลวง
พ่อก็ดุ มาช่วงหลังท่านพูดแค่ว่า ‘โตแล้ว คิดเอาเอง’ ยิ่งท่านไม่ต่อว่า 
ผมยิ่งเอามาคิด แล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวเอง…  

         (เรื่องเล่าหมายเลข 69) 

 เรื่องเล่าหมายเลข 71 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้กับวัด จึงมาช่วยงาน
ตามความสามารถ แต่ช่วงหลังสุขภาพไม่ดี จึงเปลี่ยนมาช่วยดูแลความเรียบร้อย บางคนกล่าวหา
ว่าเขาได้เงินจากการช่วยเหลือวัด แต่สิ่งที่เขาได้ คือการได้ท าบุญ  

 
...บ้านของผมอยู่อีกฝั่ง แต่มาได้แฟนอยู่ชุมชนใกล้กับวัดนายโรง ช่วงหนุ่มๆ ขี่วิน
เป็นอาชีพ อยู่มาวันนึง ลุงที่เป็นกรรมการวัดนายโรงมาชวน ‘เฮ้ย พวกเราอาศัย
ที่ของวัด มาช่วยงานวัดกันหน่อย’ ผมก็มาเลย เวลาวัดมีงาน ผมมาช่วยยกของ 
เวลามีก่อสร้างอะไร บางครั้งมาช่วยเทปูน ถ้าวันนั้นมีงาน ผมหยุดขี่วินมาช่วยเลย 
ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ ผมมาตลอด วันนั้นก็ขาดรายได้ไป แต่หนึ่งปีไม่กี่วัน
เอง เงินจะหายไปเท่าไรกัน ผมถือว่ามาท าบุญ เจ้าอาวาสคนเก่าที่มรณภาพไป
แล้วเคยสอนว่า ‘ไม่มีปัจจัยมาช่วยวัด ใช้แรงช่วยนี่แหละ กุศลแรง ’ ผมบอกลูก
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ตลอด ‘เราเช่าที่ของวัด มีงานก็มาช่วยกัน’ พวกเขามานะ ตอนมีงานกฐินก็ช่วย
อยู่โรงทาน เจอใครผมก็ชวน มาหรือไม่มาไม่เป็นไร บังคับใครไม่ได้ ถือว่าบอก
บุญไปแล้ว มาก็ได้บุญ ไม่มาก็ไม่ได้บุญ… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 71) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 73 กล่าวถึงผู้ชายอายุ 72 เล่าถึงชีวิตตนเองที่มีความเกี่ยวพัน
กับวัด เพราะชอบตามผู้ใหญ่มาวัด แล้วผู้ใหญ่จะสอนเรื่องนรก สวรรค์ ท าให้เขากลัวการท าบาป 
และนอกจากการท าบุญ วัดยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืนที่สนุกสนานของเด็กสมัยก่อนด้วย  

 
..ตอนผมเป็นเด็ก วัดถือเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิต บ้านอยู่ใกล้กับวัดนายโรง
ที่ตั้งอยู่ริมน้ า สมัยก่อนมีเรือ โยงจากแม่น้ าเจ้าพระยาเข้ามา กิจกรรมที่
ท าประจ า คือโดดน้ าคลองแล้วว่ายไปเกาะเรือโยง เวลา  ผู ้ใหญ่มาคุย
เรื่องบุญเรื่องกุศล ผมตามมาด้วย สมภารเห็นก็เรียก เอาข้าวต้มไปคน
ละกล ีบ  ขนมถ้วย  ฟ ูคนละชิ ้น  กล้วยคนละลูก  ในวัดม ีล ิเก ม ีหน ัง
กลางแปลง ผู้ใหญ่ดูลิเก ส่วนเด็กดูหนัง ผมชอบไปดูคน  พากย์ ท่าของ
เขาออกรสออกชาติ เด็ก ๆ ได้มาก่อกองทราย วิ่งเล่นที่ลานวัด ดีดลูก
หิว ท าปืนจาก ก้านกล้วย ปัง ๆ ๆ ๆ สนุกเลย นอกจากเรื่องบุญกุศล 
วัดเป็นเหมือนแหล่งบันเทิง… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 73) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 88 กล่าวถึงผู้ชายที่สนใจธรรมแต่ไม่คิดเรื่องบวช เพราะคิดว่า
ธรรมะอยู่ในใจ แต่ได้ลาออกจากงานเพื่อบวชให้แม่ เป็นวัดที่เคร่งครัดจน โยมคนหนึ่งเห็นว่าพูด
ภาษาอังกฤษได้เลยนิมนต์ไปช่วยโครงการหุ้มทองค ายอดฉัตรเจดีย์พุทธคยาประ เทศอินเดีย พอ
เสร็จกลับมาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการสอนสมาธิ จนมีความคิดว่าถึงไม่บวชเป็นพระก็มีธรรมะในใจได้ 
หลังจากสึกออกมาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง มีความสงบมากขึ้น เป้าหมายของชีวิตคือ การ
ให้ธรรมะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน 
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…หลังจากสึกออกมา ช่วงแรก ๆ ผมให้เวลากับที่บ้าน การเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ผมเป็นคนละเมียดละไม เวลาผ่านไปสักระยะ ผม
ได้มาเป็นผู้ประสานงานโครงการวัดบันดาลใจ เป้าหมายชีวิตหลังจากนี้ 
ผมอยากใช้ ‘พุทธศาสนา’ วิชาที่ร่ าเรียนมาตอนบวชมาเป็นส่วนหนึ่งกับ
งานต่าง ๆ นอกจากงานประจ า ทุกวันนี้ผมรับบทบาทประสานเครือข่าย
เยาวชนที่สนใจงานอาสาสมัคร โดยเชื่อมงานกับองค์กรพระพุทธศาสนา
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในรูปแบบจิตอาสา ประสานงานเฉพาะกิจด้าน
อาสาสมัครเครือข่ายเด็กและเยาวชนกับเครือข่ายพุทธสมาคมฯ และ
งานอ่ืน ๆ ที่ตัวเองใช้ความสามารถที่มีมาช่วยส่งเสริมงานพุทธศาสนา... 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 88) 
 
 เรื ่องเล่าของผู ้ชายกับการปฏิบัติธรรมท าให้เห ็นว่าผู ้เล่าปฏิบัติธรรมรูปแบบ
ต่างกัน แต่ทุกคนมีความใกล้ชิดกับวัด อาจด้วยการบวชเรียนศึกษาธรรมะ บางคนก็มีความใกล้ชิด
เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้วัดท าให้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดได้ง่าย ยิ่งผู้เล่าที่มีอายุมากจะมีชีวิตผูกพันกับ
วัดค่อนข้างมาก และมีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ 
 

3.3 เรื่องเล่าของผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรม 
 เรื่องเล่าของผู้หญิงในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนา และน าหลักธรรมค าสั่งสอนมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 64, 72, 75 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 72 กล่าวถึงเจ้าของร้านขายสังฆภัณฑ์ที ่เล่าถึงการค้าขาย
ช่วงแรกขายดีแต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดี คนเลยไม่มีเงินมาท าบุญ แต่จะขายดีช่วงเทศกาล บางร้าน
ท าถังสังฆทานให้ดูโปร่ง ยัดกระดาษเข้าไป แต่เธอไม่ท าแบบนั้น เพราะได้ความสบายใจ 
 

…ฉันเริ่มจากขายวัสดุก่อสร้าง พอซื้อบ้านอยู่ใกล้วัด (วัดสร้อยทอง) เลย
ขายสังฆภัณฑ์เพิ่มมา ลูกชายเป็นคนท า เริ่มจากซื้อของร้านอื่นมาแกะดู 
ศึกษาไป ฉันมีหน้าที่ขาย ช่วงแรกขายดีมาก เดือนนึงหลายหมื่น ผ่อน
บ้านจนหมดเลย แต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดี พอไม่มีเงิน ใครจะมาท าบุญ
ล่ะ ร้านขายดีเป็นบางช่วง กฐินที่ผ่านมาขายดี แต่บางวันได้ไม่กี ่ร้อย 
บางวันไม่ได้เลยก็มี บางร้านท าถังให้ดูโป่งๆ แต่ยัดนู่นยัดนี่เต็มไปหมด… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 72) 
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 เรื่องเล่าหมายเลข 75 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งมีความผูกพันกับพุทธศาสนาตั้งแต่
ยังเด็ก หมั่นศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอน และร่วมงานบุญในวันส าคัญทางศาสนาโดยตลอด ร่วมถึง
งานจิตอาสา ซึ่งงานที่ท าก็มีความเกี่ยวพันกับวัด วัดจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วน้อมน าคติค า
สอนมาปรับใช้ในชีวิตจริง 
 

...เราเกิดจังหวัดสุโขทัย สมัยนั้นวัดแถวบ้านจะมีศูนย์เด็กเล็ก เราไปอยู่ที่นั่น
ตั้งแต่เด็ก เวลางอแงไม่อยากไปโรงเรียนก็มีพระมาปลอบ เลยผูกพันกับวัด 
ด้วยความเป็นชุมชนกึ่งชนบท โตมาก็ชอบไปวัดในวันส าคัญทางศาสนาไป
ท าบุญ ไปร่วมกิจกรรมที่เด็กท าได้ เลยซึมซับหลักธรรมและศาสนพิธี ช่วง
เรียน ป.ตรี ที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็ไปท ากิจกรรมกับวัดในตัวจังหวัด เราไม่
ถึงขั้นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ แต่ศึกษาหลักธรรม สนใจศาสนาพิธี และชอบ
งานจิตอาสา… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 75) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 64 กล่าวถึงการจัดกิจกรรมของวัดที่จัดขึ้นเพ่ือให้คนได้ใกล้ชิด
กับพุทธศาสนามากขึ้น โดยจัดกิจกรรมการสั่งสอนธรรมในรูปแบบการฉายหนังธรรมะแล้วร่วมกัน
อภิปราย ท าให้ได้พบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนท าให้อยากมาวัดมากขึ้นผู้หญิงคนหนึ่ง
กล่าวว่าเมื่อก่อนมาวัดเฉพาะมีงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต แต่เมื่อลูกเข้าเรียนที่วัดสุทธิวราร ามจึงได้
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด โครงการวัดบันดาลใจโดยมีกิจกรรมกับผู้ปกครองคนอื่นชวน
กันนุ่งผ้าไทยได้ตักบาตร ร่วมกิจกรรมดูหนังท าให้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น  
 

…ลูกมาเข้า ม.1 ที่โรงเรียนวัดสุทธิ ถ้าไม่มีธุระจริง ๆ เรายังลงรถหน้าวัดแล้วข้ามมาฝั่ง
โรงเรียนเลย จนกระทั ่งเดือนสิงหาคม 2559 ไลน์กลุ่มผู ้ปกครองมีข้อความชวนมาวัด 
ตอนนั้นเป็นกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด ใช้ชื ่อว่าวัดบันดาลใจอะไรนี่ล่ะ ไม่รู้คอนเซ็ปต์
หรอก เห็นชวนกันให้นุ่งผ้าไทย เรานึกสนุกเลยมา แต่ตัวเองเกิดเดือนกันยายนนะ (ยิ้ม) 
หลังจากนั้นกิจกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นตักบาตรคนเมือง ช่วงนั้นยังไม่ได้มาทุกเดือน เพราะ
บางเดือนมีกิจกรรมจิตอาสาที่อื่น เดือนมิถุนายน 2560 เรามาตักบาตร ช่วงบ่ายวัดมี
กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม เป็นการดูหนังแล้วแลกเปลี่ยนธรรมะกัน ตอนนั ้นรู้สึกว่า 
เดี๋ยวนี้วัดไม่ได้มีแค่สวดศพ แต่ปรับตัวเองให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงคนเมืองและคนรุ่น
ใหม่ให้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้น… 

    (เรื่องเล่าหมายเลข 64) 
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 เรื ่องเล่าของผู ้หญิงกับการปฏิบัติธรรมสะท้อนให้เห็นถึงการที ่ปฏิบัติธรรมที่
หลากหลาย แต่ทุกคนมีความสุขในการได้ร่วมประกอบกิจทางพระพุทธศาสนา และมีความเข้าใจ
ในกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนาของวัดสมัยในปัจจุบัน 
 

3.4 เรื่องเล่าของคนรุ่นใหม่กับการปฏิบัติธรรม 
 เรื่องเล่าของคนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธผู้ที่ดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ประกอบกิจกรรมทางศาสนา น าหลักธรรมค าสั่งสอนมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวตอนมีความทุกข์ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 7, 69, 84, 85, 86, 88, 90 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 84 กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่งจากเมื่อก่อนท างานอีเวนท์ตก
เย็นจะดื ่มสุราไม่รู ้ว ่าคุณค่าในชีวิตคืออะไร จึงได้ลองท างานอาสาสมัครโครงการฉลาดท าบุญ 
กิจกรรมคือให้สอนน้องในโรงพยาบาลท าตุ๊กตาหุ ่นมือและได้ท ากิจกรรมอื่น ๆ ปัจจุบันท างาน
กราฟฟิคดีไซน์และแบ่งเวลามาท างานจิตอาสา เพราะมีคุณค่าและมีธรรมะในชีวิต  
 

…จากที ่เคยอยากให้ตัวเองมีคุณค่า และอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่านั ้น พอท างาน  
จิตอาสาบ่อย ๆ ตัวตนที ่เคยอยากได้อยากเป็นลดลงไปมาก ผมไม่ได้ท าเพื ่อให้คน  
ชื่นชม ไม่รอให้ใครมาบอกว่า ‘ดีนะ คุณใช้เวลามาท าเรื่องดี ๆ แบบนี้’ จะมีหรือไม่มี
ใครเห็นคุณค่าไม่ส าคัญแล้ว ผมท าเพราะมีเหตุและปัจจัยให้ท า โดยเห็นคุณค่าในสิ่งที่
ท าด้วยตัวเอง ทุกวันนี้งานจิตอาสาต่าง ๆ ที่ท า สิ่งส าคัญคือท ายังไงให้รู้สึกถึงปัจจุบัน
ขณะ มีบ้างที่เผลอกังวลอดีตและคาดหวังอนาคต แต่ถือว่าลดลงไปมาก  

        (เรื่องเล่าหมายเลข 84) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 85 กล่าวถึงชายหนุ่มที่เล่าถึงธรรมะว่าเป็นสิ่งไกลตัวเป็นเรื่อง
ของคนแก่ เมื ่อเรียนมหาวิทยาลัยรู ้ส ึกความเครียด จึงได้อ่านหนังสือของพระไพศาล วิสาโล 
น าเรื่องชีวิตประจ าวันมามองด้วยแง่มุมธรรมะเป็นครั้งแรกที่หนังสือธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงเริ่ม
สนใจธรรมะ อ่านหนังสือ เปิดธรรมะฟังก่อนนอนใช้ธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
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…ช่วงเรียนปี 2 ตอนนั้นเครียดๆ เรื่องความสัมพันธ์ ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ 
เดินอยู ่ร้านหนังสือแล้วเจอหนังสือชื ่อ ‘วันละเรื่อง’ ของพระไพศาล  
วิสาโล เนื้อหาน าเรื่องชีวิตประจ าวันมามองด้วยแง่มุมธรรมะ ยืนอ่านจน
จบเลย (หัวเราะ) เป ็นครั ้งแรกที ่หนังสือธรรมะท าให้รู ้ส ึกบางอย่าง  
แม้จ ารายละเอียดไม่ได้แล้ว แต่ยังจ าความรู้สึกได้ เหมือนมีคนมาเคาะ
กบาล เรารู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น มีความหวังที่จะรับมือ
ปัญหาต่าง ๆ ผมหาหนังสือเล่มอื ่นมาอ่าน เป ิดธรรมะฟังก่อนนอน 
ธรรมะช่วยให้หลับสบาย เป็นประโยชน์แบบทูอินวัน (ยิ ้ม) ชีวิตไม่ได้
เปลี ่ยนแปลงมาก ผมใช้ชีวิตตามปกติ แค่เวลามีอะไรไม่สบายใจก็ได้
ธรรมะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 85) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 86 กล่าวถึงผู้ชายที่ท างานครีเอทีฟที่บริษัทชูใจ โดยเป็นบริษัท
ที่ท างานครีเอทีฟเอเจนมีหน้าที่แก้ปัญหาของลูกค้าผ่านการสื่อสารโดยมีวิธีที่หลากหลายเช่น หนัง
โฆษณา เว็บไซต์ อีเวนท์ หรือรวมหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน บางโปรเจ็คพูดถึงธรรมะ ความทุกข์
ของชีวิตโดยสร้างกิจกรรม ให้ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินโดยคุณต้องพาน้องตาบอดไปเที่ยวทะเลครั้ง
แรก หรือได้รางวัลเป็นเงินจะต้องออกไปซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขจรจัด ได้แทบเลทต้องเอาไปสอน  
ผู้สูงวัย ท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 

…ผมประทับใจงานนี ้ เพราะพูดเรื ่องเดียวกับที ่ต ัวเองสนใจ เรื ่ องที่
พระพุทธเจ้าท ามาสองพันกว่าปี คือหาโซลูชั่นในการดับทุกข์ กลุ่มคนที่
ได้รางวัลแล้วไปลงมือท าจริง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างใน จาก
ความทุกข์ในชีวิตที่ไม่รู้จะหันไปทางไหน การให้เป็นเครื่องมือที่ท าให้
กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง เช่นกันในบทบาทคนท างาน ผมเอง
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไปด้วย… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 86) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 90 กล่าวถึงหญิงสาวที่เรียนจบสถาปัตยกรรม ไม่ได้ท างาน
จริงจัง จนมีเพื่อนชักชวนให้ท าโครงการวัดบันดาลใจ ของสถาบันอาศรมศิลป์ ท าหน้าที่จัดการ
คัดเลือกวัดเพื่อน ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม เธอท างานนี้มา
เกือบสองปีเป็นงานที่ชอบและตอบโจทย์ชีวิตคือท าให้เกิดประโยชน์กับคนอื่น ได้ท าในสิ่งที่ตนเอง
ชอบและรู้คุณค่าในชีวิตของตัวเอง 
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...เราท างานที ่นี ่มาเกือบสองปี เป็นงานที่ชอบนะ ค่อนข้างตอบโจทย์
ชีวิต รู้สึกอยู่ตลอดว่างาน ที่ท าเกิดประโยชน์กับคนอ่ืน พอรู้สึกแบบนั้นก็
ตั้งใจท างาน ครั้งนึงเราไปเก็บข้อมูลที่วัดป่า ธรรมทัสสี จังหวัดบุรีรัมย์ 
พระท่านแนะน าเรากับคนที่มาวัดว่า ‘ทีมนี้จะมาช่วยพัฒนาวัดนะ’คุณ
ยายคนนึงเข้ามาจับมือบีบมือเราแล้วพูดว่า ‘ขอบคุณนะลูกที ่มาช่วย
พัฒนาวัด’ ตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มเก็บข้อมูลเลย ตายล่ะ ต้องตั้งใจท างาน
แล้ว… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 90) 
 

 จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนรุ่นใหม่ในเวลาที่
พวกเขามีปัญหาแล้วยังหาทางออกไม่ได้ หรือการที่พวกเขามองเห็นคุณค่าของชีวิตจากการปฏิบัติ
ธรรมในรูปแบบการเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานวัด หรือจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  
 จากเรื ่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม แสดงให้เห็นการใช้ชีวิตของคนเมืองที่
ต้องแข่งขันกันในหน้าที ่การงาน ไร้ที่ยึดเหนี ่ยวจิตใจ แต่เมื ่อพวกเขาได้ใกล้ชิดกับศาสนาต่างก็
พบว่า ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และต้องการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น เพราะเป็นการ
ได้ปฏิบัติธรรมรูปแบบหนึ่ง คือได้ความสุขและความสบายใจ นอกจากนี้สถาบันทางศาสนาต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสั่งสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้นด้วย  

 

4. เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตัวเอง 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตัวเองเป็นการเข้าใจชีวิตและยอมรับความชอบของตนเอง 

และตระหนักว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข  27, 
28, 38, 48, 51, 52, 53, 60, 74, 77, 80, 81, 82, 87, 89, 120, 129 โดยการค้นพบตนเอง
จัดแบ่งได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ การค้นพบจากการลงมือท า เรื่องเล่าหมายเลข 28, 53, 80, 82, 87, 
89, 120 การค้นพบจากการสรุปบทเรียน  เรื่องเล่าหมายเลข 27, 48, 81, 129 การค้นพบจาก
การประกาศตนเอง เรื่องเล่าหมายเลข 51, 52, 77 การค้นพบจากการประกาศความรู้สึกใหม่ 
เรื่องเล่าหมายเลข 88 การค้นพบจากเทคโนโลยี เรื่องเล่าหมายเลข 74 และการค้นพบจากการ
ถูกกระท า เรื่องเล่าหมายเลข 60 
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 4.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบจากการลงมือท า 
 เรื่องเล่าที่แสดงถึงการเข้าใจและยอมรับความต้องการของตนเอง หลังจากที่ได้
ลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว อาจเป็นความชอบที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ท า หรือมีสิ่งที่เป็น แรงบันดาล
ใจสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจนค้นพบความต้องการของตนเอง และสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง ดังเรื่องเล่าหมายเลข 28, 53, 80, 82, 87, 89, 120 
 การได้ลงมือท าบางสิ ่งที ่ตนเองมีความชอบ หรือมีความสนใจอยู ่แล้ว จะท าให้
ค้นพบความสุขจากสิ่งที่กระท า และเข้าในตนเองมากยิ่งขึ้น 
 เรื่องเล่าหมายเลข 28 กล่าวถึงผู้สูงอายุที่มีความสุขกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านให้
คนอ่ืนฟัง และอาสารับสอนให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 

…ผมอายุ 86 เริ่มฝึกเป่าตอนอายุ 13 ไม่มีใครสอน ลองเองเลย ไม่ยาก
หรอก ฝึกบ่อย ๆ ก็จ าได้ มีความรู้ ดูดเข้า เป่าออก เสียงสูง เสียงต่ า ใช้
ลิ ้นท าจังหวะ ใครชวนไปเล่นที ่ไหน ถ้าไปได้ ผมไป ไม่ต้องให้เงินเลย 
ใครให้สอนก็สอนให้ เวลาได้เป่าให้ใครฟัง เขาสนุก ผมก็เพลิดเพลินไป
ด้วย... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 28) 

 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 53 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ่งที ่เมื ่อก่อนไปเที ่ยวกับครอบครัว
ตลอด จนวันหนึ่งได้ดู mv เพลงซิงเกิล สุดท้าย ของแสตมป์ อภิวัชร์ ที่พระเอกไปเที่ยวคนเดียว 
จึงเกิดแรงบันดาลใจขอที่บ้านไป ที่แรกคือสิงค์โปร์ซึ่งมีเพื่อนพาไปโรงแรม ต่อมาไปมาเก๊าคือไป
เที่ยวคนเดียวจริง ๆ ซึ่งไม่ยากและสนุก แต่มีเพ่ือนบอกว่าเก่งภาษาจึงไปคนเดียวได้ จึงวางแผนไป
รัสเซียที่ไม่ใช้รัสเซียหมดเลยก็ผ่านมาได้ ท าให้รู้ว่าการเดินคนเดียวเป็นความท้าทาย เป็นการได้
อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเอง 
 

…ช่วงแรก ๆ การเดินทางคนเดียวเป็นความท้าทาย ใครบอกว่าท าไม่ได้ เรา
จะท าให้ได้ หลังจากท าไปสักพัก รู้แล้วว่าท าได้ เราเลยมองเป็นการได้อยู่
กับตัวเอง ชีวิตปกติเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ เพื่อนก็เยอะ วันๆ นึงไม่ได้ถาม
ตัวเองเลยว่า ‘คิดอะไรอยู่ ท าอะไรอยู่ อยากท าอะไรต่อ’ การเดินทางคน
เดียวท าให้ได้คิดสิ่งเหล่านี้ ‘วันนี้ท าอะไร วันข้างหน้าจะท าอะไร’ พอได้อยู่
กับตัวเอง เราได้คุยกับตัวเอง อย่างน้อยก็ถามตัวเองว่า ‘สบายดีไหม’ เอา
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จริง ๆ เราก็ชอบเที่ยวกับเพื่อนนะ แต่ในปีๆ นึงควรมีเวลาได้เที่ยวคนเดียว
บ้าง… 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 53) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 87 กล่าวถึงผู้หญิงที่เล่าถึงชีวิตในตอนเด็ก ว่าอยากเรียนดนตรี 
แต่แม่ไม่ให้เรียนเพราะไม่มีเงินจนกระทั่งรู้จักกับเพื่อนที่อยู่เอเจนซี่โฆษณาเดียวกัน ช่วยเขาเขียน
เพลง อยากเล่นดนตรี จึงซื้อฟลุตมาฝึกเล่นเองจนได้เล่นกับเพื่อนในเวทีเล็ก ๆ และเรียนจริงจัง 
แต่เรียนหลายที่จนได้พบกับครูคนปัจจุบันที่สอนด้วยความเข้าใจ จนช านาญจนได้ไปเล่นที่ญี่ปุ ่น
รู้สึกมีความสุข ยังคงเรียนฟลุตและซ้อมเอง จากปกติที่เป็นคนอีโก้สูง เพราะเป็นคนเก่ง พอมาเล่น
ดนตรีก็ท าให้ยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่อง และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
 

…พอมาเล่นดนตรีกับวง เราท าอันนี้ไม่ได้ ต้องยอมรับแล้วกลับไปซ้อม 
ครั้งหน้าท าให้ดีขึ้น เราต้องวางอีโก้ลง สิ่งที่เพื ่อนร่วมวงพูดเป็นกระจก
ส่องเราหรือเปล่า ถ้าเป็น ท าแล้วทุกอย่างดีขึ้น เราท า แต่ก่อนเราเป็น
เด็กไม่น่ารัก ปกติถ้าไม่ยิ้ม หน้าจะเหี้ยๆ มุมปากตก แต่ก่อนเรามองคน
ในแง่ลบเยอะ ใครพ ูดอะไรก ็ตั ้งแง่ โลกของเรา เหมือนห้องที ่ไม ่มี
แสงอาทิตย์ จะดาร์คอะไรขนาดนั้น การได้เล่นดนตรีกับเพื่อน บางครั้งก็
แสดงอาการแบบนั้น เพราะมันยังอยู่ในตัวเรา เราค่อยๆ เปลี่ยนตัวเอง 
ถ้าเผลอแสดงอาการ พอกลับมามีสติ ‘เฮ้ย ไม่ใช่ว่ะ’ อยู ่ด้วยกันต้อง
เมตตากัน…  

  (เรื่องเล่าหมายเลข 87) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 80 เล่าประวัติของตนเองที่ชื่นชอบการท าอาหาร จึงสอบเข้า
การโรงแรม แต่ที่เรียนอยู่ไกลบ้านจึงเรียนสายอื่น เพราะมีความคิดว่าการท าอาหารสามารถฝึก
เองได้ ตอนนี้ท างานธนาคาร แต่ก็ยังฝึกท าอาหารด้วยตัวเอง  
 

...ผมชอบท าอาหาร ตอนนั้นสอบติดการโรงแรมที่เพชรบุรี แต่มหาวิทยาลัย
อยู่ไกลบ้าน ด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่ ผมเลยมาเรียนการจัดการที่อยุธยา 
เลือกที่นี่เพราะใกล้บ้าน ช่วงแรก ๆ เคยมีค าถามว่ามาท าอะไรตรงนี้ ท าไม
ไม่ไปท าตามความฝัน แต่เราเลือกทางนี ้ด้วยตัวเอง ไม่ได้ฝืนใจ ไม่มีใคร
บังคับ แล้วการท าอาหารไม่จ าเป็นต้องเรียนเสมอไป เราฝึกด้วยตัวเองก็ได้ 
มีช่องทางอื่นมากมาย ผมท างานแบงค์ขึ้นปีที่สองแล้ว ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสีย
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อะไร ถึงไม่ได้เป ิดร้านอาหารเป็นของตัวเอง แต่ผมท าอาหารให้คนใน
ครอบครัวกินก็ได้… 

               (เรื่องเล่าหมายเลข 80) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 82 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งว่าเมื่อถูกแท็กซี่ปฏิเสธจะตั้งสถานะ
ด่ากราด จนวันหนึ ่งอยากเข้าใจปัญหาจึงสอบถามแท็กซี ่จนรู ้ถึงเหตุผลที ่ปฏิเสธลูกค้า ท าให้
มุมมองเปลี่ยนไปมีความเข้าใจผู้อ่านมากขึ้น  
 

… เมื ่อก่อนถูกคนขับแท็กซี่ปฏิเสธ ผมเขียนสเตตัสด่ากราดมาก ‘ท าไมมึงไม่รับกู!’ 
‘มึงจะไม่เอาเงินเหรอ!’ ‘มึงบ่นว่าจนก็เพราะไม่รับผู้โดยสารไง!’ บ่นเยอะจนรวมเป็น
เล่มได้เลย ด้วยความอยากเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไร ผมเลยคุยกับคนขับแท็กซี่ 
แล้วพบว่ามันมีเหตุผลในการปฏิเสธผู้โดยสาร …เมื่อรับรู้ว่าบางคนมีเหตุผลแบบนี้ พอ
โดนปฏิเสธอีกรอบ ความรู้สึกผมเปลี่ยนไปนะ มันเปลี่ยนจากการมองว่าเขาแย่ เขาไม่
ดี โทษที่ตัวคนขับอย่างเดียว เริ่มมองเห็นอะไรที่อยู่รอบ  ๆ ตัวเขา เขาก าลังดีลกับ
อะไร ทีนี้มันเลยแตกออกไปได้ไกลมาก แตกออกเป็นวงกว้าง ปัจจัยต่าง  ๆ มันเชื่อม
กันหมด ทั้งตัวเขา ทั ้งตัวเรา ผมเชื่อว่าเป็นธรรมดาที่คนเราจะเลือกสิ ่งที ่ดีที ่ส ุดให้
ตัวเอง… 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 82) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 89 กล่าวถึงการค้นพบจากการลงมือท าบางครั้ง ก็ไม่ได้เกิด
จากการได้ท าสิ่งที่ชอบ แต่ได้กระท าสิ่งที่เป็นการคลี่คลายปมปัญหาในใจของตนเอง ซึ่งเมื่อได้ท า
แล้วก็สามารถคลายความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ดีในใจได้ ดังเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนไม่
ชอบหน้าคนเยอะ แต่ก่อนบวชต้องไปขออโหสิกรรมก็ท าให้รู้สึกโล่งใจ เขาเกลียดญาติคนหนึ่งเมื่อ
วันปลงผม เขาต้องให้พรท าให้เขาถึงกับร้องไห้ การบวชจึงเปลี่ยนชีวิต  
 

...ผมไม่ชอบขี้หน้าคนเยอะ พอตัดสินใจว่าจะบวช ต้องมีการกล่าวอโหสิกรรม
ก่อน ด้วยความตั้งใจมาก เลยอยากขออโหสิกรรมเพื่อนผู้หญิงที่เคยเกลียด 
เคยด่า เคยแบนด้วยนิสัยบางอย่าง เพื่อนทุกคนรู้ว่าผมเกลียดผู้หญิงเหล่านั้น 
สมัยเรียนผมเคยพูดขอโทษด้วยนะ ตอนนั้นโดนแซวฉิบหายเลย ยิ่งอายไป
ใหญ่ ครั้งนี้มีทางลงแล้ว เกลียดหลายคนด้วย ตั้งแต่ก่อนวันบวช บางคนผมส่ง
ข้อความไป บางคนผมโทรไป 'เราก าลังจะบวช เลยอยากขอโทษที่เคยท าไม่ดี ' 
ทุกคนประหลาดใจ ตอบกลับว่า 'เออ โอเค' มันงงไง ผมก็งงตัวเอง เอาจริง ๆ 
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ท าไปด้วยความรู้สึกเห็นแก่ตัวด้วยซ้ า ต้องการปลดแอกจากความรู้สึกนั้น แต่
ท าแล้วโล่ง… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 89) 
 
 การค้นพบความชอบของตัวเอง บางครั้งก็เกิดจากการได้รับแรงบันดาลใจจาก
บางสิ่งโดยบังเอิญ แต่เมื่อได้ลองปฏิบัติแล้วกลับเป็นสิ่งที่ส าคัญในชีวิต ดังเรื่องเล่านี้  

 
 เรื่องเล่าหมายเลข 120 กล่าวถึงผู้ชายที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามักคิดว่าตนเองไม่มี
ค่า แต่เขาได้ส่งข้อความให้ก าลังใจเพื่อนที่ก าลังเครียด จากนั้นเพื่อนจึงส่งข้อความมาขอบคุณ เขา
รู้สึกมีความสุขที่ได้ท าสิ่งที่มีค่า และเป็นคนส าคัญของคนอ่ืน 
 

...เมื่อไม่นานมานี้ ผมเห็นเพื่อนก าลังเครียด เลยพิมพ์ไปหาว่า ‘ถ้ามีอะไร ผมอยู่ตรง
นี้ตลอด นะ’ เพื่อนอ่านแล้วส่งข้อความกลับมาว่า 'ผมรู้ว่ามีคุณอยู่ตลอด คุณคือคน
ที่ผมเชื่อใจมาก ที่สุด ' พอได้อ่านแบบนั้นแล้วรู้สึกดีนะ วันนั้นนอนหลับอย่างสบาย
ใจเลย ช่วงเวลาที่ ‘โรคซึมเศร้า’ ท าให้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการมีใครสักคนพิมพ์
มาคุยธรรมดาๆ แล้วท าให้เรา รู ้ส ึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นค าพูดที ่ดีมาก ผมมัก 
screenshot ข้อความนั้นเก็บไว้อ่าน อ่านเพื่อบอกตัวเองว่าอย่างน้อยเรายังเป็นคน
ส าคัญของใครสักคน... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 120) 
 

 ข้างต้นแสดงให้เห็นรูปแบบการค้นพบตัวเองจากการลงมือท าบางสิ่ง อาจเป็นสิ่ง
ที่ลงมือท าโดยบังเอิญ หรือจากความต้องการที่อยู่ภายในจิตใจตั้งแต่อดีต เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเกิด
ความรู้สึกถึงความเข้าใจ ความสุข ที่ได้ท าสิ่งนั้น  
 

4.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบจากการถูกกระท า 
 เรื ่องเล่าการค้นพบบางสิ ่งบางอย่างที ่ส าคัญของชีวิต จากการถูกกระท าจาก
บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง สิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ เสรีภาพทางความคิดหรือความเป็น
อิสระในร่างกายของตนเอง ดังเรื่องเล่าหมายเลข 60 
 เรื่องเล่าหมายเลข 60 กล่าวถึงบุคคลที่กล่าวถึงชีวิตตอนเกณฑ์ทหาร การลงโทษ
ของหน่วยตนเองที่ถึงเนื้อถึงตัว ครูฝึกจะพูดบ่อยว่า “เดี๋ยวโดนแดก” ที่มีหลายระดับ เขาคิดว่ามัน
คือการใช้อ านาจ สิ่งที่ได้คือ ทุกคนต้องท าตามถึงแม้บางเรื่องจะไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างวินัยเลยก็
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ตาม และความคิดของทหารมีเพียงถูกหรือผิดและบทลงโทษท าให้คนกลัว ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้
กับโลกภายนอกได้ และเขามีความรู้สึกว่าการเป็นทหารคือการลดทอนความเป็นมนุษย์  
 

… เขาใช้ความกลัวกดคนไม่ได้ตลอดหรอก คุณก าลังผลิตคนเป็นแสนที่ไม่ตั้งค าถาม 
ยินยอมกับระบบ สร้างล าดับชั้นที่ไม่ได้วัดจากความสามารถ วินัยของทหารคือการ
เอาทุกคนมาอยู่บนเส้นเดียวกัน ตื่นเช้าได้ ปูเตียงได้ ซักผ้าได้ โอเค เหล่านี้คือพาร์ท
ที ่ดีขึ ้น แต่มันมีพาร์ทที ่กดลงเต็มไปหมด สิ ่งที ่รู ้ส ึกระหว่างทางตลอด คือการถูก
ลดทอนความเป็นมนุษย์ไปเรื่อย ๆ เราไม่มีสิทธิในร่างกายตัวเองเลย 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 60) 
 เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับการค้นพบตัวเองจากการถูกกระท า  สะท้อนความรู ้ส ึกของ
ผู้ถูกกระท าที่ไม่สามารถตอบโต้ หรือแสดงความคิดเห็นได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้จาก
เรื่องราวดังกล่าวท าให้เขาตระหนักถึงความเป็นอิสระในชีวิต และมองเห็นคุณค่าชีวิตของตนเอง  

 

4.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบจากการประกาศตนเอง 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตนเองจากการประกาศความพึงพอใจของตนเองให้
คนอื่นได้เห็นถึงความชอบ ความพอใจของตนเองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อได้ประกาศตนเองออกไป
แล้วจะเกิดการยอมรับตัวเอง ถึงแม้สิ่งนั้นจะมีผู้อ่ืนไม่ เข้าใจ ดังเรื่องเล่าหมายเลข 50, 51 
 เรื่องเล่าหมายเลข 51 กล่าวถึงบุคคลหนึ่งแต่งตัวคอสเพลย์ที่ออกแบชุดที่ไม่เคยมี
คนใส่มาก่อนเพราะน าหนังหลายเรื่องมาผสมกัน โดยต้องเริ่มจากความชอบจึงหามาใส่โดยไม่ต้อง
เหมือนทุกอย่าง แต่ใส่แบบที ่เขาพอใจ โดยแม้ช ุดจะไม่ได้สวยมากแต่ต้องใช้ความพยายาม 
จนส าเร็จ และการที่เขาอยู่ในสังคมที่แข่งขันเมื่อได้แต่งชุดคอสเพลย์มาพบคนที่ชอบเหมือนกัน
เป็นสิ่งที่สนุกมาก 
 

…ความสนุกของคอสเพลย์คือการเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นของที่จับต้อง
ได้ ได้คิด ได้ออกแบบ ได้ลงมือท า ไม่จ าเป็นต้องเหมือนเป๊ะ แค่ให้เป็น
ตัวเรามากที่สุด ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆ ที่ท าเอง งานอาจยังไม่ดีมาก แต่ได้
ใช้ความพยายามและความสามารถที่มีท าจนส าเร็จ ชีวิตจริงผมอยู่ใน
สังคมที่แข่งขันกัน การได้ออกมาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน สนุกนะ 
บางครั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องชุดของแต่ละคนด้วย… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 51) 
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 เรื่องเล่าการค้นพบตัวเองจากการประกาศ เป็นการค้นพบความสุขของตนเอง 
โดยการแสดงออกถึงสิ ่งที ่ตนเองมีความชื ่นชอบ แล้วมีความมั ่นใจในการประกาศสิ ่งที ่ตนเอง
หลงใหลให้คนอ่ืนได้รับรู้ 
 

4.4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบจากเทคโนโลยี 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการคลายปมด้อยที่อยู่ภายในจิตใจของตนเอง หรือการค้นพบ
คุณค่าของตนเองจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างประโยชน์ให้กับผู ้อื ่น โดยก ารส่ง
ข่าวสาร สาระความรู้ ในการด าเนินชีวิต ดังเรื่องเล่าหมายเลข 74 
 เรื่องเล่าหมายเลข 74 ชายวัย 70 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่งสาระความรู้ทาง
ไลน์ไปหาเพื่อนกว่าร้อยคนเป็นประจ า เป็นการชดเชยที่เรียนน้อย หัวไม่ดี เป็นเรื่องที่เขาเก็บอยู่
ในใจมาตลอด จนวันนี้ได้ส่งสิ่งเป็นความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนจึงมีความสุขต่อสิ่งที่ท า 
 

...ผมเริ่มเล่นไลน์ตอนอายุเจ็ดสิบ ไม่ได้ส่งแค่ ‘สวัสดีวันจันทร์’ หรือ 
‘ฮัลโหล สบายดีไหม ’ ผมตื ่นตั ้งแต่เช ้า ดูไลน์ที ่คนอื่นส่งมา เป ิดหา
ความรู้จากแหล่งอื่น คัดให้เหลือ 5 เรื่อง เอาเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์ 
แล้วส่งไปหาเพื่อนทีเดียวเป็นร้อยคน เฉลี่ยแล้วใช้เวลาสามชั่วโมงต่อวัน 
ถ้าไม่สุดวิสัยจริง ๆ ผมท าแบบนั้นทุกวัน จากคนใช้โทรศัพท์ราคาถูกมา
ตลอด ผมว่าตัวเองไม่เสียชาติเกิดแล้วที่ได้ใช้เทคโนโลยี เราได้มอบของดี
มีคุณค่าให้คนอ่ืน เป็นการชดเชยชีวิตในอดีต…  

          (เรื่องเล่าหมายเลข 74) 
 

4.5 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบจากการสรุปบทเรียน 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการสรุปหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงหรือแนวความคิดที่ส าคัญจาก
ประสบการณ์ในชีวิตที่เคยผ่านมา ผู้ที ่ค้นพบตัวเองจากการสรุปบทเรียนจะจับจุดส าคัญ ๆ ของ
เหตุการณ์ที่ได้พบ แล้วน าสิ่งที่ค้นพบไปสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงของชีวิต  ดังเรื่องเล่าหมายเลข 27, 
48, 81, 129  
 เรื่องเล่าหมายเลข 27 กล่าวถึงการค้นพบสัจธรรมจากการสรุปบทเรียนที่ส าคัญ 
คือการเข้าใจสัจธรรมสูงสุดของชีวิตที่ว่า การเกิด แก่ การเจ็บ และความตายเป็นความจริงของ
มนุษย์ทุกคนที่ต้องเผชิญ ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
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...ชายอายุ 86 หยิบรูปตัวเองตอนอายุ 18 ที่รูปร่างดีมาเปรียบกับตอนนี้
ที่ร่างกายโรยราไปมากแล้ว ซึ่งภรรยาเพิ่งเสียไป ท าให้เกิดการยอมรับ
และเข้าใจเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าความตายเป็นเรื่ องธรรมดาของ
ชีวิต “…รูปนี้ผมอายุ 18 ตอนนี้ 86 แล้ว ร่างกายโรยราไปมาก เป็นเรื่อง
ธรรมชาตินะ เกิดมาแล้วก็แก่ ก็ตาย เมียผมเพิ่งตายไป อยู่ด้วยกันมาสี่
สิบกว่าปี ตอนนั้นก็เหงา เดี๋ยวผมคงตามไป ไม่คิดอะไรหรอก ความตาย
มันนิดเดียวแป๊บเดียว ตายแล้วก็สาบสูญ เป็นดินเป็นทราย ชีวิตมีแค่นี้… 

       ( เรื่องเล่าหมายเลข 27) 

  

 เรื่องเล่าหมายเลข 48 กล่าวถึงผู ้ชายที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์ให้ยกเลิก
การประหารชีวิต เขาแสดงความคิดเห็นว่าการลงโทษไม่ควรเป็นไปเพื่อการแก้แค้น และยังมีบาง
คนที่ถูกตัดสินผิดพลาดจนถูกประหารชีวิตเป็นการท าร้ายผู้บริสุทธิ์  จนเขาถูกกล่าวหาว่าโลกสวย 
เพราะไม่เคยประสบด้วยตนเอง ซึ่งครอบครัวของเขาก็เคยเป็นเหยื่อเมื่อพ่อที่เป็นต ารวจถูกพ่อค้า
ยาเสพติดฆ่าตาย การประหารชีวิตไม่ใช่การแก้ปัญหา ควรหาต้นตอของปัญหาเพื่ อหาวิธีการแก้ไข
และเยียวยา  
 

…สิทธิในการมีชีวิตอยู่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าคนนั้นจะดี
หรือเลวก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องลงโทษผู้กระท าผิด ต้องลงโทษ 
แต่ไม่ใช่การประหารชีวิต ประหารไปคนตายก็ไม่ฟื้น เรายังมีการจ าคุก 
ซึ่งการถูกจ ากัดเสรีภาพเป็นทุกข์อย่างที่สุดของมนุษย์ การลงโทษต้องไม่
เป็นไปเพื่อการแก้แค้นทดแทน แต่ต้องเป็นไปเพื่อการแก้ไขเยียวยา แล้ว
ที ่พวกเขาท าความผิด อาจเพราะบางสิ่งบางอย่างในสังคมท าหน้าที่
ผิดเพี ้ยนไป สิ ่งที ่ควรท าไม่ใช่การก าจัดพวกเขา แต่ควรหาต้นตอของ
ปัญหาเพื ่อหาวิธีการแก้ไข เมื ่อเราโกรธและเกลียดในสิ ่งที ่พวกเขา
กระท า เราก็ไม่ควรท าแบบเดียวกัน ถ้าท า เราก็ไม่ต่างไปจากพวกเขา 
คือการเป็นอาชญากร เพียงแค่มอบหน้าที่นั้นให้เพชฌฆาตเป็นผู้ลงมือ… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 48)   
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 เรื่องเล่าหมายเลข 81 กล่าวถึงนักศึกษาผู้หญิง อายุ 20 ปี มีความคิดในตอนเด็ก
ว่าอยากโตเป็นผู้ใหญ่ อยากมีอิสระ ในเวลานี้เข้าใจถึงความเป็นผู้ใหญ่ว่าต้องคิดถึงภาระหน้าที่
การงาน และการหาเงิน จะคิดเพียงเรื ่องสนุกอย่างตอนเป็นเด็กไม่ได้แล้ว ในตอนนี ้จึงอยาก
กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง 
 

...เราเคยอยากโตเป็นผู ้ใหญ่ เพราะถูกแม่ห้ามไปนู ่นไปนี ่ พอโตเป็น
ผู้ใหญ่ก็ไปได้มากขึ้น แต่สิ่งที่มาพร้อมกันคือเราต้องเริ่มรับผิดชอบชีวิต
ตัวเอง ตอนนี้อายุ 20 ต้องคิดเรื่องฝึกงาน อีกไม่นานต้องท างานหาเงิน 
ช ีว ิตต ้องพึ ่งต ัวเองแล ้ว พอมาเป ็นผู ้ใหญ ่จริง  ๆ เป ็นช ีว ิตที ่น ่ากล ัว
เหมือนกันนะ จนบางครั้งเราอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง เป็นเด็กเล็ก ๆ 
ที่เล่นสนุกโดยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นผู้ใหญ่ พอ
เป็นผู้ใหญ่ก็อยากเป็นเด็กอีกครั้ง… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 81) 
 
 การค้นพบความจริงของชีวิตบางสิ่ง จะเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตที่ เคยเผชิญ
มา เมื่อผ่านมาแล้วจะค้นพบแนวคิดส าคัญในชีวิตของตนเอง ดังเรื่องเล่านี้ 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 129 กล่าวถึงผู ้ชายรับจ้างสักอยู่บนหนังลิโด้ เริ่มอาชีพจาก
ความสนุกไม่ได้สนใจเรื่องรายได้ เวลาผ่านไปมีความรู้สึกเบื่อ แต่มีลูกค้าคนหนึ่งเป็นหมอจ้างได้สัก
รูปใบเมเปิ้ลรอยสักนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปของมนุษย์ที่ไม่แน่นอนและหลุดล่วงไม่ต่าง
ดับใบเมเปิ้ล ซึ่งท าให้เขาได้รับแรงบันดาลใจกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้ง 
 

...ทั้งหมดต้องสัก 5 ครั้ง ตอนนี้สักไป 2 ครั้งแล้ว เขาก าหมดมาว่า ‘ใบ
เมเปิ้ล’ ‘สีเหลือง-สีส้ม’ และ ‘ใบสุดท้ายมีหยดน้ า’ ผมเอาเงื่อนไขมา
วาดเป็นภาพให้ความหมายเรื่องชีวิต การตั ้งอยู ่ แล้วดับไป จากด้าน
บนสุด ใบเมเปิ ้ลค่อย ๆ ร่วงลงมา จนใบสุดท้ายจะให้เป็นหยดน้ าตา 
หมายถ ึงการจากไปของมน ุษย ์จะม ีเรื ่องความอาล ัยอาวรณ ์…ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ชีวิตกัน ตอนนี้ไฟในการท างานกลับมา
อีกครั้ง... 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 129)  
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 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตนเองข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการค้นพบความสุขใน
ชีวิตจากเหตุการณ์ หรือการกระท าต่าง ๆ รวมถึงการยอมรับกับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตท าให้ค้นพบสัจ
ธรรมของชีวิต รวมไปถึงการเห็นคุณค่าของชีวิตตนเอง 
 

5. เรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัว 
เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมไปถึงการให้การศึกษาอบรมสั ่งสอน  

เลี้ยงดู และสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกัน แบ่งเรื่องเล่าออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว เรื ่องเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
และเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 1 , 2, 6, 11, 13, 21, 66, 67, 94, 
95, 106, 121, 133, 137 
 

 5.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว  
 เรื่องเล่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในครอบครัว น าไปสู่ความไม่เข้าใจ
กัน จนกระทั่งเกิดความบาดหมาง และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนภายในครอบครัว  ต้อง
ร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยการท าความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน ได้แก่เรื ่องเล่า
หมายเลข 6, 13, 66, 95 
 ปัญหาครอบครัวบางเรื ่องเกิดจากการไม่สื ่อสารกันระหว่างบุคคลในครอบครัว 
จนเกิดเป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความบาดหมางกันและเสียใจในภายหลัง 
หรือบางคนเกิดเป็นความอึดอัดในบางสิ่งที่อยากรู้แต่ครอบครัวกลับปิดบัง เกิดเป็นค าถามที่ค้างคา
ในจิตใจ 
 เรื่องเล่าหมายเลข 6 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยได้รับค าชม หรือการให้ก าลัง
จากพ่อเลย ถึงแม้จะเรียนได้ดี ที่ได้มาคือการผลักดันให้ไปข้างหน้า จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ถูกพ่อ
โกหกจนรับไม่ได้ ส่งผลร้ายต่อจิตใจของเธอเป็นอย่างมาก 
 

...เราเป็นลูกคนเดียว เรียนค่อนข้างดี พอเห็นว่าท าได้ พ่อเลยพยายาม
ผลักไปข้างหน้า ท าต่อไปสิ ๆ ๆ เขาไม่เคยพูดชื่นชมเลย สิ่งที่ได้ยินเป็น
ประจ าคือ ‘ท าไมไม่ท าให้ดีกว่านี้’ เป็นวิธีให้ก าลังใจแบบลบๆ เราสอบ
เข้าเตรียมอุดมได้ ตอนสอบติดธรรมศาสตร์ เราดีใจมาก แต่ค าแรกที่พ่อ
พูด ‘อ้าว แบบนี้ไม่ได้เรียนจุฬาฯ แล้วสิ’ เรามีชีวิตอยู่บนความคิดว่า
ต้องท าเท่าไรถึงจะพอ…  

    (เรื่องเล่าหมายเลข 6) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 13 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ ่งที ่พ่อต้องการให้เรียนพยาบาล  
เวลานั้นเกิดความกดดันมากจึงคิดฆ่าตัวตายเพราะเบื่อการถูกบังคับ  ช่วงที่พักอยู่ที ่โรงพยาบาล
ประกาศผลสอบว่าได้เรียนพยาบาลจึงไปรายงานตัวทั้งที่ไม่ได้อยากเรียน ช่วงเรียนปี 3 พ่อป่วย
เป็นมะเร็งตับ อาการหนักมากจนเสียชีวิต ซึ่งหล่อนไม่ได้ดูแลพ่อและพูดไม่ดีด้วย แต่นึกย้อนไป
พ่อคงอยากให้เธอดูแลน้องเพราะป่วยเป็นโรคหัวใจตีบ การสื่อการกันในครอบครัวจึงส าคัญมากมี
ปัญหาอะไรต้องพูดคุยกันกัน 
 

…ถ้าพ่อบอกว่าตัวเองป่วย เราคงได้ดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิต แต่นี่
ไม่ได้ท าเลย ถ้ารู้ว่าเขาเป็นโรคนี้ เราน่าจะเอะใจ การกระท ารุนแรงอาจ
ไม่ได้เกิดจากนิสัยทั้งหมด มะเร็งตับจะเกิดภาวะของเสียคั่ง ท าให้คนไข้
มีอาการเพ้อคลั่งจนท าร้ายคนอื่น พอเรียนจบมาท าอาชีพพยาบาล ถ้า
แม่ก าลังป่วยหนัก ดูจากอาการแล้วอาจอยู่อีกไม่นาน ลูกไม่กล้าบอก
ความรู้สึกในใจ ไม่กล้าท าอะไรให้กัน เราจะพยายามเป็นตัวเชื่อม ถาม
ลูกว่า ‘อยากจะบอกอะไรแม่ไหม รีบท านะ’ การสื่อสารในครอบครัว
ส าคัญมาก เราอยากให้พ่อแม่ลูกคุยกันเยอะๆ ถ้ามีโอกาสได้เตรียมตัว
ก่อนตาย ได้คลี่คลายความสัมพันธ์ที่ติดค้าง เป็นความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ครั้งสุดท้าย ยังดีกว่าจากไปแบบไม่เข้าใจกัน... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 13) 
 

 เรื ่องเล่าหมายเลข 66 ชายคนหนึ่งเล่าว่าถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายที่เรียนหมอ 
เขาถูกกดดันให้อ่านหนังสือจนเครียด และเข้าเรียนทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ไม่มี
ความสุขเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียน ซึ ่งเขาอยากเป็นนักเขียน สุดท้ายจึงขอลาออกเพราะ
อยากมีชีวิตของตัวเอง ถ้าไม่ให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวจะต้องเสียไปแน่นอน สุดท้ายพ่อแม่
อนุญาตจนได้ท างานที่กองบรรณาธิการนิตยสารอะเดย์ 
 

…หลังจากลาออกมา พ่อบอกแทบทุกอาทิตย์ ซึ ่งเป็นประโยคเดียวกับตอน
อนุญาต 'ลาออกมา พ่อเลี ้ยงไม้ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องท างานเลยก็ได้ แต่ใน
อนาคต ไม ้จะ เลี ้ย งครอบครัวของต ัว เองได ้ไหม ' ผมกล ับมาอยู ่บ ้านที่
สุพรรณบุรี ความสัมพันธ์ที่เคยแรงใส่กันก็เบาลง อย่างน้อยที่สุด พอถึงเวลาที่
จะเป็นจะตาย เขาก็รับรู้ว่าลูกรู้สึกยังไง ทั้งพ่อและแม่โดนคนอื่นถามเยอะมาก 
แม่เคยโดนเพื่อนมาบอกว่า 'ท าไมไม่สอนให้ลูกอดทน ' ผมโคตรโกรธเลย แม่
ไม่ตอบ รับค าพูดเหล่านั้นแล้วมาร้องไห้ที่บ้าน ยิ่งท าให้รู้สึกว่า ที่ผ่านมาท าไม
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เกลียดพ่อแม่ได้ขนาดนั้น มันมีแหละที่ เขาบังคับให้เรียน พอบอกว่าชอบงาน
เขียน สิ่งแรกที่ตอบกลับมา 'แล้วเรื่องเรียนล่ะ ' แต่วันนั้นเราเข้าใจว่าบังคับ
เพราะอะไร พวกเขาเป็นห่วง พ่อเป็นคนกินเบียร์ กินแล้วก็พูดเปิดใจกับผม 
เขาเคยพูดว่า 'ได้มาคุยกันแบบนี้ พ่อมีความสุขมาก ' ทั้งที่เราเพิ่งลาออกมาไม่
นาน การคุยดี ๆ กลับมาแล้ว บางช่วงผมคิดถึงเชียงใหม่ ก็ไปเที ่ยวบ้าง 
กลับมาพ่อก็บอกว่าคิดถึง เป็นการคุยกันแบบที่ไม่เกิดขึ้นมาหลายปี… 

      (เรื่องเล่าหมายเลข 66) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 95 ชายคนหนึ่งเข้าใจมาตลอดว่าป้าคือแม่ จนอายุ 15 ต้องใช้
หลักฐานเข้าวิทยาลัยท าให้รู ้ว ่าแม่แท้ ๆ ไปมีครอบครัวใหม่ และเขารู ้เพียงว่าพ่อเป็นทหาร
เสียชีวิตไปแล้วการรู้แบบนั้นเป็นความภูมิใจ จนกระทั่งไปเกณฑ์ทหารเจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อยังมี
ชีวิตอยู่ จนวันหนึ่งได้พบแม่แล้วคุยถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับพ่อ เพราะเขาใช้ความรุนแรง แต่เวลา
ผ่านไปแม่เล่าอีกครั้งพ่อเจ้าชู้และขี้เมาจึงเลิกกันซึ่งมันไม่เหมือนเดิม เขามีความคิดว่าเรื่องที่เล่า
อาจไม่จริง อยากฟังพ่อพูดแต่ก็ไม่กล้าไปถาม ความสงสัยนี้ยังคงติดอยู่ในใจ  
 

…เหตุการณ์ผ่านมาหลายปีแล้ว ผมไม่ได้ติดขัดในแง่เด็กถูกพ่อแม่ทิ้ง แต่ใน
ใจคืออยากรู้ความจริง ญาติๆ บอกแบบนึง แม่บอกแบบนึง โดยที่ไม่เคยได้
ยินจากปากของพ่อ ซึ่งผมไม่กล้าไปตามหาเพื่อถามความจริงหรอก ความ
สงสัยคงอยู่ในใจไปจน...  

      (เรื่องเล่าหมายเลข 95) 
 
 ความคาดหวังที่ผู้ปกครองมีต่อบุตร รวมไปถึงการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นใน
ด้านการเรียน ส่งผลให้เด็กมีกดดัน อยู่ในภาวะเครียด สุดท้ายเกิดเป็นปัญหาจนไม่อยากมีชีวิตอยู่  
 เรื ่องเล่าหมายเลข 121 เรื ่องเล่าของชายคนหนึ่งที ่มีปัญหาครอบครัวเกิดจาก
ความความกดดันที่พ่อแม่มักคาดหวังอยากให้เป็นในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ท าให้เขาไม่มีอิสระในการ
ใช้ชีวิต 
 

มักมีคนบอกว่า ‘พ่อแม่รักลูกโดยไม่มีเงื่อนไข’ ผมเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่
รักลูกมาก และอาจยอมแลกชีวิตของตัวเองเพื่อลูกด้วย แต่ผมไม่เชื่อว่า
ความรักจะไร้เงื่อนไข เมื่อก่อนผมไว้ผมยาว แล้วศาสนาซิกข์ห้ามตัด พอ
ผมตัดผมกลับมา คุณแม่ร้องไห้ รับไม่ได้ที่ลูกชายตัดผม ต้องใช้เวลาสัก
พักกว่าจะรับได้ มันแสดงให้เห็นว่าความรักมีเงื ่อนไข เขาจะรักเรา
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ได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อเราเป็นคนในแบบที่ต้องการ หรือกับคุณพ่อ พอผม
ไม่ยอมแต่งงานกับผู้หญิงที่เลือกให้ ก็ไม่คุยกับผมไปนานพอสมควร เพิ่ง
กลับมาคุยกันเมื่อไม่นานนี้ นั่นคือความรักที่มีเงื่อนไข  

(เรื่องเล่าหมายเลข 121) 
 

 เรื ่องเล ่าเกี ่ยวกับปัญหาครอบครัวข้างต้น แสดงให้เห ็นว ่าบางครั ้งความรัก 
ความหวังดีจากพ่อแม่ก็กลายเป็นความกดดันให้ลูก ฉะนั้นผู้ปกครองจึงควรสนใจความคิด ความ
ต้องการของลูก และคนในครอบครัวควรสื่อสารกันให้มากขึ้น 
 

 5.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 เรื่องเล่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวเดียวกัน ที่ต้องมีความเข้าอกเข้าใจซึ ่งกันและกัน  เพื่อให้ความสัมพันธ์ครอบครัว
เป็นไปด้วยดี ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 2, 66, 104 

 
เราพูดกับลูกตั้งแต่เด็ก ๆ เลยว่า 'ความสัมพันธ์ของเราสองคน ใครเป็นฝ่ายขอโทษ
ก่อน คนนั ้นชนะ ' เราเคยโกรธ เคยปี ๊ด เคยเทศนาเป็นชั ่วโมงโดยศัพท์ไม่ซ้ ากัน 
(หัวเราะ) ต้องยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ และไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะขอโทษกัน 
ถ้าพ่อแม่มองว่า ‘พ่อแม่ไม่เห็นต้องขอโทษ ’ นั ่นคือการวางตัวเองอยู ่บนอ านาจ
เหนือกว่า ลูกเลยกลายเป็นคนถูกกดขี่ พอถึงวันที่ลูกมีอ านาจ เขาก็ท าแบบนั้นกับคน
อื่นต่อ แต่ถ้าเราท าผิดแล้วขอโทษลูกอย่างเป็นปกติ เขาจะขอโทษใครก็ได้ คุณยาย
ข้างบ้าน คนเก็บขยะ ฯลฯ ค าว่า ‘ขอโทษ’ กลายเป็นค าเบสิค มันช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างกัน เราใกล้ชิดกันมากขึ้น คุยกันได้ทุกเรื่อง ไม่ค้างคากับเมื่อวาน วันนี้เริ่มต้น
ใหม่แล้วไปต่อ เราก าลังสอนวิชาความเป็นมนุษย์ให้ลูกนะ… 

     (เรื่องเล่าหมายเลข 2) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 66 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ่งเล่าถึงตอนรับปริญญา ที่ท าให้พ่อ
แม่ภูมิใจ โดยเฉพาะพ่อที่ปกติไม่แสดงความรัก แต่วันนี้มีความสุขมาก ซึ่งปกติก็สนิทกับพ่ออ ยู่
แล้ว แต่ด้วยพ่อเป็นผู ้ชายแล้วหล่อนเป็นผู ้หญิงจึงไม่ได้คุยไรกันมาก วันนี ้เห็นพ่อแม่ดีใจก็มี
ความสุขไปด้วย 
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...เราเพิ่งรับปริญญาจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่เคย
เห็นเราใส่ชุดครุยแล้ว แต่พ่อเพิ่งเห็นครั้งแรก เขาพูดกับเราว่า ‘เออ ดูดี
อยู่นะ’ พูดชมนั่นแหละ แต่ท าท่าเก๊กๆ แบบผู้ชาย ถ้าไม่เรียกมาถ่ายรูป 
เขาจะยืนนิ่งๆ พอเรียกให้มาถ่ายรูปด้วยกัน เขาพูดว่า ‘ขอกอดหน่อย’ 
ถึงไม่ได้พูดตรง ๆ แต่เรารู้ว่าเขามีความสุข เขายิ้ม ก่อนวันงานก็ไปโม้กับ
คนอื่น ‘เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านนะ ต้องไปงานรับปริญญาลูก ' เราสนิทกับ
พ่อนะ แต่เนื่องจากเขาเป็นผู้ชาย แล้วเราเป็นผู้หญิง เลยไม่ได้คุยอะไร
กันมาก ภาพในงานรับปริญญาที่ทุกคนมาอยู่พร้อมหน้ากัน คือภาพที่
สวยที่สุดส าหรับเราเลย... 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 66) 
 

...หญิงสูงอายุเล่าว่ามีลูกตอนอายุ 41 พอโตมาเวลาไปไหนก็มีคนคิดว่า
มากับยาย ตอนที่ลูกไปเรียนที่ญี ่ปุ่นก็ติดต่อกันผ่าน sky ตลอด อายุที่
ต่างกันไม่ใช่อุปสรรคปี 2560 เขาเรียนจบกลับประเทศ เป็นช่วงที่ วง 
BNK48 เปิดตัว ตอนเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เคยส่งเพลง ของ AKB48 มาให้ฟัง 
จนวันหนึ่งเขาพาไปหัวหินแล้วพาไปดูคอนเสิร์ต หลัง ๆ ก็ไปท ากิจกรรม
ด้วยกันทั ้งงานจับมือ งานคอนเสิร์ตก็เต้นด้วยเป็นการออกก าลังกาย 
ส่วนเขาก็ไปงานของเราด้วยเช่นงานเลี้ยงรุ่น การมีกิจกรรมร่วมกันท าให้
สนิทกับลูกมากขึ้น “…เราออกมาแบบนี้ เลยได้ไปไหนมาไหนกับลูกบ่อย
ขึ้น แล้วเขาอยากให้หม่ามี้ไปด้วยกัน เพลงมาเราก็เต้นด้วย เป็นการออก
ก าลังกายนะ ลืมแก่ไปเลย (หัวเราะ)… 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 104) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 2 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ ่งเล่าความสัมพันธ์ของเธอกับลูก 
ในเรื ่องของการขอโทษและการให้อภัย ใครท าผิดต้องขอโทษ ไม่ว่าจะเป็นแม่หรือลูก เพราะ  
ทุกคนทั้งพ่อแม่และลูกผิดพลาดกันได้แต่ต้องยอมรับความผิด ค าว่าขอโทษท าให้ลดช่องว่าง
ระหว่างกัน 
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5.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู 
 เรื่องเล่าของผู้ปกครองที่ต้องเลี้ยงดู อบรม ให้การศึกษาแก่บุตร ให้พร้อมทั้งกาย
และใจ การให้ความรักและความอบอุ่น ตลอดการถ่ายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
ความรู้ และความหวังของสังคม ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาที่ดีอย่างรอบด้าน คือ กาย 
ใจ และปัญญา 
 เรื่องเล่าหมายเลข 1 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งเล่าถึงการเลี้ยงดูลูกว่าเมื่อลูกอยาก
อยู่ด้วย หรือมาถามอะไรตามประสาเด็กแล้วตัวเองก าลังท างานอยู่ก็รู้สึกหงุดหงิด แต่ก็ใช้ค าพูดที่
ตลกในการปฏิเสธแล้วให้ลูกรอ เพราะถ้าพูดไม่ดีกับลูกก็จะเกิดเป็นช่องว่างลูกไม่กล้าพูดคุยด้วย 
ฉะนั้นเมื่อเด็ก ๆต้องการความช่วยเหลือ ไม่ได้มากวนก็ไม่ควรไล่ทันที แต่รู้วิธีการที่จะให้เขารอ 
เด็กจะกลายเป็นคนที่มีเหตุผลในอนาคต  
 

…ลึกๆ แล้วเด็กต้องการความช่วยเหลือ ไม่ได้ตั้งใจมากวน การไล่ออกไป
ทันที มันเร็วนะ แต่ถามว่าเราอยู่กับตรงนั้นได้จริงหรือเปล่า ลูกออกไป
ท าสิ่งที่ค้างคาต่อจริงหรือเปล่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือก้อนอารมณ์ที่ค้างคา ถ้า
ไม่ไปจัดการก้อนเหล่านั้น ความหม่นเทาจะสะสมไปเรื่อย  ๆ พอเวลา
ผ่านไป เราไม่รู้แล้วว่าก้อนแรกเริ่มจากตรงไหน…  

    (เรื่องเล่าหมายเลข 1) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 131 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าถูกพ่อแม่เลี้ยงแบบโบราณ 
ต้องอยู่ในกรอบ ท าตามค าสั่ง ห้ามเถียง ห้ามจนอึดอัด เคยอยากหนีออกจากบ้าน แต่ตอนนั้นไม่
อยากมีปัญหาเลยพยายามอดทน พอเธอมาเป็นแม่เอง ต้องดูแลลูกที่ซนมาก ๆ จึงดุ ออกค าสั่ง มี
แต่เสียงบ่นว่า จนความกลัวฝังในตัวลูก ครั้งหนึ่งลูกพูดกับพ่อว่า ไม่เอาเดี๋ยวแม่ดุ ทั้งที่สิ่งนั้นไม่ใช่
เรื่องที่ไม่ดี จึงเปลี่ยนวิธีคิดเพราะอยากเป็นแม่ที่เป็นเพื่อนกับลูก 
 

…เราอยากเป็นแม่ที่เป็นบัดดี้ ไม่อยู่เหนือลูก สร้างความไว้วางใจ คุยกัน
ได้ทุกเรื่อง อยากให้อายุ 18 แล้วเขากล้ามาบอกว่า ‘หนูชอบผู้ชายคน
นี้’ หลังจากนั้นเลยพยายามปิดปาก รอดูไปก่อน ท าตัวเป็นกล้องวงจร
ปิด ถ้าอันตรายจริง ๆ ค่อยเข้าไปห้าม ถึงจะรู้ว่าควรท ายังไง…  

         (เรื่องเล่าหมายเลข 131) 
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 นอกจากนี ้ยังปรากฏเรื่องเล่าที ่ถ่ายทอดโดยครูที ่มาจากต่างประเทศ กล่าวถึง
วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่เด็กนักเรียนไทยที่ช่วยเด็กท าการบ้าน ทั้งที่เป็นหน้าที่
ของเด็กเองในการรับผิดชอบชีวิตการเรียนของตนเอง  
 เรื ่องเล่าหมายเลข 11 กล่าวถึงครูสอนภาษาจากต่างประเทศเข้ามาเป็นครูที่
โรงเรียนมัธยมในกรุงเทพฯ พูดถึงการเรียนการสอนที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเด็กไทย คือที่บ้านท า
การบ้านให้ เขารู้สึกแปลกใจเมื่อพ่อแม่เด็กมาถามว่าวันนี้มีการบ้านหรือเปล่าท าเหมือนลูกเป็น
เด็ก ทั้งที่การเรียนเป็นเรื่องของนักเรียนที่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง  
 

…บางคนส่งการบ้านมา พอผมถาม ‘ค านี ้แปลว่าอะไร’ เด็กเงียบ พอ
ถามต่อ ‘ใครเป็นคนท าให้’ เขารีบตอบเลย ‘ผมท าครับ ผมท า’ พอ
ค่อยๆ ถามไป ‘พ่อแม่ได้ช่วยท าไหม’ เขาถึงบอกว่า ‘ก็ช่วยนิดหน่อย’ 
ถ้าท าการบ้านด้วยตัวเอง คุณต้องรู้ค าศัพท์ต่าง  ๆ ใช่ไหม แต่พอถาม 
เด็กหลายคนไม่รู้เรื่องเลย พอถามไปเรื่อย ๆ ค่อยยอมรับว่าพ่อแม่ท าให้ 
เจอแบบนี้บ่อย ๆ ผมเริ่มกลายเป็นคนใจเย็น (ยิ ้ม) สิ ่งที ่ประหลาดใจ
ที่สุด คือผู ้ปกครองหลายคนยังมาถามผมว่า ‘โทษนะครับ มีการบ้าน
อะไรหรือเปล ่า ’ ท าเหม ือนล ูกเป ็น เด ็กอยู ่ ทั ้งที ่ว ัยม ัธยมปลายคือ
ช่วงเวลาเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย คุณก าลังจะเป็นผู ้ใหญ่ เป็น
อิสระ แล้วเริ่มท าทุก ๆ อย่างด้วยตัวเอง… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 11) 
 
 เรื ่องเล ่าเกี ่ยวกับครอบครัวสะท้อนปัญหาของครอบครัวในด้านการเลี ้ยงดู  
หากผู้ปกครองกดดัน และเข้มงวดกับบุตรมากเกินไป จะส่งผลเสียกับตัวเด็กท าให้ไม่มีความสุขใน
การใช้ชีวิต แต่หากเข้าใจและยอมรับ แล้วสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ครอบครัวก็จ ะมีความสุข 
ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรละเลยคือ การสื่อสารกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน 

 

6. เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 
เรื ่องเล่าของบุคคลที่มีเพศภาวะไม่สัมพันธ์กับเพศสภาพของตนเอง รวมตลอดถึงคนที่

เปลี่ยนไปเป็นเพศตรงข้ามกับเพศที่มีมาแต่แรกก าเนิด หรือไม่พอใจในเพศที่มีอยู่ และไม่ต้องการ
แสดงออกอย่างเพศสภาพที่มีอยู่ จัดแบ่งเนื้อหาของเรื่องเล่าได้ 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
การเผชิญกับเจ้าหน้าที่และการใช้ชีวิตในหน่วยงานราชการ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการยอมรับและกล้า
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เปิดเผยตนเอง เรื่องเล่าเกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เรื่องเล่าของคนข้ามเพศกับ
ครอบครัว และเรื่องเล่าของเกย์ ประกอบด้วยเรื่องเล่าหมายเลข 76, 77, 78, 101, 107, 108, 
109, 110, 111, 121, 122, 123 

 6.1 เรื่องเล่าการเผชิญกับเจ้าหน้าที่และการใช้ชีวิตในหน่วยงานราชการ   
 การเผชิญกับสถานการณ์ที ่ยากล าบากของผู้ที ่มีความหลากหลายทางเพศ กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือการใช้ชีวิตในค่ายทหาร รวมไปถึงการแสดงความต้องการแต่งกายแบบผู้หญิงไป
ท างานยังหน่วยงานราชการ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าผลงานวัดจากความสามารถไม่เกี่ยวกับเพศและ
การแต่งกาย ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 77, 107, 121, ,122 
 เรื่องเล่าหมายเลข 107 กล่าวถึงชายข้ามเพศที่เคยไปสถานีต ารวจแจ้งความเรื่อง
เอกสารหาย เมื ่อไปถึงเจ้าหน้าที ่ก็ถามท าไมบัตรกับลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกัน หรือ
เหตุการณ์ของคนรอบตัวที่ไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ซักประวัติเมื่อรู้ว่าข้ามเพศก็เรียกให้คนอ่ืนมาดู 
เกิดการณ์ซักไซร้เกินกว่าเหตุ ซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บปวดของเขา  
 

...ผมเคยแจ้งความเรื่องเอกสารหายที่สถานีต ารวจพอยื่นบัตรประชาชนให้ 
เจ้าหน้าที่ถามว่า ‘ท าไมบัตรเป็นนางสาวล่ะ ไปท าอะไรมา’ พอบอกไปว่า 
‘บัตรประชาชนถูกต้องแล้ว ผมข้ามเพศมา’ เขาถามต่ออีกว่า ‘ท าอะไร ท า
ยังไง’ ซึ ่งเราไม่ได้สะดวกใจจะอธิบาย หรือที ่คนรอบ  ๆ ตัวเจอกัน เช่น 
ต ารวจตั้งด่านตรวจ พอเห็นบัตรประชาชนก็หาว่าเอาของคนอื่นมาใช้ หรือ
ไปโรงพยาบาล พอพยาบาลซักประวัติแล้วรู้ว่าข้ามเพศก็ไปเรียกคนอื่นมามุง 
เกิดการซักไซ้เกินกว่าเหตุ นั ่นเป็นตัวอย่างเหตุการณ์ที ่คนข้ามเพศเจออยู่
เสมอ กลายเป็นความอึดอัดและต้องคิดหลายรอบเวลาต้องท าอะไรที่ใช้บัตร
ประชาชน ค าถามเหล่านั้นเป็นความเจ็บปวดที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจ บางคน
เลือกที่จะอดทน ขณะที่บางคนเลือกต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง... 

 (เรื่องเล่าหมายเลข107) 

 

...เวลาไปไหนมาไหน คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองเราเป็นผู้ชายหรือเป็นทรานส์ 
(Transgender) แต่มองว่าเป็นผู้หญิง ซึ่งเราก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง แต่พอ
เห็นเอกสารราชการ เจ้าหน้าที่ก็แปลกใจ บางคนถามว่า 'ผ่ามาหรือยัง ' ซึ่ง
ไม ่ใช ่สิ ่งที ่เขาต้องรู ้เลย ม ัน เป ็น เรื ่องส ่วนต ัว เว ลาไปเมืองนอกแล ้วยื ่น
พาสปอร์ต คนตรวจก็งง เกิดค าถามว่า ‘พาสปอร์ตของคุณหรือเปล่า ’ 
โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง เราเคยโดนถามว่า 'สรุปแล้วเป็นชาย
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หรือหญิง ' เราตอบว่า 'เราเป็นหญิง ' แต่เอกสารเป็นชายไง เลยกลายเป็น
ประเด็นขึ้นมา จากจุดเล็ก ๆ ที่คนทั่วไปอาจไม่ทันได้คิด แต่มันส่งผลให้บาง
คนถูกเลือกปฏิบัติได้ง่าย... 

     (เรื่องเล่าหมายเลข 122) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 77 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นทหารเกณฑ์ ต้องใช้ชีวิตใน
ค่ายทหาร ทุกคนจะคุยแต่เรื่องเพศ ถูกคุมคามทางเพศ และมองเขาเป็นสิ่งบันเทิง ครูฝึกสั่งให้ไป
เต้นก็ต้องออกไปจะปฏิเสธไม่ได้ ไม่สามารถปฏิเสธได้เหมือนนอกค่ายทหารที่สามารถปฏิเสธได้ 
เขารู้สึกว่าไม่ไหวกับสภาพที่เป็นอยู่จึงโทรไปบอกที่บ้าน ผู้บังคับบัญชาจึงสอบสวนค าตอบที่ได้คือ 
แค่หยอกเล่น 
 

...เราถูกเขี่ยหัวนม จับก้น มายืนฉี่ข้างๆ แล้วโชว์ควย ท าไมเราต้องอยากดู
ด้วยพอเห็นว่าเพศสภาพแบบนี้ ทุก ๆ คนเลยมองว่าคนนี้ต้องท าอะไรที่เฮฮา 
สนุกสนาน มอบความบันเทิง ครูฝ ึกสั ่งให้เราออกไปร้องไปเต้น เราต้อง
แสดงออกว่าเอ็นจอยเพื่อให้สถานการณ์สมูทที่สุด ผ่านไปสักระยะ เราไม่ไหว
กับสิ่งที่เกิดขึ้น เลยตัดสินใจโทรไปบอกที่บ้าน เขาก็โทรมาแจ้งผู้บังคับบัญชา 
พอรู้เรื่องก็มีค าสั่งลงมา บรรยากาศในหน่วยฝึกก็เข้มงวดมากขึ้น ปรากฏว่า
ชุดค าอธิบายที่ได้จากทุกคนคือ ‘ก็แค่หยอกเล่น...  

        (เรื่องเล่าหมายเลข 77) 
 

 เรื ่องเล่าหมายเลข 121 กล่าวถึงผู ้หญิงข้ามเพศคนหนึ ่งเล่าเกี ่ยวกับชีวิตของ
ตนเองหลังจากเรียนที่ญี่ปุ ่นจบต้องกลับมาใช้ทุนที่ภาครัฐ วันเข้าท างานเตรียมทุกอย่างให้เป็น
ผู้หญิงแต่หัวหน้าฝ่ายบุคคลมาเห็นจึงเรียกไปคุยว่าต้องไปคุยกับผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไหม ซึ่งเขา
ก็เข้าใจว่าเป็นระบบราชการ จึงได้ปรึกษาเครือข่ายเพื่อนกะเทย ได้แนะน าว่าให้คุยด้วยเหตุผลว่า
การแต่งกายไม่เกี่ยวกับการท างาน ซึ่งผู ้บังคับบัญชาก็เข้าใจจนได้บรรจุ ท าให้เขามีความสุขใน  
การท างาน จนได้งานที่มีประสิทธิภาพ 

...การได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องปิดบัง ไม่ต้องแอ๊บ เปิดโอกาสให้เราใช้
ศักยภาพมาท างานอย่างสบายใจ เราไม่ได้แต่งหญิงจ๋าทุกวัน บางวันก็อยาก
แต่งเท่ ๆ บ้าง ซึ่งการได้แต่งตัวตามต้องการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับ
ความหลากหลาย ท าให้เรามั่นใจ กล้าพบปะผู้คน กล้าแสดงความคิดเห็น… 

(เรื่องเล่าหมายเลข 121) 
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6.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการยอมรับและกล้าเปิดเผยตนเอง 
 เรื ่องเล่าของคนข้ามเพศในการเปิดเผยตัวเองต่อสังคม ต้องเอาชนะความกลัว
ของตนเอง กล้าที่จะยอมรับตัวเอง และการเผชิญหน้ากับผู้คนในสังคม ซึ่งเมื่อต้องเปิดเผยตัวเอง
แล้วท าให้ตัวเองมีความสุข ส่งผลให้การท าสิ ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 78, 111 
 

...เคยมีคนพูดว่า 'ขนาดพี่ไม่ได้เป็นตัวเองยังสร้างประโยชน์ให้สังคมฟุตบอลได้
เลย ถ้าเป็นตัวของตัวเองจะเปลี่ยนได้มากขนาดไหน ' ตลอดสี่สิบกว่าปี เรา
เหมือนมีความลับ พอผ่านมาได้ ชีวิตมันโล่ง เราซื่อสัตย์กับตัวเอง ดีกว่าตายไป
กับความลับที่ไม่เคยเปิดเผย การลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้สู้กับใครเลย เราสู้กับตัวเอง 
การเป็นตัวของตัวเองเอื้อให้เรามีศักยภาพ ทั้ งในการท างาน การแสดงความรัก 
และการช่วยเหลือผู้อ่ืน.. 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 78) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 111 กล่าวถึงชายข้ามเพศอายุประมาณ 40 ปี ได้รับฮอร์โมน
และตัดหน้าอก แล้วมีความสุขมากกับผลที่ได้ จากที่ไม่มองตัวเองในกระจก ทุกวันนี้เลิกเกลียด
ตัวเองและใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจ  
 

...ต้นปี 2559 เราตัดสินใจตัดหน้าอก แล้วปลายปีนั ้นก็เทคฮอร์โมน 
ตัดสินใจท าตอนอายุสี ่ส ิบกว่าแล้ว ตอนนั ้นมีความกังวลพอสมควร 
เพราะตัวเองอายุเยอะ และน้ าตาลในเลือดสูงด้วย ค่อยๆ หาข้อมูลจน
มั่นใจว่าปลอดภัย พอร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เรามีความสุขมาก 
เรื่องแบบนี ้คนอื่นไม่เข้าใจหรอก ตอนตัดหน้าอก พอสิ ่งที ่ไม่ต้องการ
หายไป มันแฮปปี ้! แฮปปี ้! แฮปปี ้ที ่ส ุด! ส่วนการเทคฮอร์โมนท าให้
ร่างกายค่อยๆ เปลี ่ยน หน้าเป็นรูปทรงผู ้ชาย เสียงเปลี ่ยน มีหนวด 
เมื ่อก่อนไม่อยากมองตัวเองหน้ากระจกนะ ไม่ชอบหน้าอก ไม่ชอบ
ใบหน้า รู้สึกว่าร่างกายตอนนั้นไม่ใช่ตัวเอง ทุกวันนี้ส่องกระจกแล้วเลิก
เกลียดตัวเอง เป็นชีวิตที่มั่นใจและไม่มีอะไรติดค้างแล้ว... 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 111) 
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6.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการการยอมรับความหลากหลายทางเพศ  
 เรื่องเล่าของผู้ที่มีแนวคิดในการการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เนื่องจาก
มนุษย์ทุกคนสามารถมีความรักให้กับผู้อื่นได้โดยไม่จ ากัดเพศ และส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมของ
มนุษย์โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเพศ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 76, 123 
 เรื่องเล่าหมายเลข 76 กล่าวถึงคนข้ามเพศคนหนึ่งที่มีแนวคิดว่าทุกคนมีความรัก
ให้กับเพ่ือนมนุษย์ได้โดยไม่จ ากัดเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น เพราะทุกเพศ ทุกวัย ต่างก็มี
ความรักให้กันได้  
 

...เซเลอร์มูนเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์ เราเชื่อในพลังแห่งความรักที่ทุก
คนควรมีให้กัน ในบรรดาเพื่อนๆ ของเราก็มีความหลากหลาย เซเลอร์
ยูเรน ัสเป ็นทั ้งผู ้หญ ิงและผู ้ชาย อูซางิน ้อยเป็น เด็ก ฝ ่ายอัศวินของ
หน้ากากทักซิโด้ที่เป็น LGBT ส าหรับเรา ความรักไม่มีพรมแดน จะเด็ก 
จะผู้ใหญ่ หรือจะเพศไหน เราก็มีความรักให้กันได้...  

  (เรื่องเล่าหมายเลข 76) 
 

 เรื ่องเล ่าหมายเลข 123 กล่าวถึงบ ุคคลนี ้ท านิตยสารเกี ่ยวกับ  LGBT ที ่ขาย
โฆษณาได้ยากมาก เพราะภาพลักษณ์กลุ่มคนข้ามเพศเป็นเพียงความตลก ทั้งที่มีความสามารถ
หลากลาย จึงได้พยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ จนปัจจุบันเริ ่มมีพรีเซนเตอร์ที ่เป็นคนกลุ ่มนี้  
จากนิตยสารออนไลน์กลายมาเป็นเว็บคอนเทนท์ ที ่พยายามน าเสนอประเด็น LGBT ให้กว้าง
ออกไป  

...การพยายามสื่อสารประเด็น LGBT ไปสู่ความเป็นแมส เรื่องที่มักพูด
เสมอคือ ‘รักไม่จ ากัดเพศ’ โลกไม่ได้มีแค่รักชาย-หญิง แต่ยังมีความรัก
ของเพศอื่นด้วย เอาจริง ๆ เราไม่ได้พูดเรื่องใหม่ในสังคมหรอก แค่เรื่อง
เหล่านั้นไม่ค่อยมีใครน าเสนอ เลยไม่ค่อยมีใครรู้ มันคืออีกมุมนึงของ
ความหลากหลาย เราสื่อสารเรื่องเพศ เรื่องความรัก แต่สุดท้ายมันคือ
เรื่องความเท่าเทียม แม้เราจะสื่อสารว่า LGBT มีความคิดและวิถีชีวิต
แบบนี ้ แต่สุดท้ายอยากให้มองข้ามเรื่องเพศไปเลย ก็แค่รู ้น่ะ แล้วดูที่
ทัศนคติ ความสามารถ ความเป็นมนุษย์ เห็นในสิ่งที ่เขาเป็น มากกว่า
เขาเป็นเพศอะไร ถ้าวันนึงคุณเห็นทอมกับกะเทยเป็นแฟนกันแล้วไม่
ตื่นเต้น เห็นแล้วรู้สึกว่า ‘ดีจังเลย คนรักกัน’ นั่นถือเป็นความส าเร็จใน
ฐานะคนท าหน้าที่สื่อสารเรื่องเหล่านี้ไปสู่คนในสังคมเลย... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 123) 
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6.4 เรื่องเล่าของคนข้ามเพศกับครอบครัว 
 เรื ่องเล่าของคนข้ามเพศที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคจากกการไม่ได้รับการ
ยอมรับจากครอบครัว เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัว สร้างความเจ็บปวดให้กับ  
คนข้ามเพศ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 108, 109 

เรื ่องเล่าหมายเลข 108, 109 กล่าวถึงครอบครัวพ่อแม่ก็เข้าใจและยอมรับใน
การข้ามเพศของลูก จึงท าให้ครอบครัวเข้าใจกัน และไม่ก่อให้เกิดความบาดหมาง ท าให้ลูกมี
ความสุขในการใช้ชีวิต 

 
...ตอนนั ้นยังรับตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ในใจติดตรงที่พ่อแม่ยังไม่
ยอมรับ เลยตัดสินใจไปพบจิตแพทย์ ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าใจเรื่องเพศ
เลย จนเจอหมอคนนึงพูดว่า ‘คุณจะเป็นอะไรก็ช่าง เรื ่องนี ้เป็นสิทธิ
มนุษยชน’ เลยยอมรับการรักษา กินยาและท าตามที่บอก หมอให้เขียน
ไดอารี่ก็มีแต่เรื ่องแม่ เราแคร์แม่มาก วันนึงแม่พูดขึ้นว่ า 'โตโต้คิดว่า
ตัวเองเป็นผู้ชายแล้วพ่อแม่จะไม่รักเหรอ เข้าใจผิดนะ แม่รักลูกมากกว่า
ชีวิตตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอะไร อยากให้ลูกมีความสุข ' ค าพูดนั้นมาปลด
ล็อค บวกกับการเป็นอาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในประเด็น LGBT และครู
อาสา ท าให้ Self esteem ค่อยๆ กลับมา... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 108) 
 

...การแสดงออกของเรามาทางผู้ชาย พ่อกับแม่คงค่อยๆ ซึมซับ ตอนนี้
อายุ 29 แล้ว ภายนอกเปลี่ยนไปมาก ทั ้งตัดหน้าอกและเทคฮอร์โมน 
แต่เรายังไม่เคยคุยกันจริง ๆ จัง ๆ เลย แม่แค่รู้ว่าไปตัดหน้าอกมา ผม
อยากคุยนะ อยากบอกว่า ‘รับฮอร์โมนมาแล้วนะ ต่อไปร่างกายจะ
เปลี่ยนมากกว่านี้’ แต่ยังหาจังหวะไม่ได้เลย เอาจริง ๆ ความสัมพันธ์
ไม่ได้มีปัญหาอะไร พวกเขายังปฏิบัติกับเราเหมือนตอนเด็กเลย...  

(เรื่องเล่าหมายเลข 109) 
 

6.5 เรื่องเล่าของเกย์ 
 บางครั้งผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็สับสนในตนเองว่ามีความชอบต่อเพศใด 
บางครั้งก็เกิดความสับสน และมีความสัมพันธ์กับเพศหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามที่สังคมก าหนด 
แต่บางครั้งก็อาจท าให้อีกฝ่ายเหมือนถูกหลอกลวง ดังเรื่องเล่าหมายเลข 101  
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 เรื่องเล่าหมายเลข 101 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสรู้จักกับผู้ชายจากการ
เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยผู้ชายคนนี้เป็นฝ่ายทักเข้ามาจนได้คบกัน แต่ช่วงหลังเริ่มหายไป
และเลิกกัน จนวันหนึ่งเธอเห็นรูปเขากับเกย์คนหนึ่งไปเที่ยวด้วยกันจึงได้ทักไปหาแฟนเก่าของ
ผู้ชายคนนี้ จนได้รู้ว่าเขาคบกับเกย์ระหว่างที่คบกับเธออยู่  

 
...เราไม่ได้โกรธที่เขาเป็นเกย์ แต่โกรธที่เขาคบซ้อน ถ้าเลิกกับแฟนเก่า
แล้วมีเกย์อยู่ ก็คบกันไปสิ มาหลอกกูท าไมวะ! สุดท้ายทุกอย่างที่เขาท า 
เช่าห้องอยู่ด้วยกัน ไปรับ-ไปส่ง พาไปเปิดตัวกับคนใกล้ตัว ทั้งหมดไม่มี
อะไรจริงเลย ช่วงแรก ๆ เห็นผู้ชายเดินจับมือกัน เราถึงกับหลอน ตัวสั่น 
พะอืดพะอม หายใจไม่ทั่วท้อง ภาพเขากับเกย์คนนั้นซ้อนขึ้นมา แต่เริ่ม
ดีขึ้นบ้างแล้วล่ะ ตอนนี้ชีวิตของเราไม่มีเขาอีกครั้ง มุมมองหลายอย่าง
เปลี่ยนไป...  

          (เรื่องเล่าหมายเลข 101) 
 

 จากเรื่องเล่าของคนข้ามเพศข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สังคมยังไม่ยอมรับคนข้าม
เพศ แม้กระทั่งคนในครอบครัวที่เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง เนื่องจากมองว่าพวกเขาผิดปกติจาก
คนทั่วไป จนเกิดเป็นปัญหาความไม่เท่าเทียมของผู้ที ่มีความหลากหลายทางเพศ ท าให้พวกเขา
ต้องเก็บกดความต้องการของตนเอง จนท าให้ไม่มีความสุข ทั ้ งที ่หลายคนเป็นผู ้ที ่ม ีความรู้
ความสามารถ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกมาก 
 

7. เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรง 
 เรื ่องเล่าเกี่ยวกับการท าร้ายร่างกาย การท าร้ายจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ 
ด้วยสาเหตุต่าง ๆ กัน เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงในแฟนเพจ  “มนุษย์กรุงเทพฯ" เป็นความ
รุนแรงที่เพศหญิงถูกกระท าจากคนใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน และคนรัก ซึ่งเป็นภัยทางสังคม
ที่พบเห็นได้บ่อยขึ้นในสังคมปัจจุบัน มีจ านวน 9 เรื่องได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 8, 9, 32, 33, 34, 
35, 36, 49 แบ่งได้ 3 ประเภทได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการท าร้ายทางร่างกาย เรื่องเล่าเกี่ยวกับ
การท าร้ายทางเพศ และเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทางโลกไซเบอร์  
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7.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทางร่างกาย  
 เรื่องเล่าของผู้หญิงที่ถูกท าร้ายร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ทุบ ตี ต่อ ย เตะ 
จับศีรษะโขกกับของแข็ง ท าให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งการท าร้ายร่างกายนี้จะส่งผลถึง
สภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกท าร้าย ได้แก่ เรื่องเล่าหมายเลข 36, 49  
 เรื ่องเล่าหมายเลข 36 กล่าวถึงการกระท าความรุนแรงบางครั้งเกิดจากผู ้ที ่มี
ความสัมพันธ์กันแบบคนรักเก่าที่ความสัมพันธ์จบลงแล้ว แต่ฝ่ายชายยังคงเกิดความหวงแหนฝ่าย
หญิงอยู่เมื่อทราบว่าอีกฝ่ายมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ก็จะใช้ความรุนแรงเนื่องจากความโกรธแค้น  

 
...เราเริ ่มคุยกับคนใหม่ ความสัมพันธ์ก าลังไปได้ดี เขาทักแชทมาคุย 
อยากรู ้ว ่าก าล ังคุยก ับ ใครไหม เราบอกว่าค ุย แต ่ไม ่ได ้บอกว่าใคร 
หลังจากนั ้นไม่นาน มีคนมาเคาะห้อง บิดลูกบิดแรงๆ เหมือนจะพัง
ประตูเข้ามา แล้วพูดว่า ‘เปิดประตู!’ เรารีบล็อคกลอนแล้วเอาเก้าอี้มา
ขวางประตู ตอนนั้นไม่กล้าเปล่งเสียงออกไป เสียงดังขึ้นเรื่อย ๆ เราขอ
ความช่วยเหลือจากเพื่อนไป สักพักเพื่อนมาถึงหน้าห้อง แล้วพยายาม
เกลี้ยกล่อม ทีแรกเขาไม่ยอมแล้วบอกว่า ‘กูจะไม่ไปไหน!.. 

         (เรื่องเล่าหมายเลข 36) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 49 กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งที่ยุติความสันพันธ์กับคนรัก เวลาผ่าน
ไปก็กลับมาคุยกันอีกครั้งในฐานะเพื่อน แต่ก็มากกว่าเพ่ือน วันหนึ่งเขาชวนไปดูหนังแต่หล่อนบอก
ว่าไม่สนใจเรื ่องนี้ แต่มีคนอื่นมาชวนดูเรื ่องเดียวกัน ตอบว่าขอคิดดูก่อน ท าให้เขารู้สึกแย่มาก
ระบายลงในเฟซบุ๊ก จึงไปหาเขาที่ห้องตอนนั้นเขาสภาพแย่มากเพราะคิดว่าหล่อนจะไปดูหนังกับ
คนๆนั้น จากที่คุยกลายเป็นเถียง เขาจับหล่อนคว่ าหน้าแล้วกดที่เตียงบีบคอ สักพักเขาก็ปล่อย
แล้วขอโทษแล้วร้องไห้ไม่หยุด 
 

...ช่วงเรียนอยู่มหาวิทยาลัย เราเลิกกับแฟนคนนึง เวลาผ่านไปกลับมาคุยกันอีก
ครั้งในฐานะเพื่อน แต่ก็มากกว่าเพื่อน วันนึงเขามาชวนดูหนัง เราตอบไปว่า ‘ไม่
สนใจดูเรื่องนี้’ หลังจากนั้นมีรุ่นน้องมาชวนดูเรื่องเดียวกัน เราตอบไปว่า ‘ขอคิด
ดูก่อน’ เรื่องไปถึงหูเขา เกิดปฏิกิริยาในเฟซบุ๊กประมาณว่า ‘ดีเพรสมาก จะเข้า
เรียนดีไหม’ เรารู้ว่าเขาอยู่คนเดียว เลยไปหาที่ห้อง ตอนนั้นสภาพเขาคือจมูก
แดงตาแดง เพราะคิดว่าเราจะไปดูหนังกับรุ่นน้องคนนั้น ซึ่งเราไม่ได้จะไป คุยไป
สักพัก เขาเริ่มร้องไห้หนักขึ้น จากคุยกลายเป็นเถียง เสียงดังขึ้นเรื่อย  ๆ เขาจับ
เราคว่ าหน้าแล้วกดลงที่เตียง บีบคอจากข้างหลัง ตอนนั้นคิดว่าต้องตายแน่  ๆ 
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เพราะสู้แรงผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลย เราพยายามบอกว่า ‘อย่าท า อย่าท า’ สักพัก
เขาก็ปล่อย…  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 49) 
 

7.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ  
 เรื่องเล่าของผู้ที ่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถูกจับอวัยวะ
สงวนบนร่างกาย รวมไปถึงการถูกพูดจาลวนลามส่อไปทางเพศ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 32 , 33, 
34, 35 
 เรื่องเล่าความรุนแรงทางเพศในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นเรื่องเล่า
ของเพศหญิงที่ถูกท าร้ายจากคนใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว คนรัก และเพ่ือน  
 เรื่องเล่าหมายเลข 32 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งไปสังสรรค์กับเพื่อน เมื่อดื่มจนเมา
ตั้งใจจะไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิงกลุ่มผู้ชายก็โทรมาว่าอย่าขึ้นมาให้ด้วยแล้วนั่งคุยเล่นกันตาม
ประสาเพื่อน หลังจากนั้นพวกเขาบอกกลับไม่ไหวขอนอนด้วย กลุ่มเพื่อนผู้หญิงไม่ได้ว่าอะไรก็ให้
นอน หล่อนกับเพื่อนนอนบนเตียงคนละข้างจู่มีผู้ชายมาแทรกตรงกลางนอนด้วยและพยายามล่วง
ละเมิดทางเพศ 
 

...เราไปแฮงค์เอาท์กับเพื่อน ในกลุ่มมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พอดื่มจนเริ่มเมา เรากับเพื่อน
ผู้หญิงขอกลับก่อน ตั้งใจไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิง ตอนก าลังจะนอน กลุ่มเพื่อนผู้ชาย
โทรมาว่าอยากขึ ้นมาเล่นด้วย เรานั ่งคุยเล่นกัน 5 คนตามประสาเพื ่อน สักพักเพื ่อน  
คนนึงขอตัวกลับ เลยเหลือ 4 คน คือเรา เพื่อนผู้หญิง เพื่อนผู้ชาย และเขา เพื่อนผู้หญิง
หลับไปก่อน หลังจากนั้นเขาบอกว่า ‘กลับไม่ไหว นอนด้วยได้ไหม’ เราเห็นว่าเพื่อนกัน 
โอเค นอนก็นอน เพื่อนผู้หญิงนอนริมเตียงด้านนึง เรานอนอีกด้าน เพื่อนผู้ชายนอนที่พื้น 
ส่วนเขาแทรกมานอนกลางเตียง ผ่านไปสักพัก จู่ๆ เขาเอามือมาสะกิดหลัง ตอนนั้นไม่ได้
คิดอะไร คงเมาแล้วมือมาโดน เราเลยเขยิบออก เขายังเขยิบตาม แล้วคว้ามือเราไปจับ
อวัยวะเพศของเขา ตอนนั ้นช ็อคมาก เพราะเขาเป ็นคนใกล ้ต ัว  เรา เขย ิบออกอ ีก  
ซึ่งมากกว่านี้จะตกไปทับเพื่อนผู้ชายที่นอนแล้ว เขายกขามาทับบนตัวเรา แล้วสอดมือมา
จับหน้าอก ไม่สิ เขาบีบ เพราะรู้สึกเจ็บ เราจับมือเขาแน่นๆ แล้วผลักออกไปแรงๆ เขา
เหมือนจะเขยิบออก แต่ยังสอดมือมาอีกครั้ง คราวนี ้เกร็ งมือ แล้วใช้อีกมือล้วงมาใน
กางเกงแล้วสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของเรา ตอนนั้นพยายามงอเข่า หนีบขา ผลัก และดิ้น
มากที่สุดเท่าที่จะดิ้นได้ พยายามอยู่หลายครั้ง… 

      (เรื่องเล่าหมายเลข 32) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 33 กล่าวถึงผู ้หญิงที ่เล่าเรื ่องของตนเองในอายุอายุ 8-9 ปี 
อาศัยอยู่บ้านยาย วันหนึ ่งลุงเอาของมาหลอกล่อ พร้อมกับอุ้มแล้วแล้วก็ลวนลาม เผอิญมีคน
กลับมาบ้าน เขาเลยควักเงินโยนให้ 100 บาท แล้ววิ่งออกไป ตอนอายุ 11 -12 ปี มีหน้าอกแล้ว 
ตาเขยมักมาจับ เวลาไปว่ายน้ าลูกของตาเขยก็มักลวนลาม ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นพ่อย้ายออก
จากบ้านยายชีวิก็ดีขึ้น จนอายุ 13-14 ระหว่างอาบน้ าก็ถูกเพ่ือนสมัยประถมแอบถ่าย หลังจากนั้น
ไม่นานไปบ้านป้าลูกพ่ีลูกน้องคนหนึ่งที่เป็นโปลิโอและสติไม่ค่อยดีพูดท านองว่าพ่ีขอล่วงเกิน  
 

.. ลูกชายของน้องสาวยายที่เราเรียกว่า ‘ลุง’ เอาของมาหลอกล่อ จ าไม่ได้แล้วว่าเป็น
ขนมหรือของเล่น เขาช้อนตัวเรา เอามืออุดปาก พูดข้างหูว่า ‘แป๊บเดียว แป๊บเดียว’ 
แล้วสอดมือไปในเสื้อ ล้วงไปในกางเกง เผอิญมีคนกลับมาพอดี เขาเลยควักเงินโยนให้
หนึ ่งร้อย แล้ววิ ่งออกจากบ้านไป ตอนอายุ 11 -12 เราเป็นคนจ้ าม่ า อายุเท่านั ้นก็มี
หน้าอกแล้ว ‘ตาเขย’ มักจับนิดจับหน่อย วิ ่งผ่านก็คว้าตัวไปจับไปล้วง เราเจ็บ เลย
สะบัด ไม่ชอบ เลยพูดกลับไปว่า ‘อย่ามายุ่ง!’ เวลาไปว่ายน้ า ‘ลูกของตาเขย’ ก็มักดึง
เราไปกอด อุ้มขึ้นนั่งตัก ด้วยความเป็นเด็ก เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เจอคือการลวนลาม ช่วง 
ม.ต้น พ่อย้ายเราออกจากบ้านยายไปอยู่บ้านเช่า ช่วงนั้นก็ โอเคขึ้น อายุ 13-14 ชีวิต
เหมือนโดนเล่นตลก ประมาณห้าทุ่ม เราอาบน้ าอยู่ ได้ยินเสียง ‘ติ๊ด ๆ ๆ’ แหงนหน้าไป
เห็นกล้องมือถือ ผ่านไปสักอาทิตย์ต ารวจก็จับคนนั ้นได้ ปรากฏว่าเป็น ‘เพื ่อนสมัย
ประถม’ แต่ไม่เห็นเขาโดนอะไร ไม่นานก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หลังจากนั้นไม่นาน 
เราไปบ้านป้า ‘ลูกพี่ลูกน้อง’ คนนึงที่เป็นโปลิโอและสติปัญญาไม่ค่อยดีมาพูดประมาณ
ว่า ‘พี่ขออะไรสักอย่างได้ไหม’ เราบอกไปว่า ‘อะไรล่ะ ขอมาสิ’ เขาเอาแต่ย้ าว่า ‘อย่า
ว่าพี่นะ อย่าว่าพี่นะ’ สรุปคือเขาขอล่วงเกิน... 

      (เรื่องเล่าหมายเลข 33) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 34 ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายที่ไม่ใช่
คนรักแต่ก็มีความสนิทสนมกันเกินเพื่อน วันนั้นเธอไปหาเขาที่ห้องพัก แล้วเขาขอมีอะไรด้วย แต่
หล่อนไม่ต้องการจึงขัดขืนเขาก็ยิ่งใช้ก าลัง แต่สุดท้ายก็หนีออกมาจากห้องได้ รู้สึกโกรธมากที่เขา
ไม่หยุด ผ่านไปสักครู่เขาโทรมาถามว่าถึงบ้านหรือยัง ไม่มีค าขอโทษ จึงบอกเขาว่าการกระท าของ
เขามันคือการพยายามข่มขืน 
 

…โดยความสัมพันธ์ เราสองคนเป็นกิ๊กกัน วันนั ้นเราไปหาเขาที ่ห้อง สักพักเขา
พยายามจะขอมีอะไร แต่เราบอกว่า ‘ไม่เอา เราไม่อยาก พอเถอะ’ เขาไม่หยุด ยิ่งเรา
ดิ้น เขายิ่งใช้ก าลัง ลุกออกจากเตียงไปแล้ว ก็ดึงกลับมา เดินไปจะถึงประตู ก็ยังดึง
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กลับมาอีก เขาน่าจะคิดว่าเราเล่นตัว ท าไปสักพักคงโอเค แต่ค าพูดและการกระท า
ของเราปฏิเสธชัดเจน สุดท้ายก็ออกจากห้องมาได้ เรานั่งแท็กซี่กลับบ้าน ตัวระบมไป
หมด เราโกรธที่ท าไมถึงไม่หยุด ผ่านไปสักพัก เขาโทรมาถามว่าถึงบ้านหรือยัง ไม่มีค า
ขอโทษ เราด่าแล้วบอกว่า ‘สิ่งที่ท าคือการพยายามข่มขืน เพราะเราไม่ได้เต็มใจ แต่
คุณยังใช้ก าลัง’ เขาเลยขอโทษ... 

    (เรื่องเล่าหมายเลข 34) 
 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 35 กล่าวถึงผู ้ที ่ถ ูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนใน
ครอบครัว เมื่อบอกกล่าวว่าตนเองถูกลวนลามทางเพศ จะได้รับเพียงการบอกให้อดทน นิ่งเฉย 
ไม่ได้รับความความสนใจในการจัดการแก้ไขปัญหาการถูกลวนลามทางเพศจากคนในครอบครัว 
เพราะไม่เชื่อในค าพูดของผู้เล่า 
 

...ตอนอายุสัก 15 เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เจอคือการล่วงละเมิดทางเพศ ตอนนั้น
แม่จะย้ายกลับไปอยู่บ้านยาย เราเลยบอกว่า ‘หนูไม่ไปนะ หนูกลัวลุงคนนี้’ แม่ถาม
ว่า ‘กลัวอะไร’ เลยได้เล่าสิ ่งที ่เกิดขึ้น แม่ไม่พูดอะไร สุดท้ายเราต้องกลับไปบ้าน
ยายอีกครั้ง พอไปเจอยาย เราก็เล่าให้ฟัง ปรากฏว่าเขาไม่เชื่อ พอขึ้น ม.ปลาย เรา
ตัดสินใจบอกพ่อ เขาก็เฉยอีก ตอนนั้นคิดว่าเราเป็นเด็กที่ไม่มีใครรักหรือเปล่านะ 
ท าไมทุกคนเฉยชาแบบนี้ เราอยากให้พวกเขาปกป้องและเข้าข้าง ทุกครั้งที่นึกถึง 
เราพยายามบอกตัวเองว่า ‘ลืมมันไปซะ ลืมมันไปซะ ลืมมันไปซะ’ เป็นร้อยเป็นพัน
ครั้ง แต่ความจริงคือ เรายังจ าเหตุการณ์ได้ชัดมาก โลกมันโหดร้ายนะ บางครั้งเราก็
โทษตัวเองที่เกิดมาเป็นผู ้หญิง ต้องกลายเป็นเพศที่ถูกกระท า ต้องรองรับอารมณ์
ของผู ้ชาย เราเชื ่อว่ามีเด็กหลายคนเคยโดน แต่ไม่กล้าบอกใคร เพราะกลัวว่า
ค าตอบคือ ‘เขาไม่ท าแบบนั้นกับแกหรอก’ กลายเป็นปล่อยผ่านจนเลยเถิด… 

    (เรื่องเล่าหมายเลข 35) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 34 กล่าวถึงผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงจากคนใกล้ชิด ตัดสินใจ
ที่จะไม่บอกกล่าวเรื่องนี้กลับใคร เนื่องจากความกลัวการถูกลงโทษ และมีความคิดว่าถ้าไปแจ้ง
ความอาจจะมีเรื่องยุ่งยากจึงต้องปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไป 
 

...ถ้าแจ้งความคงโดนตั้งค าถาม ‘คุณเป็นกิ๊กกันไม่ใช่เหรอ’ ‘แล้วคุณไปที่ห้องเขานะ’ 
โดนแค่นี ้ก็เยอะแล้ว เจอแบบนั้นเราคงร าคาญ แล้วสุดท้ายก็ช่างมันเถอะ แต่เอา  
จริง ๆ เราไม่ได้คิดถึงการลงโทษ แค่อยากให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่ท าไม่ถูกต้อง และไม่ไป
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ท าแบบนั้นกับใครอีก แต่กระบวนการยุติธรรมไทย ต่อให้มีบทลงโทษเลยนะ มันคือ
ติดคุกนานแค่ไหน ปรับกี่บาท ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าโดนลงโทษแล้วจะเข้าใจ 
และไม่ท าแบบนั้นอีก... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 34) 
 

 เรื่องเล่าหมายเลข 32 กล่าวถึงผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศบางคนตัดสินใจ
เรียกร้องสิทธิให้กับตนเอง ด้วยการแจ้งกับหน่วยงานที่สามารถจัดการความเสียหายให้เธอได้  
แต่การร้องเรียนของเธอ มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ และบางครั้งกล่าวหาว่าเธอท าเกินกว่าเหตุ 
จนสุดท้ายผู้ท าความผิดถูกลงโทษ 
 

...สุดท้ายเราเลยตัดสินใจส่งเรื่องไปที่คณะ ซึ่งพอเล่าให้พ่อแม่ฟัง พวกเขาก็เคารพการ
ตัดสินใจของเรา หลังจากส่งเรื่องไปที่คณะ เราต้องโทรถามหลายครั้ง ช่วงนั้นรู้สึกโดด
เดี่ยวที่ต้องแบกรับภาระในการด าเนินการ ทั้งที่ไม่ได้ท าอะไรผิด รวมไปถึงทัศนคติจาก
เพื่อนบางคนที่บอกว่า ‘ไม่เห็นต้องท าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย’ โอเค เพื่อนไม่ได้มองว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรอก ใช่ คุณเป็นเพื่อนทั้งสองคน แต่เราเสียหายไง ท าไมคุณ
ถึงไม่เลือกอยู่ข้างเรา เราให้ก าลังใจตัวเอง พูดคุยกับเพื่อนที่เข้าใจ บอกตัวเองอยู่ทุก  ๆ 
วัน เลือกทางนี้แล้ว ยังไงต้องด าเนินการจนกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม เคยมีคนพูดกับ
เราว่า 'คนท าผิดส านึกแล้ว จะเอาอะไรอีก ' ตอนได้ยินรู้สึกแย่มาก คนละเรื่องถูกเอามา
รวมกัน ส านึกผิดเป็นเรื่องทางอารมณ์ที ่เขาต้องจัดการตัวเอง แต่เรายังมีสิทธิที ่จะ
ด าเนินการยังไงก็ได้ และจะพูดเรื่องนี้กับใครก็ได้ด้วย จากวันแรกที่ส่งเรื่องไป เวลาผ่าน
ไป 4 เดือนถึงมีค าสั่งออกมาว่าพักการเรียนเขา 1 เทอม แต่กว่าจะเกิดกระดาษแผ่นนั้น 
มันไม่ง่ายเลย.. 

(เรื่องเล่าหมายเลข 32) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 35 กล่าวถึงบุคคลหนึ่งเมื่อวัยเด็กพ่อชอบมาจับหน้าอก เมื่อ
แม่เห็นเหตุการณ์ก็ต่อว่า แต่พ่อเป็นคนดุเมาแล้วตบตีท าให้ไม่มีใครกล้า มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่นอน
หลับถูกล่วงละเมิดแต่ไม่กล้าขยับแล้วดูตนเองถูกล่วงละเมิด 
 

...ตอนเด็ก ๆ เราเป็นคนตัวผอม พ่อมักเรียกว่า ‘ไอ้แห้ง’ บางครั้งพูดว่า ‘ไอ้แห้ง ตัวมึง
เล็กนิดเดียว นมมึงเล็กนิดเดียว’ แล้วมาจับหน้าอก พอโดนจับก็เจ็บ เลยไม่ชอบและ
ร าคาญ เคยท าการบ้านอยู่ เขาเมาแล้วมาจับหน้าอก เราเลยเอาดินสอปักใส่มือไป ตอน
เช ้าเขาพูดว ่า ‘เนี ่ย เล ือดไหลเลย ’ เลยรู ้ว ่าเมื ่อคืนไม่ได ้เมาจริงนี ่หว่า แม่เคยเห็น
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เหตุการณ์บ้าง ก็ต่อว่าไป แต่พ่อเป็นคนดุ เมาแล้วอาละวาด ท าร้าย ตบตี ท าให้ไม่มีใคร
กล้าอะไรมาก ช่วงนั้นเลยพยายามอยู่ห่างเขา ตอนอยู่ประถมปลาย เรามีห้องของตัวเอง
แล้ว แต่ที่บ้านมีทีวีอยู่ชั้นล่างเครื่องเดียว คืนนั้นคงหลับหน้าทีวี เราเป็นคนหลับลึก ขณะ
ก าลังหลับ รู้สึกว่ามีอะไรมาโดนที ่อวัยวะเพศ เลยสะดุ้งตื ่น แต่ยังหลับตาอยู่ ตอนนั ้น
กางเกงถูกดึงลงมา เราได้กลิ่นเหล้า เริ่มมีค าถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน อ๋อ ห้องแม่ รู้เพราะ
ห้องแม่จะเปิดแอร์ ตอนนั้นนอนอยู่ที่พื้น เราค่อยๆ ลืมตามอง ปรากฏว่าเป็นพ่อนอนอยู่
ข้างเรา เขาเอานิ้วเข้ามาในอวัยวะเพศ ตอนนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่เจอคืออะไร แต่รู้สึกไม่ดีเลย 
เราตัดสินใจขยับตัว พอเขาเห็นว่าน่าจะตื่น เลยรีบใส่กางเกงให้ แล้วลุกออกจากห้องไป 
พอได้ยินเสียงปิดประตู เรารีบวิ่งขึ้นห้องตัวเองเลย 

     (เรื่องเล่าหมายเลข 35) 
 

 7.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงทางโลกไซเบอร์ 
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นปัญหาสังคมที่กระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล เกิดจากผู้ใช้สื่อใช้ข้อมูล เท็จเพ่ือใส่ร้ายป้ายสีสร้างความอับอาย
ให้แก่คู่กรณี ในลักษณะต่าง ๆ เช่น โพสต์ข้อความนินทา ใส่ความ หรือด่าทอ โดยมีเจตนาสร้าง
ความเสียหาย ดูถูก รวมทั้งการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่น การสวมรอยใช้งาน เป็นต้น เรื่องเล่า
หมายเลข 8, 9 ดังเรื่องเล่าต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างเรื ่องเล่าหมายเลข 8 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ่งเล่าว่าเหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น
ตอน ม.3 เขาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งในทวิตเตอร์แล้วตกลงคบกันเป็นแฟน พอคบกันเกือบสามเดือน 
จู่ๆก็ถูกบอกเลิก และผ่านไปไม่กี่วันก็มีเพ่ือนโทรเข้ามาถามว่าหล่อนไปพิมพ์ด่าผู้ชายคนนั้นหรือไม่
เลยตามสืบ จนรู้ว่าข้อความนั้นมาจากแฟนเก่าที่เป็นคนโพสต์ หล่อนจึงโพสต์ในทวิตเตอร์ของ
หล่อนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อกลับมีแต่คนด่าว่าโกหก ในหัวจึงมีแต่ค าถามว่าท าไมถึงไม่มีคนเชื่อ ท าให้รู้
ว่าควรใช้สติในการท าอะไรมากว่านี้ สังคมโซเซียลไม่ปลอดภัยอย่างที่เคยคิด  

 
…เราควรใช้สติในการท าอะไรมากกว่านี้ โคตรโง่เลย โง่มาก โง่ที่ไปให้พาสเวิร์ด 
ต่อให้เป็นแฟน มันเป็นของส่วนตัว สังคมโซเชียลไม่ได้น่าไว้ใจ ไม่ได้ปลอดภัย
ขนาดนั ้น เราเอาใจตัวเองไปเชื ่อคนอื่นมากเกินไป ขนาดคนเห็นหน้ากันยัง
เชื่อถือไม่ค่อยได้ แต่การแสดงตัวตนในโซเชียลมันยิ่งกว่า เขาอาจบอกว่าตัวเอง
ผอมทั้งที่ตัวเองอ้วน อาจบอกว่าตัวเองรวยทั้งที่จริง ๆ จนก็ได้ 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 8) 
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เรื ่องเล่าหมายเลข 9 กล่าวถึงจิตแพทย์คนหนึ่ง พูดถึงปัญหาการมือถือ หรือ
สังคมในนั้น ท าให้เด็กเจอปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ โดยการใส่ร้าย ประจาน ท าให้มี
ผลกระทบต่อจิตใจเด็ก บางคนวิตกกังวลหวาดกลัว หลายคนเกิดภาวะซึมเศร้า  แต่สังคมไทยยัง
มองว่า เป็นเพียงการหยอกกันเล่น ในขณะที่ต่างประเทศเริ่มให้ความส าคัญกับปัญหานี้มากขึ้น 

 
…การคิดมากของเด็กอาจดูเล็กน้อยในสายตาผู ้ใหญ่ แต่วันนี ้คิดเท่านี ้ พรุ่งนี ้คิดอีก 
มะรืนคิดอีก มันสะสมกลายเป็นปมในชีวิต เมื่อถึงจุดที่รับไม่ไหวแล้ว เราอาจสูญเสีย
เด็กคนนั ้นไป เวลาลูกมาเล่าให้พ่อแม่ฟ ัง ลึกๆ แล้วสิ ่งที ่ต ้องการคือต้องการพวก 
ต้องการคนเข้าใจ สิ่งแรกที่ต้องท าคือ ฟัง ฟังเพื่อให้ลูกรับรู้ว่าพ่อแม่ฟังจริง  ๆ ฟังเพื่อ
แบ่งเบาความทุกข์ อย่าเพิ่งตัดบทแล้วรีบพูดว่า ‘คิดมากน่ะ ไปท าอะไรเขาล่ะถึงโดน
แกล้ง’ ค าพูดแบบนี ้ท าให้เด็กปิดปากทันที เทียบกับต่างประเทศ บ้า นเรายังมีการ 
Cyberbullying สูงมาก สิ่งที ่ผมอยากบอกคือ ถ้าคุณก าลังอยากแกล้งเพื่อน คิดดี  ๆ 
ท าแบบนั้นมันคุ้มไหม มันมีผลกระทบกับคนที่ถูกแกล้งมหาศาล ถ้าเป็นเรื่องราวใหญ่โต 
ผลกระทบจะย้อนมาที่ตัวคุณด้วย 

       (เรื่องเล่าหมายเลข 9)  
 
 เรื ่องเล่าเกี่ยวกับความรุนแรงมีเนื ้อหา 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการ 
ท าร้ายทางร่างกาย เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับการท าร้ายทางเพศ และเรื ่องเล่าเกี ่ยวกับความรุนทาง  
โลกไซเบอร์ สังเกตได้ว่าผู้ที่ถูกกระท าจะเป็นผู้หญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงโดยเพศชาย ซึ่งความ
รุนแรงนี้ส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจของพวกเธอ การเปิดเผยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าความ
รุนแรงไม่ใช่เกิดจากคนอื่น แต่เกิดจากคนใกล้ตัว ฉะนั้นผู้หญิงควรระมัดระวังตนเองอยู่เสมอมิให้
ตกเป็นเหยื ่อของความรุนแรง รวมไปถึงความรุนแรงจากโลกไซเบอร์ที ่เด็กมักจะถูกกระท า
เนื่องจากใช้เวลากับโลกออนไลน์เป็นเวลานาน 
 

8. เรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง 
เรื่องเล่าของบุคคลที่มีประสบการณ์ที่เกิดจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางการเมือง 

แล้วส่งผลกระทบมาถึงตัวเองหรือคนรอบข้าง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 43 , 
44, 45, 46, 98 
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 เรื่องเล่าของผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผู้เล่าเป็นผู้ที ่มี
ประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์นี้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้าร่วมการชุมนุม
ประท้วง ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 43 , 45 ผู้เล่าที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมแต่อยู่ในเหตุการณ์ คือแม่ค้า
ที่ขายอาหารอยู่ที่โรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เรื่องเล่าหมายเลข 46 และ
เรื ่องเล่าของผู ้ที ่สนใจกิจกรรมทางเมืองแต่ไม่ได้เข้าร่วม เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เรื ่องเล่า
หมายเลข 44 
 เรื่องเล่าหมายเลข 43 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งในฐานะคนจัดงานร าลึก 6 ตุลาคม 
2519 เล่าเหตุการณ์ขณะที่เขาเป็นนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง วันที่ 6 ตุลาคม 
2519 ตั้งแต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นสมาชิกสภานักศึกษา ได้เล่าถึงเหตุการณ์
ตอนที่ประเทศเปิดหลัง 14 ตุลาฯ ว่าประชาธิปไตยเบ่งบาน ชาวบ้านมักมาพูดคุยกับนักศึกษา
เพราะเขาเห็นว่าเป็นความหวัง เป็นตัวเชื่อมไปร้องเรียนต่อรัฐ จอมพลถนอม กิตติขจร บวชเณร 
เข้ามา แล้วมีการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับนักศึกษาแล้วสนับสนุนถนอม เขาได้เล่าถึงการประท้วงขับ
ไล่ถนอมของนักศึกษาที่ร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ จนมาถึงเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519  ที่ตัว
เขาเป็นนักศึกษาแกนน าที่ต้องหลบหนีการสลายชุมนุมของทหาร  

...ตอนนั้นตั้งใจว่าตอนเช้าจะสลายแล้ว เพราะถ้าเลิกตอนกลางคืนมันอันตราย แต่พอตี
ห้ามีระเบิดลูกแรกยิงเข้ามาที่สนามฟุตบอลด้านตึกบัญชี มีคนเสียชีวิตทันที 5 คน คราว
นี้เป็นทหารต ารวจบุกดาหน้ายิงเข้ามา เสียงปืนดังต่อเนื่อง นักศึกษาหนีขึ้นตึกบัญชีบ้าง 
ตึกวารสารบ้าง ผมอยู่ที ่ตึกองค์การนักศึกษา คิดว่าต้องหลบไปทางแม่น้ าเจ้าพระยา 
ตอนนั้นคิดว่าคงตายแล้ว พ่ออยู่ต่างจังหวัด ส่งมาเรียนหนังสือ ยังไม่เคยให้เงินเขาสัก
บาทเลย ในใจสับสนไปหมด ท าไมต้องมาฆ่ากันด้วย พวกเราก็ต่อสู้เพื่อประชาชน ซึ่งก็
คือพวกเขานั่นแหละ ผมคลานไปตามถนน เพราะกระสุนมาระดับหัว ตอนนั้นหัวรุ่ง เห็น
แสงไฟจาก M16 เลย นักศึกษาคลานตามๆ กันไป ผมคลานถึงหน้าตึกคณะวารสารฯ 
หนุ่มคนหนึ่งถูกยิงตาย ยิงเข้าตรงนี้ (ท้ายทอย) ทะลุออกข้างหน้า ตาไม่ได้หลับ มีไขมัน
ออกมา เป็นครั้งแรกที่เห็นคนตายต่อหน้า ประตูด้านท่าพระจันทร์ปิด ผมและนักศึกษา
จ านวนหนึ่งเลยวิ่งไปที่แม่น้ า แล้วกระโดดลงไป ว่ายอ้อมไปขึ้นที่ท่าพระจันทร์   

(เรื่องเล่าหมายเลข 43) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 44 กล่าวถึงผู ้ชายคนหนึ่งเล่าว่าเขาสนใจเรื่องการเมืองอ่าน
ตั้งแต่ เด็ก อ่านหนังสือเกี่ยวกับมาร์กซ์ วัฒน์ วรรลยางกูล วิสา คัญทัพ ฯลฯ เมื่อปี 2519 จอมพล
ถนอม กิตติขจร เขามาบวชเป็นเณรมีการชุมนุมขับไล่ เช้าวันที่ 6 ต.ค. เขาดูโทรทัศน์อยู่ที ่บ้าน
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เห็นการท าร้ายกัน เข่นฆ่านักศึกษา เขาต้องการไปดูเหตุการณ์จึงแอบหนีไปที ่มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จึงเห็นคราบเลือด ร่องรอยความสูญเสีย ท าให้เขารู้สึกเสียใจที่เกิดความสูญเสีย
ปัญญาชน เพราะนักศึกษาเข้าป่าไปจ านวนหนึ่งหลังจากนั้นบรรยากาศการเมืองเงียบเหงามาก 
ห้ามชุมนุม ห้ามแสดงออกใด ๆ แม้กระทั่งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องเสรีภาพ 

 
…วันรุ่งขึ้นที่บ้านยังไม่ให้ออก ผมอาศัยความเป็นเด็ก ท าเป็นออกไปวิ่งเล่น แล้วแอบไป
กับเพื่อน มาถึงธรรมศาสตร์ เห็นคราบเลือดตามที่ต่าง  ๆ น้ าตาคลอเลยนะ ประตูใหญ่
ฝั่งสนามหลวงที่ติดกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพังไปแถบหนึ่ง หอประชุมใหญ่กระจกแตก 
หลังคาหลุดร่อน มีรอยกระสุนประปราย ต้นมะขามบางต้นแหว่งเลย ผมไม่แน่ใจว่าเกิด
จากปืนหรือเปล่า เพราะเขาเอาบาซูก้ามายิงด้วย ตะลึงอยู่เป็นชั่วโมง ท าอะไรไม่ถูก 
ตอนนั้นสับสนมาก ที่บ้านมีหนังสือฝ่ายซ้ายและเทปเพลงเพื่อชีวิตเยอะมาก ต้องทยอย
เอาไปฝังดิน เพราะถูกประกาศเป็นของต้องห้าม ผ่านไปไม่นาน ผมเริ่มรู้ว่ามีนักศึกษา
เข้าป่า เพราะแม่ของเพื่อนพี่ชายมาบอกว่าลูกสาวหายไป... 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 44) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 45 กล่าวถึงข้าราชการกรมเจ้าท่าที่แสดงออกทางการเมือง ใน
เวลาที่จอมพลถนอม กิตติขจรเป็นเณรกลับมา เขามาร่วมฟังไฮปาร์คที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทุกวันและร่วมชุมนุม จนถึงวันเกิดเหตุทหารท าร้ายประชาชน 
 

...ผมวิ่งไปที่สนามฟุตบอล เห็นนักศึกษาบางคนถูกเตะ ผู้หญิงบางคนถูกลวนลาม มีค น
ตายต่อหน้า นักศึกษาหญิงคนหนึ่งถูกลากมาจากตึกบัญชี แล้วเอาลิ่มตอกอก ธงชัย (วินิจ
จะกูล) ตะโกนบอกว่า ‘อย่ายิงเข้ามาเลย เราไม่มีอาวุธ เราสู้โดยสันติ’ เขาถูกหิ้วไปให้
หยุดพูด ตอนนั้นผมคิดว่า ตายเป็นตาย ไม่หนี แต่ไม่รู้จะสู้ยังไง เพราะพวกเราไม่มีอาวุธ 
ผมมาโดนต ารวจจับที่หน้าตึกคณะรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่พูดว่า ‘ไอ้นี่นะ ตัวส าคัญเลย เคย
ออกมาตั้งแต่ปี 2516’ มันจ าผมได้ ผมถูกถีบ ถูกเตะ สั่งให้หมอบ มันบอกว่า ‘มึงหมอบ
ไม่สวย ก้นยังโด ่งอยู ่’ ผมถูกเหยียบ ถูกกระทืบ แล้วถูกจับขึ ้นรถไปตามที ่บางเขน 
นักศึกษาถูกจับเยอะมาก (ภายหลังส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัว) ผมเป็น 1 ใน 18 คนที่
ถูกขังอยู่ 711 วัน… 

     (เรื่องเล่าหมายเลข 45) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 46 กล่าวถึงแม่ค้าขายอาหารที ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตั ้งแต่ปี 2514 ตอนนั้นการเมืองลุ่ม ๆ ดอนๆ บางครั้งประท้วงก็งดเรียน ช่วงใกล้เหตุการณ์ 6 
ตุลาคม 2519 บรรยากาศคุกรุ่น แต่ยังขายข้าวให้นักศึกษาอยู่ วันที่ 5 ตุลาคม 2519 มีข่าวว่า
ธรรมศาสตร์โดนยึดแล้ว ด้วยความเป็นห่วงข้าวของจึงแอบเข้าไปเห็นนักศึกษาโดนยิง เธอรู้สัก
กลัวมากจึงรีบกลับบ้าน 
 

…ช่วงใกล้เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ บรรยากาศแค่กรุ่นๆ ร้านป้ายังขายอยู่ แต่ไม่ได้ขาย
มาก พอวันที่ 4 ป้าท าข้าวใส่ถุงให้นักศึกษาที่ประท้วง เอาข้าวใส่ถุง รัดหนังยาง ห่อ
ละ 2 บาท ท าเป็นพันถุงเลย พอวันที่ 5 ป้ากลับบ้านตอนเย็น ฟังจากวิทยุ ข่าวบอก
ว่ายึดธรรมศาสตร์แล้ว ป้าก็ห่วงของ ที่ร้านตุนข้าวเป็นสิบๆ หมูไก่รวมแล้ วเป็นร้อย
กิโล ป้าเก็บเหรียญไว้ที ่ร้านด้วย วันรุ่งขึ ้นเลยมาที ่ธรรมศาสตร์ มาถึงตีสามตีสี่  
ทีแรกเข้าไม่ได้ ป้าก็หาทางแอบเข้ามา ยังไม่ทันได้เอาเหรียญเลย เขาเริ่มยิงแล้ว  
ป้าแอบมอง เห็นนักศึกษาถูกจับมาที่สนามบอล ป้ากลัวมาก... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 46) 
 

 ปัจจุบ ันผู ้เล่าเรื ่องที ่อยู ่ใน เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ยังมีความทรงจ ากับ
เหตุการณ์นี้อยู่ ซึ่งไม่ได้โกรธแค้นใคร แต่อยากให้คนอ่ืน ๆ ได้ทราบความจริงที่เกิดขึ้น  
 เรื ่องการเมืองเป็นเรื ่องส าคัญของประเทศเสมอมา ผู ้ที ่ม ีความเกี ่ยวของกับ
เหตุการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิด ย่อมได้รับผลกระทบจากการเมืองมากกว่าคนทั่วไป ดังเรื่อง
เล่าของนักข่าวที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองจากการน าเสนอข่าวการเมือง ในพุทธศักราช 2558 
ที่เหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศมีความขัดแย้งอย่างรุนแรง  
 เรื ่องเล่าหมายเลข 98 กล่าวถึงผู ้ชายคนหนึ่งเข้าท างานเป็นนักข่าวการเมืองที่ 
Voice TV เป ็นช่วงที ่ม ีความขัดแย้งทางการเม ือง ก่อนเหตุการณ ์ร ัฐประหารช ่องถ ูกสั ่งป ิด  
พอกลับมาออกอากาศอีกครั้งในฐานะสื่อจึงมีหน้าที่รายงานข่าว ซึ่ งต้องเข้าใจว่าที่ท างานมีหลาย
ฝ่าย จึงต้องคิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กลางปี 2558 เขาเป็นพิธีกร Tonight Thailand วัน
นั ้นรายงานข่าวสถิติการด าเนินคดีมาตรา 116 ที ่เชื ่อมโยงกับการขึ ้นศาลทหาร เขาอ่านตาม
ข้อเท็จจริงไม่มีข้อคิดเห็นเลย ผ่านไป 2 - 3 วัน ปรากฏว่าทหารร้องเรียน ผู้บริหารช่องถูกเรียกไป
ชี้แจง 
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...กลางปี 2558 ผมเป็นพิธีกรรายการ Tonight Thailand วันนั ้นรายงานสถิติการ
ด าเนินคดีมาตรา 116 ที่เชื่อมโยงกับการขึ้นศาลทหาร ผมอ่านข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข 
ซึ่งเอามาจากเว็บไซต์ของ iLaw ไม่มีความคิดเห็นของตัวเองเลย ผ่านไปสองสามวัน 
ปรากฏว่าทหารร้องเรียนไปยังคณะอนุกรรมการของ กสท. ผู้บริหารช่องถูกเรียกไป
ชี้แจง ตอนนั้นผมเกิดค าถามมากมาย ช่องจะโดนปรับไหม ถ้าโดน ผมจะเอาเงินที่ไหน
ไปจ่าย แล้วการรายงานข้อเท็จจริงมีความผิดด้วยเหรอ ในใจยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ท าผิด 
แต่อีกใจก็กังวลว่าเพื ่อนร่วมองค์กรจะรู้สึกยังไง ครั้งนั ้นจบลงที ่ค าตักเตือนว่าการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ส่งเสริมให้เกิดการปรองดอง ควรจะน าเสนอข้อมูลเท็จจริงเชิง
ประจักษ์ ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร... 

     (เรื่องเล่าหมายเลข 98) 
 
 เมื่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จากการน าเสนอข่าวที่พาดพิงถึงผู้อื่น จนเกิด
ความเดือดร้อนกับตัวเขาและบริษัท เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้เขาปรับวิธีการท างานใหม่ ต้องน าเสนอ
ข่าวในรูปแบบที่ไม่กระทบพาดพิงถึงผู้อ่ืน  
 
  …พยายามรอบคอบมากขึ้น ข้อมูลที่อาจเกิดผลกระทบกับคนให้สัมภาษณ์ ทางช่อง 

หรือตัวเอง ก็อาจไม่ควรน าเสนอ หรือจะหาวิธีการน าเสนอยังไง สิ ่งที ่ควรร้อย
เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ยังดีที่ได้น าเสนอ อย่างน้อยขอให้ข่าวได้ออก ให้
เสียงของคนที่เจอปัญหาได้พูดบ้าง... 

(เรื่องเล่าหมายเลข 98) 
 
 เรื ่องเล ่าเกี ่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของ
การเมืองในอดีตที่มีแต่ความสูญเสีย ไม่มีใครได้ประโยชน์จากการความขัดแย้ง เรื่องเล่าในอดีตจึง
เป็นบทเรียนเตือนใจให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 
 

9. เรื่องเล่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เรื ่องเล่าของบุคคลในการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย

ค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้ง
ต้องมีการฟื้นฟู ทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียจากการใช้ของมนุษย์ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 29, 48, 
129, 148, 130 จัดเนื้อหาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 3 เรื่อง ได้แก่ การลดการใช้ทรัพยากร เรื่อง
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เล่าหมายเลข 48 การปลูกป่าอย่างมีความรู้ ได้แก่เรื่องเล่าหมายเลข 129 , 148 และการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ เรื่องเล่าหมายเลข 130 

9.1 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการลดการใช้ทรัพยากร 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุหรือภาชนะที่สามารถน า
กลับมาใช้ซ้ าได้ ทดแทนการใช้พลาสติก เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการท าลาย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยลงและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ดังเรื่องเล่า
หมายเลข 48 
 เรื ่องเล่าหมายเลข 48 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ ่งเคยท างานเป็นเอ็นจีโอ รณรงค์
ประเด็นสิ ่งแวดล้อม การบริโภคที่ยั ่งยืน เมื่อลาออกจากงานประจ า จึงมีโอกาสท างานบริการ
จัดเตรียมอาหาร จึงได ้หาวัตถุด ิบที ่ด ีต ่อสุขภาพ ต่อมาจึงลงทุนท าเ ป ็นธุรกิจร ับจัดอีเวนท์ 
ซื้อภาชนะที่ใช้ซ้ าได้มาใช้ โดยจะท าอาหารเอง ใช้ของดี เลือกวัตถุวัตถุดิบตามฤดูกาล พยายาม
อุดหนุนชาวบ้าน และลดการใช้บรรจุภัณฑ์ งานที่ท าจึงเหมือนการรณรงค์สิ่งแวดล้อมไปในตัว  

 
…เราเคยท างานเป็นเอ็นจีโอ รณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อม อาหารที่ดี การบริโภคที่ยั่งยืน 
เวลาจัดประชุมแต่ละครั้ง จ้างคนอื่นมาเตรียมอาหารแล้วไม่ถูกใจ เลยตัดสินใจท าเอง 
ปรากฏว่าเพื่อนๆ ชอบกัน เวลาผ่านไป เราอิ่มตัวจากงานประจ า ช่วงแรก ๆ หารายได้
จากการรับจ๊อบต่าง ๆ รับถอดเทป ท าอีเวนท์ แล้วได้ลองจัด catering ขนาด 20-30 
คน สนุกนะ ได้สรรหาของอร่อยๆ ที่ดีต่อสุขภาพ หลังจากนั้น รุ่นพี่คนนึงชวนไปท างาน
จริง ๆ จัง ๆ เป็นครั้งแรก เราลงทุนซื้อหม้อ ถ้วย จานอย่างมโหฬารเลย งานประชุม
จัดที่จุฬาฯ ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 170 คน ผู้จัดอยากได้ขนมดี  ๆ ไม่มีบรรจุภัณฑ์ แก้วน้ า
ขอแบบล้างได้ ซึ่งตรงกับความตั้งใจเราอยู่แล้ว... 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 48) 
 

 9.2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการปลูกป่าอย่างมีความรู้ 
 เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่า ที ่ผู ้เล ่าต้องการให้
หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการปลูกป่าเน้นคุณภาพการปลูกมากกว่าปริมาณต้นไม้ ให้มีความรู้ใน
การปลูกป่า คัดเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมพื้นที ่ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ตั ้งแต่
หน่วยงานที่ปลูกป่า เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ จึงจะกลายเป็นการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติที่ยั่งยืน ดัง
เรื่องเล่าหมายเลข 129 และ 148 
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 เรื่องเล่าหมายเลข 29 กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเล่าของผู้ชายคน
หนึ่งที่หันมาท าอาชีพเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ดังเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่ลาออก
จากงานธนาคารมาท าอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้กลางปานกลาง จึงมาท าอสังหาริมทรัพย์ด้วย 
แต่ท าแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองจึงหยุด เพื่อศึกษาวิธีการท าเกษตรอินทรีย์และปรับปรุงสวนมะพร้าว
อย่างเต็มรูปแบบ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคนและธรรมชาติ รายได้ก็เพียงพอต่อการด ารงชีพ  
 

...ค าว่าเกษตรอินทรีย์ ผมมองที่การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งคนและธรรมชาติ 
เริ่มจากผมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับคนอ่ืน ๆ ถ้าสิ่งแวดล้อมดี คุณจะ
มีความสุขไปด้วย ต้นทุนที่สูงกว่าเกิดจากกระบวนการที่มีรายละเอียด เราไม่ใช้
ยาฆ่าหญ้า เลี้ยงแมลงไว้ก าจัดศัตรูพืช ถ้าพ่นยาก็เป็นแบบชีวภาพ ไปจนถึงเรื่อง
ค่าแรงที่เป็นธรรม ค าว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงคนท างานต้องมีความสุขด้วย… 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 29) 
 
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 129 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ ่งเคยเป็นนักข่าวหนังส ือพิมพ์
ผู้จัดการ ครั้งหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปดูพื้นที่ปลูกป่าของบริษัทเอกชน เมื่อผู้บริหารมาถึงก็ปลูก 
พูดถึงโครงการ ถ่ายรูป แล้วก็ให้คนในพื้นที่ปลูกต่อ ท างานอยู่ 5 ปี จึงลาออกแล้วเรียนต่อ แล้ว
กลับมาท างานกองบรรณาธิการนิตยสารโลกสีเขียว ท าให้รู้จักค าว่า csr ในตอนนั้นเป็นการปลูก
ป่า สร้างฝาย ซึ่งเป็นการท าแบบผิวเผิน เพ่ือประชาสัมพันธ์ไม่ได้ศึกษาถึงความเหมาะสม  
 

…การปลูกป่า ' เป็นวิธีการที ่หลายบริษัทเลือกใช้ในกิจกรรมเพื ่อสังคมของ
ตัวเอง โดยรูปธรรมของความส าเร็จคือจ านวนกล้าไม้นับหมื่น นับแสน หรือนับ
ล้านต้น แต่รู้หรือไม่ว่า ต้นไม้เหล่านั้นอาจสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย หาก
ขาดการวางแผนที่ดี ทั้งการเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการดูแลกล้า
ไม้ในช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งเติบโตแข็งแรง ดังนั้น สิ่งส าคัญกว่าการได้ปลูกป่า 
คือการปลูกป่าอย่างเข้าใจ... 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 129) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 148 กล่าวถึงผู้เล่าคนหนึ่งเคยท างานเกี่ยวกับนิตยสารแล้วมี
โอกาสได้ไปปลูกป่ากับบริษัทหนึ่ง ที ่หน่วยพิทักษ์น้ าตกแม่ปาน อุทยานแห่ชาติดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเดินทางที่ล าบาก เพราะฝนตก ถนนลื่น และต้นไม้หนาทึบจนมองไม่เห็น
แสง เมื่อถึงจุดที่จะปลูกกุหลาบพันปีต้องโรยตัวไปปลูก จึงฝากคนอื่นปลูกเพราะไม่กล้าหน้าผาสูง
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มาก จากการปลูกป่าครั้งนั้นท าให้รู้ว่าธรรมชาติมีความยิ่งใหญ่ ซึ่งจะดีมากหากผู้ปลูกมีความรู้ใน
การปลูก ค านึงถึงความ 
 

…การปลูกป่าครั้งนั้นเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลย คงจะดีนะ ถ้าโครงการปลูก
ป่าทั้งหลายเป็นแบบนี้ ไม่ใช่แค่รีบปลูก ถ่ายรูป แล้วจบ แต่มีการเลือกพรรณไม้
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม...  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 148) 
 

9.3 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์ 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที ่เน้นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติว่ามนุษย์ต้องพึ่งพา
ธรรมชาติ เพ่ือให้เห็นความส าคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังเรื่องเล่าหมายเลข 130  
 เรื่องเล่าหมายเลข 130 กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งเล่าชีวิตตนเองว่าเรียนครู แต่รู้สึกว่า
อาชีพครูไม่ใช่ตัวเองเลยเลยหันไปศึกษาต่อด้านสิ ่งแวดล้อมศึกษา เกี ่ยวกับระบบนิเวศ และ
สิ่งมีชีวิต ระหว่างนั้นได้ฝึกถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก  ๆ โดยให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมประยุกต์
เป็นกิจกรรม เหมือนเป็นครูแต่อยู่นอกระบบ ช่วงเรียนปริญญาโทจึงรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร และ
เพ่ือใคร  
 

…เรารู้สึกว่าอาชีพครูไม่ใช่ตัวเองเลย แม่รู้แบบนั้นเลยเอาแผ่นพับมาให้ แล้วถามว่า 
‘เรียนไหม สิ่งแวดล้อมศึกษา’ ด้วยความอยากหนีการเป็นครู เราเลยตัดสินใจเรียนต่อ 
ป.โท พอได้เรียนก็ชอบมาก เราได้เห็นโลกกว้าง เรียนรู ้เกี ่ยวกับ ระบบนิเวศ ผู ้คน 
สิ ่งมีชีวิตต่างๆ และเห็นความเชื ่อมโยงของสิ ่งเหล่านั ้น ระหว่างนั ้นได้ฝึกถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเด็กๆ คล้ายการฝึกสอนในโรงเรียน แต่เราอินมากกว่า สิ่งแวดล้อมศึกษา
ประยุกต์ความรู้มาเป็นกิจกรรม เชื่อมโยงเข้าหาชีวิตจริง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน เอาจริงๆ เหมือนเราเป็นครูแหละ แค่อยู่นอกระบบ เรา
ไม่ได้บอกว่าฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไม่ส าคัญ มันเป็นวิชาพื้นฐานที่จ าเป็น ครูบางคนอาจ
เชื่อมโยงการสอนเป็นกิจกรรมสนุกๆ ได้ แต่เราไม่ได้เก่งขนาดนั้น ช่วงเรียน ป.โท เรารู้
เลยว่าตัวเองเรียนไปท าไม จบไปจะท าอะไร แล้วท าสิ่งนั้นเพื่อใคร... 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 130) 
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 เรื ่องเล่าหมายเลข 130 กล่าวถึงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมอย่างยั ่งยืนคือการให้
ความรู้ว่าคนกับธรรมชาติมีคามเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดความตระหนักว่าถ้า
ใช้อย่างไม่ประหยัดวันหนึ่งธรรมชาติก็อาจหมดลงได้  
 

...จากการสังเกตเด็กที่ร่วมกิจกรรม ถ้าเป็นเด็กกิจกรรมที่ถูกคัดมา เวลาถามอะไรจะ
ตอบได้ แต่มักเป็นความรู้แบบท่องจ า เราต้องถามต่อว่า ‘ท าไมถึงคิดแบบนั้น’ เพื่อให้
เขาทบทวนค าตอบของตัวเอง ขณะเดียวกัน ถ้าเป็นเด็กทั ้งห้อง เราจะเห็นความ
หลากหลาย ทั้งเด็กที่ไม่สนใจและนั่งฟังแบบงงๆ เราเคยช่วยกลุ่มข้างนอกจัดกิจกรรม 
ถามเด็กที่เข้าร่วมว่า ‘รู้ไหมว่าน้ ามาจากไหน’ ค าตอบมาทันทีเลยว่า ‘มาจากก๊อก’ 
บางคนตอบกวนๆ แต่คนไม่รู้จริง ๆ ก็มี ตอนนั้นคิดว่าเฉพาะเด็กกลุ่มนี้หรือเปล่า แต่
พอได้คุยกับพี่ๆ ที่ท างานกับเด็ก ส่วนใหญ่เจอเป็นเรื่องปกติเลย เด็กในเมืองจ านวนนึง
ไม่สามารถเชื่อมโยงระบบนิเวศเข้ากับชีวิตของตัวเอง…  

      (เรื่องเล่าหมายเลข 130) 

 
 เรื่องเล่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน “มนุษย์กรุงเทพฯ” แสดงให้เห็นถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และต้องการให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวม
ร่วมกัน เป็นการบอกเล่าถึงสิ ่งที่ควรท า และไม่ควรท าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  
 

10. เรื่องเล่าของคนไร้บ้าน 
เรื่องเล่าของคนกลุ่มหนึ่งที่รวมกลุ่มไปท ากิจกรรม Homeless Creative Lab เป็นการ

เรียนรู้ชีวิตคนไร้บ้านเพ่ือน ามาผลิตสื่อ เพ่ือให้คนทั่วไปรู้จักและลบอคติที่มีต่อคนไร้บ้าน  
คนเร่ร่อนไร้บ้าน คือ บุคคลที ่ออกมาจากที ่พักอาศัยเดิมที ่ไม่สามารถอยู ่ได้ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดใดก็ตามจึงออกมาอยู่ตามที่สาธารณะ (มูลนิธิอิสรชน) คนไร้บ้านจึงเป็นคนที่น่าสางสาร 
พวกเขามีชีวิตเหมือนกับคนทั่วไป แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้แก่เรื่องเล่า
หมายเลข 54 และ 55 

คนไร้บ้านมีความน่าเห็นอกเห็นใจ เพราะปัญหาทางครอบครัวท าให้ต้องออกมาอยู่อย่าง
เร่ร่อน หรือบางคนถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กต้องระหกระเหินไปอยู่ข้างถนน  
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 เรื่องเล่าหมายเลข 54 กล่าวถึงชายคนหนึ่งเล่าว่าเขากับเพื่อนร่วมทีมท ากิจกรรม 
homeless creative Lab เป็นการเรียนรู้ชีวิตคนไร้บ้านเพื่อน ามาผลิตสื่อ เขาเคยได้ยินค าว่าคน
ไร้บ้านมาบ้าง แต่มองเป็นเรื่องไกลตัว มีอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายว่ามีค าพูดว่าคนไร้บ้านเหมือนผี 
พวกเขามีชีวิตแต่ไม่มีใครเห็น ผมและเพื่อนลงพื้นที่ บริเวณเสาชิงช้า ตัวเองมีค าถามเยอะมาก 
ท าไมถึงเป็นคนไร้บ้าน ท าไมถึงมาอยู่ข้างถนนเลยถามลุงด าแกนน าคนไร้บ้านด้วยความอยากรู้  
แต่เขาบอกว่าถามแบบนี้ไม่ได้ ทุกคนมีปัญหาของตัวเอง 
 

…ก่อนลงพื้นที่ ผมเคยคิดว่าคนไร้บ้านเลือกชีวิตแบบนั้นเพราะรักอิสระ หลังจากลง
พื้นที่ ลุงคนนึงเล่าว่าครอบครัวมีปัญหาบางอย่าง ป้าอีกคนถูกพ่อแม่ทิ้งไว้ที่วัดตอน
อายุ 9 ขวบ เด็กผู้หญิงก็ใช้ชีวิตที่วัดไม่สะดวก เลยต้องเดินเร่ร่อนไปบนท้องถนน ป้า
ไม่ได้เล่ารายละเอียดมากนัก ผมลองนึกภาพตาม ตอนเราอายุเท่านั้น พ่อแม่ดูแลดี
มาก แต่ป้าต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้ว ไม่ใช่แค่นั้น การที่พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิดป้าก็ไม่มี
บัตรประชาชน เลยเข้าถึงสวัสดิการรัฐแทบไม่ได้เลย แต่ไม่ใช่คนไร้บ้านทุกคนที่ยินดี
คุยนะ บางคนก็บอกว่า 'อย่ายุ่งๆ ไปๆ ' เขาไม่พร้อมที่จะคุย เราอยากเข้าใจ พอถูก
ไล่ก็ตกใจนะ แต่พอคิดในมุมเขา เราเป็นเหมือนคนแปลกหน้า ไม่ยุ ่งเลยดีที ่ส ุด 
เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ปลอมตัวมาคุยแล้วจับตัวไปศูนย์คนไร้บ้าน...   

                                                                          (เรื่องเล่าหมายเลข 54) 
 
 เรื่องเล่าของคนไร้บ้านท าให้คนทั่วไปเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนไร้บ้าน โดยไม่ใช่
การแสดงความเวทนาสงสาร เพราะแต่ละคนต่างก็เผชิญกับปัญหาในชีวิตไม่เหมือนกัน  ฉะนั้นควร
ช่วยเหลือพวกเขาด้วยน้ าใจไมตรี และเห็นเข้าเป็นเพ่ือนมนุษย์คนหนึ่ง  

 

11. เรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น 
เรื่องเล่าของบุคคลที่เป็นคนต่างขาติ มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ต่างประเทศ แล้วแสวงหาวิธี เข้า

มาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพ่ือประกอบอาชีพ โดยเจ้าของเรื่องนี้เป็นชายพลัดถิ่นจากพม่า 
 เรื่องเล่าหมายเลข 95 กล่าวถึงประวัติชายพลัดถิ่นว่าตนเองว่าติดยาตั้งแต่อายุ 
13 ปี เพราะตอนนั้นหาง่าย ติดหนักขึ ้นเรื ่อย ๆ จนคนรอบข้างมองไม่ดี จนอายุ 20 ปี อยาก
เริ่มต้นใหม่จึงออกจากพม่าไปหางาน จึงแอบเข้ามาประเทศไทย อยู่ไปสักพักจึงไปยื่นเรื่องให้ถูก
กฎหมาย งานแรกที่ท าคือแบกข้าวสาร ทนท างาน 3 ปี ก็ย้ายมาเป็นคนต่อวงจรไฟฟ้า ท าอยู่ 3 ปี 
ก็กลับไปแต่งงานพาภรรยามาอยู่ที ่กรุงเทพฯด้วยกัน และมาท าอาชีพกุ๊ก ส่งเงินส่งให้ทางบ้าน
ตลอด 
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ผู้เล่ามีชีวิตที ่ประเทศไทยดีกว่าประเทศพม่า เพราะมีงานท าแล้วได้เงินเดือน
ส่งไปให้ที่บ้าน แต่การอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก เนื่องจากไม่ใช่บ้านเกิด และ
ต้องอดทนต่อนายจ้างไม่มีชีวิตเป็นของตัวเอง  

 
...ช่วงร้านอาหารขายไม่ดี เจ้านายก็จุกจิกๆ หาว่าท าอาหารไม่อร่อย เราก็ต้อง
เงียบ โดนบ่อยๆ ก็เบื่อ ผมตั้งใจว่าอีกสักพักจะกลับพม่าแล้ว เพิ่งเอาเงินเก็บไป
ซื้อที ่ดินไว้ พ่อกับน้องชายของพ่อซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานได้ ไม่มีใคร
อยากเป็นลูกจ้างไปตลอดหรอก ผมคงกลับไปท างานของตัวเอง สร้างชีวิตใหม่
ขึ้นมาด้วยตัวเอง  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 95) 
 
 เนื ้อ ห าข อ ง เรื ่อ ง เล ่า ค น พ ล ัด ถิ ่น  เป ็น เรื ่อ ง เล ่า ข อ งค น ที ่เข ้า ม าอ ยู ่ใ น
กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้ มักประกอบอาชีพรับจ้างที่มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มั่ งคง มีชีวิต
ความเป็นอยู่ล าบาก แต่ยังคงมีความหวังถึงความสุขสบาย ความมั่นคงทางรายได้ และการสร้าง
ครอบครัวที่ดีในอนาคต  
 

12. เรื่องเล่าอ่ืน ๆ  
เรื่องเล่าอื่น ๆ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นเรื่องเล่าจากกการสัมภาษณ์

เด็กชายคนหนึ่งที่ถามเรื่องทั ่วไป ได้แก่ ความฝันในอนาคต ความชอบ และทัศนคติต่อบางสิ ่ง  
ดังเรื่องเล่าหมายเลข 91 กล่าวถึงเด็กผู้ชายบอกเล่าถึงความฝันในอนาคตว่าเป็นเชฟ แต่ตอนหลัง
อยากเป็นนักประดิษฐ์ และถ้าเลือกได้อย่างเดียวจะเป็นนักประดิษฐ์ เพราะอยากสร้างหุ่นเก็บขยะ 
โดยเห็นจากการ์ตูน เลยอยากท าขึ ้นมาจริง ๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ในอนาคตอยากเปิด
ร้านอาหารขายซูชิพร้อมกับประดิษฐ์หุ่นยนต์ไปด้วย 
 เรื ่องเล่าอื่น ๆ นี้ได้แสดงให้เห็นทัศนคติของเด็กที ่มีต่อสิ ่งแวดล้อม ในด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยอยากสร้างหุ่นยนต์เก็บขยะ 
 

…เป็นนักสิ่งประดิษฐ์ละกัน ไอย์อยากท าหุ่นยนต์เก็บขยะ หุ่นยนต์จะท าแบบนี้ (ลุก
ขึ้นยืน แล้วโน้มตัวมาข้างหน้า) เก็บขยะเข้าไปในตัว แล้วปล่อยออกมาเป็นก้อนๆ 
สามเหลี่ยมสี่เหลี ่ยม แล้วค่อยเอาไปทิ้ง จะไม่ต้องเอาขยะใส่ถุงเห็นจากการ์ตูน 
ไอย์เลยอยากท าขึ้นมาจริงๆ ปกติไอย์เอาขยะใส่ถุงแล้วใส่ถังขยะ แต่ถ้ามีหุ่นยนต์ 
เราไม่ต้องเสียเวลามามัดถุงไง แล้วลดการใช้ถุงพลาสติกด้วย (เงียบคิด) ถ้าเราทิ้ง
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ถุงพลาสติกลงไปในน้ า เต่ามะเฟืองจะกินเข้าไป เพราะคิดว่าเป็นแมงกะพรุนเรือง
แสง แต่เต่ามะเฟืองกินถุงพลาสติกไม่ได้ กินแล้วเดี๋ยวตาย หุ่นยนต์จะมาช่วยคน
และช่วยเต่ามะเฟือง… 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 91) 
 
 เรื่องเล่าอ่ืน ๆที่ปรากฏในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นเรื่องเล่าจากก
การสัมภาษณ์เด็กชายคนหนึ่งที่ถามเรื่องทั่วไป ได้แก่ ความฝันในอนาคต ความชอบ และทัศนคติ
ต่อบางสิ่ง จึงไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มอ่ืน ๆ ได้ 
 

จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
ที่พบมากที่สุดคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพร่างกาย
เป็นเรื่องส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ เรื่องเล่าการเจ็บป่วยพบว่าเป็นเรื่องเล่าของผู้ป่วยที่ป่วยด้วย
โรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในด้านการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับความเครียด
ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสัมพันธ์กับจิตใจเกิดเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้ามีผลมาจากการ
ใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีการแก่งแย่งแข่งขันสูงจึงเกิดเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ของคนรวมไปถึง
ผู้พิการที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่รัฐละเลยในชีวิตความเป็นอยู่ สังเกตได้จากเรื่องเล่าที่กล่าวถึง
ความไม่พร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมเมืองหลวงที่ส่งผล
กระทบกับสุขภาพร่างกายของคนในเมืองหลวง และการละเลยจากภาครัฐหน่วยงานที่มีหน้าที่
ดูแลทรัพยากรมนุษย์ ด้วยปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนจึงน าเรื่องมารายงานให้สังคมได้ทราบชีวิตของผู้ที่
อาศัยอยู่ในเมืองหลวง เนื้อหาล าดับต่อมาคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพ โดยในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพ
เป็นเรื่องเล่าของผู้ที ่มีอาชีพหลากหลายอย่างน่าสนใจ บอกเล่าเรื่องราวการหางานของบุคคลที่
ต้องดิ้นรนในการหางาน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ในขณะที่บางคนต้องเดินทางจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาหางานในเมืองหลวง และมักเป็นผู้ที ่มีฐานะยากจนและไม่ได้รับการศึกษาที่ดี 
ส่งผลให้เขาต้องท าอาชีพรับจ้างและต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการท างานเป็นอย่างมาก และ
บางคนประกอบอาชีพเพื่อเป็นการตามหาความฝัน การค้นหาตัวตนของตนเอง  ท าให้เห็นถึงการ
พัฒนาตนเอง การดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้ประกอบอาชีพที่ตนเองรักในเมืองหลวงที่มีการแข่งขันกัน
สูง แต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสมากมาย ล าดับที่สามเป็นเรื่องของคนกับการปฏิบัติธรรม เนื่องจากว่า
กรุงเทพมหานครเป็นสังคมเมืองที ่มีความวุ่นวาย เนื ่องจากมีประชากรหนาแน่น ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมต่าง ๆ บางคนอาจสิ้นหวังต่อปัญหาที่ได้เจอในเมืองหลวง เรื่องเล่าของคนกับการ
ปฏิบัติธรรมจึงเป็นการหาทางออกของปัญหามากมายของผู้คนในเมืองหลวง เป็นแนวทางหนึ่งให้
ผู้อ่านมองเห็นถึงทางออกของปัญหาโดยมีวัดเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  
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บทที่ 4 
รูปแบบเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 

 
เนื ่องจากเรื ่องเล ่าออนไลน์เป็นวรรณกรรมที ่เผยแพร่ทางสื ่อใหม่ ซึ ่งแตกต่างกับสื ่อ

สิ่งพิมพ์ที่คุ้นเคย ในบทนี้จึงขอกล่าวถึงรูปแบบของเรื่องเล่าในประเภทนี้ รูปแบบเรื่องเล่าออนไลน์
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่  
 

4.1 ขนาดของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”  
4.2 วิธีการเล่าเรื่องออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 

  

4.1 ขนาดของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
เรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” หากวิเคราะห์ขนาดโดยใช้

จ านวนย่อหน้าของเรื่องเล่าเป็นเกณฑ์ ขนาดของเรื่องเล่าจะมีจ านวนย่อหน้ามีตั้งแต่จ านวนหนึ่ง
ย่อหน้าไปจนถึงขนาดแปดย่อหน้า เรื่องเล่าขนาดสองย่อหน้ามีจ านวนมากที่สุด กล่าวคือมี 44 
เรื่อง และน้อยที่สุดคือขนาดเจ็ดย่อหน้าและขนาดแปดย่อหน้า จ านวน 1 เรื่อง จ าแนกได้ดังนี้ 
 

ล าดับ ขนาดย่อหน้า จ านวนเรื่องเล่า 

1 หนึ่งย่อหน้า 23 
2 สองย่อหน้า 44 

3 สามย่อหน้า 38 

4 สี่ย่อหน้า 18 
5 ห้าย่อหน้า 7 

6 หกย่อหน้า 2 

7 เจ็ดย่อหน้า 1 
8 แปดย่อหน้า 1 

 
 

4.1.1 เรื่องเล่าหนึ่งย่อหน้า  
 ลักษณะของการเล่าที่เข้าสู่ประเด็นที่ต้องการสื่อสารบอกกล่าวให้ผู้อ่ืนทราบอย่าง
ชัดเจน มีใจความส าคัญเพียงใจความเดียว แสดงความคิดของตนเองต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่
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ต้องการบอกเล่าคนอื่น ๆ รับรู้ ดังตัวอย่างการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้พิการ ด้วยการ
สนับสนุนให้คนหนึ่งหลุดจากความเป็นภาระ แต่คนพิการถูกกีดกันในหลายเรื่อง แม้แต่สิ่งอ านวย
ความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  
 

“สวัสดิการของคนพิการคือการสนับสนุนให้คนๆ นึงหลุดจากภาระ คนพิการต้องเสีย
ภาษีผ่านการใช้จ่ายอยู่แล้ว ภาษีเป็นรายได้ของรัฐ การสนับสนุนให้คนพิการออกมาใช้
ชีวิต ถ้าออกมาแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการจ้างงาน คนพิการมีรายได้มากขึ้น สุดท้าย
ภาษีก็กลับคืนสู่รัฐ ที่ผ่านมาคนพิการถูกกีดกันในหลายเรื่อง เข้าถึงสาธารณประโยชน์  
ทั่ว ๆ ไปไม่ได้ จนไม่สามารถมีชีวิตเหมือนคนอื่น  ๆ ดังนั ้น สวัสดิการไม่ใช่สิทธิพิเศษ  
แต่คือสิ่งที่คน ๆ นึงควรได้รับเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม” 

  (เรื่องเล่าหมายเลข 24) 
 
 อีกลักษณะหนึ่งของการเล่าเรื่องขนาดหนึ่งย่อหน้า คือการเล่าประวัติของตนเอง
แต่ไม่ได้ละเอียดมากนัก อาจเล่าเรื่องอาชีพของตนเอง เพื่อน าเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการสื่อสารให้
ผู ้อ่านได้ทราบ เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อเข้าสู ่ประเด็นการเลี ้ยงดูบุตร การเล่าถึง
ประวัติด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประเด็นการประกอบอาชีพ  
 ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 134 กล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งเมื่อก่อนท างานที่มหาชัย
แต่ปัจจุบันย้ายมาอยู่ใกล้คนรักจึงมาท างานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแถวสีลม ด้วยไม่มีวุฒิการศึกษาท า
ให้เขาต้องท าทุกอย่างตามที่มีคนสั่งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และทยอยเก็บเงินเพราะมีความ
ฝันว่าอยากซื้อที่ดินที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรี 
 

“เมื่อก่อนผมท างานอยู่มหาชัย พอมาเจอแฟนก็อยากอยู่ใกล้กัน เลยย้ายมาท างาน
ร้านอาหารญี่ปุ่นแถวสีลม เพิ่งท าได้วันเดียวเอง ด้วยความไม่มีประสบการณ์ เลยท า
อะไรไม่ค่อยเป็น บอกอะไรก็ท าตามไปก่อน หนักใจเหมือนกันนะ แต่เราไม่มีวุฒิ
การศึกษา เลยเลือกอะไรไม่ได้มาก คิดว่าตั้งใจท าไปสักพักคงท าได้ ถ้าท าอาหารเป็น 
ต่อไปสมัครงานที่ไหนก็ง่าย หรืออาจเปิดร้านของตัวเอง ระหว่างนี้คงท าไปเรื่อย ๆ 
ทยอยเก็บเงิน ผมอยากซื้อที่ดินที่กาญจนบุรี อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเอง” 

(เรื่องเล่าหมายเลข 134) 
 
 เรื่องเล่าหมายเลข 120 เป็นตัวอย่างการสรุปข้อคิดถึงถึงการยอมรับและเข้าใจ
ชีวิต หรือบางคนมีความหวังถึงอนาคตตามที่ตนเองต้องการ และพยายามมองหาความสุขจาก
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เรื ่องราวที ่เก ิดขึ ้น  ดังเรื ่องเล ่าของผู ้ชายคนหนึ ่งที ่เป ็นโรคซึมเศร้า ที ่รู ้ส ึกว ่าตนเองไร้ค ่าจ ึง 
พยายามฆ่าตัวตาย แต่ยังมีโอกาสเขา จึงพยามพยามเปลี่ยนวิธีคิดให้ตนเองมีก าลังใจในการมีชีวิต
ต่อไป 
 

“เมื่อไม่นานมานี้ ผมเห็นเพื่อนก าลังเครียด เลยพิมพ์ไปหาว่า ‘ถ้ามีอะไร ผมอยู่ตรงนี้
ตลอดนะ’ เพื่อนอ่านแล้วส่งข้อความกลับมาว่า 'ผมรู้ว่ามีคุณอยู่ตลอด คุณคือคนที่ผม
เชื่อใจมากที่สุด ' พอได้อ่านแบบนั้นแล้วรู้สึกดีนะ วันนั้นนอนหลับอย่างสบายใจเลย 
ช่วงเวลาที ่ ‘โรคซึมเศร้า’ ท าให้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการมีใครสักคนพิมพ์มาคุย
ธรรมดาๆ แล้วท าให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นค าพูดที่ดีมาก ผมมัก screenshot 
ข้อความนั้นเก็บไว้อ่าน อ่านเพื่อบอกตัวเองว่าอย่างน้อยเรายังเป็นคนส าคัญของใคร
สักคน” 

          (เรื่องเล่าหมายเลข 120) 
 
 จากข้างต้นสรุปได้ว่าเรื่องเล่าหนึ่งย่อหน้าเป็นการเล่าเรื่องที่มีใจความส าคัญเพียง
ใจความเดียว มุ่งชี้ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง มิได้เป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ขนาดยาว  มักเป็นการแสดง
ความคิดเห็น จึงท าให้มีขนาดสั้น 
 

4.1.2 เรื่องเล่าสองย่อหน้า  
 ลักษณะของเรื ่องเล ่าในส่วนย่อหน้าแรกเป็นการเล่าประวัต ิของผู ้เล ่า หรือ
เหตุการณ์ที่ผู้เล่าได้ประสบมา เช่น ประวัติการศึกษา การเริ่มต้นการท างาน เหตุการณ์ที่ท าให้เกิด
อุบัติเหตุจนกลายเป็นคนพิการ เป็นต้น เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่า ย่อหน้าที่สองเป็นเหตุการณ์ต่อ
จากย่อหน้าแรก มีเนื้อเรื่องกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่า จุดมุ่งหมายในการกระท าบางสิ่ง
ให้ประสบความส าเร็จ การจัดการกับปัญหา ความคาดหวังต่อสิ่งที่ก าลังที ่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หรือการยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น เป็นบทสรุปของเรื่องเล่า เช่น เรื่องความเท่าเทียม เสมอภาค
ของทุกเพศในสังคมไทย ความสุขในการท างาน  
 เรื ่องเล ่าหมายเลข 123 กล่าวถึงสาวประเภทสองที ่เล ่าเรื ่องของตนเอง ว ่า
หลังจากเรียนจบที่ญี่ปุ่นแล้วต้องกลับมาใช้ทุนที่ภาครัฐ วันที่สัมภาษณ์งานแต่งตัวลักษณะเหมือน
ผู้ชาย จึงได้เข้าท างาน แต่วันเริ่มงานเขาแต่งกายด้วยชุดผู้หญิง เมื่อหัวหน้าฝ่ายบุคคลมาพบจึง
เรียกไปพูดคุยและต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาว่าจะรับหรือไม่  เขาได้ปรึกษาเครือข่ายเพื่อนกะเทย 
(Thai Transgender Alliance-ThaiTGA) ได ้แนะน าว ่าให ้ค ุยด ้วยเหต ุผลว ่าการแต ่งกายไม่
เกี ่ยวกับการท างาน ซึ่งผู ้บังคับบัญชาก็เข้าใจจึงได้บรรจุราชการ เขามีความคิดว่าการเปิดเผย
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ตัวตนเป็นการเปิดโอกาสให้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เนื่องจากสบายใจที่จะท างาน และ
ท าให้มีความมั่นใจ  
 

“หลังจากจบ ม.3 เราได้ทุนจากรัฐบาลไทยไปเรียนที ่ญี ่ปุ ่นจนจบปริญญาโท รวม
ระยะเวลา 10 ปีครึ่ง เรียนจบก็ต้องกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ 21 ปี ช่วงใกล้เรียน
จบเราเลือกหน่วยงาน หน่วยงานก็พิจารณาเราด้วย พอถึงรอบสัมภาษณ์ เราไม่ ได้คิด
เรื่องแต่งหญิงเลย ในใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เคยมีคนแนะน าว่า 'ต่อให้แปลงเพศแล้ว ก็แต่ง
ชายไปท างานได้ อาจจะดูดีกว่า ไม่ถูกเพ่งเล็งตั้งแต่เริ่มงานด้วย ' วันนั้นเลยใส่เสื้อเชิ้ต ผูก
ไท กางเกงสแล็ค รองเท้าหนัง ยังผมสั้นอยู่ด้วย คนสัมภาษณ์คงคิดว่าแค่ตุ้งติ้ง เล ยไม่ได้
ว่าอะไร พอหน่วยงานตกลงว่ารับเข้าท างาน เราคุยกับรุ่นพี่ที่ท างานที่นั้น ก็บอกว่าส่วน
ใหญ่รับเรื่องนี้ได้ พอคุยเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแต่งหญิง
ไปท างาน โอเค งั้นเราเตรียมทุกๆ อย่างให้เป็นผู ้หญิงเลยละกัน ตั้งแต่รูปถ่ายติดบัตร
ข้าราชการ เครื่องแบบราชการของผู้หญิง วันแรกที่เริ่มงานก็แต่งหญิงไปเลย แต่ยังใส่เป็น
กางเกงอยู่ ผอ.ฝ่ายบุคคลมาเห็น ก็คนที่เคยสัมภาษณ์นั่นแหละ เขาพูดว่า 'บอกตามตรง 
ผมเองยอมรับไม่ได้ เอาแบบนี้ละกัน ลองไปคุยกับต้นสังกัดว่าโอเคหรือเปล่า แล้วค่อย
ตัดสินใจว่าจะบรรจุไหม' ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดแรงนะ มันคงเป็นเรื่องใหม่ของคนในระบบ
ราชการ เราไม่รู้ว่าลึกๆ เขายอมรับหรือเปล่า แต่ด้วยบทบาทหน้าที่เขาต้องไม่ยอม” 

“เราปร ึกษ าพี ่จ าก  เคร ือข ่าย เพื ่อนกะ เทยไทย Thai Transgender Alliance-
ThaiTGA เขาแนะน าให้พูดคุยด้วยเหตุผล อธิบายว่าการแต่งกายไม่ได้ส่งผลต่อการ
ท างาน พอเจอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ยังไม่ทันจะอธิบายเหตุผลเลย เขากลับบอกว่า 
'ถ้าน้องท างานได้ พี่ไม่มีปัญหากับการแต่งกายนะ สิ่งที ่ห่วงมากกว่าคือน้องจะชอบ
งานที่นี่หรือเปล่า ' เราประทับใจมาก พอไปแจ้งผอ.ฝ่ายบุคคล เราก็ได้รับการบรรจุ 
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเราไม่ใช่เคสแรกด้วย การได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องปิดบัง ไม่ต้อง
แอ๊บ เปิดโอกาสให้เราใช้ศักยภาพมาท างานอย่างสบายใจ เราไม่ได้แต่งหญิงจ๋ าทุกวัน 
บางวันก็อยากแต่งเท่ๆ บ้าง ซึ ่งการได้แต่งตัวตามต้องการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
ยอมรับความหลากหลาย ท าให้เรามั่นใจ กล้าพบปะผู้คน กล้าแสดงความคิดเห็น แต่
ในหน่วยงานที่คนจ านวนมากอยู่ร่วมกัน ยังมีบางคนที่พูดจาไม่ดีแหละ เคยมีผู ้ใหญ่
บางคนมาพูดว่า 'เคยมีคนนึงไปประชุมต่างประเทศ คนก็นินทากันว่าประเทศไทยส่ง
คนแบบนี้มาได้ยังไง น่าอับอายมากเลยนะ ' เขาต่อว่าผู้หญิงข้ามเพศคนนึง เหมือนต่อ
ว่าเราไปด้วย รวมถึงมาถามเรื่องส่วนตัวว่า ‘แล้วนี่ผ่าหรือยัง’ พอเล่าให้หัวหน้าต้น
สังกัดฟัง เขาบอกอย่าไปสนใจเลย เพราะคนที่พูดก็นิสัยไม่ค่อยดี คนในระบบราชการ
ไม่ได้เลวร้ายทุกคน เราว่าตัวเองโชคดีที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจ” 

พฤติกรรมที่ท้าทาย
สังคมของผู้เล่า  

ผลของการกระท า 

ประวัติของผู้เล่า  
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 จากข้างต้นสรุปได้ว่าเรื่องเล่าสองย่อหน้ามีใจความส าคัญสองส่วน ในย่อหน้าแรก
เป็นส่วนที่เล่าประวัติของผู้เล่า ความเป็นมาของประเด็นที่ต้องการสื่อสาร ย่อหน้าที่สองเป็นส่วนที่
เล่าเหตุการณ์ต่อจากย่อหน้าแรก เป็นการสื่อสารประเด็นให้ผู้อ่านได้ทราบ รวมไปถึงบทสรุปของ
เหตุการณ์ 
 

4.1.3 เรื่องเล่าสามย่อหน้า  
 ลักษณะของเรื่องเล่าที่ย่อหน้าแรกกล่าวถึงชีวิตของผู้เล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการลง
มือท าบางสิ่ง หรือเรื่องราวที่ได้ประสบมา เช่น เรื่องที่มากระทบจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า เรื่อง
ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ย่อหน้าที่สองเล่าเหตุการณ์ต่อจากย่อหน้าที่สอง และเข้าสู ่ประเด็นที่
ต้องการสื่อสาร การเผชิญกับเรื่องราวทั้งดีและร้าย การพิสูจน์ตัวเอง เช่น การค้นพบตัวเองจาก
การลงมือท า ความรุนแรงจากการกลั่นแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ย่อหน้าที่สาม เล่าถึง
แนวคิดของตัวเองต่อประเด็นที ่ต้องการสื ่อสาร ความเข้าใจในบทเรียนที ่ผ่านมา การยอมรับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะต้องเผชิญกับปัญหานั้นอยู่ ท าให้มีความสุขมากขึ้น และหวังถึงความสุข
ในอนาคตข้างหน้า  

ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 13 กล่าวถึงบุคคลหนึ่งที ่มีปัญหาครอบครัว มักจะ
ทะเลาะกับพ่อเป็นประจ า เนื่องจากพ่อบังคับให้เรียนพยาบาลทั้งที่เธอต้องการเรียนอย่างอื่น เธอ
มีความรู้สึกว่าถูกกดดันจึงคิดฆ่าตัวตายเนื่องจากการถูกบังคับ ระหว่างที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มี
ประกาศผลว่าสอบผ่านพยาบาล จึงต้องไปรายงานตัวทั้งที่ไม่ได้อยากเรียน จนกระทั่งช่วงเรียนปี 
3 พ่อของเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและไม่ได้บอกคนในครอบครัวจนอาการหนักและเสียชีวิต ซึ่ง
เธอนั้นไม่ได้ดูแลพ่อเท่าที่ควรและพูดไม่ดีกับพ่อเพราะยังคงมีความรู้ถึงการถูกบังคับ จนเมื่อเวลา
ผ่านไปได้นึกทบทวนที่พ่อบังคับให้เรียนพยาบาล คงเพราะต้องการให้เธอดูแลน้องที ่ป่วยเป็น
โรคหัวใจตีบ ในเวลานี้เธอต้องการให้พ่อบอกว่าป่วยจะได้มีโอกาสดูแล เธอมีมุมมองว่าการสื่อการ
กันในครอบครัวมีความส าคัญมาก มีอะไรต้องคุยกันดีกว่าจากกันแบบไม่เข้าใจ 

 
“ตอนอยู่ ม.6 เราสอบติดวิศวะคอม แต่พ่อไม่ยอมไปมอบตัวให้ จนพ่อของ
เพื่อนต้องไปให้ ถึงเวลาต้องจ่ายเงิน พ่อก็ไม่ให้อีก ช่วงนั้นไม่ว่าสอบติดที่ไหน
พ่อไม่เอาไปหมด บอกว่าอยากให้เรียนพยาบาล แต่พยาบาลประกาศผลที่
สุดท้าย ถ้าออกมาว่าไม่ได้ นั่นคือไม่เหลือที่ ไหนแล้ว คะแนนของเราติดส ารอง
อันดับหนึ่ง ยังต้องรอลุ้น ช่วงนั้นเป็นอะไรที่เครียดและกดดันมาก เราทนไม่
ไหวเลยคิดสั้น กินยาไปเป็นสิบเม็ด จนต้องไปล้างท้องที่โรงพยาบาล ทีมจิตเวช
มาคุยด้วย เราบอกไปว่า ‘เบื่อที่ถูกบังคับ เบื่อที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง’ แม่ได้

ที่มาของปัญหา 
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ยินก็ร้องไห้ พ่อคงรู้สึกแย่แหละ แต่ไม่ได้พูดอะไร ช่วงเราพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล 
ปรากฏว่ามีคนสละสิทธิ์ เราเลยได้เรียนพยาบาล ต้องไปรายงานตัวทั้งที ่ยัง
โทรมๆ อยู่ ตอนนั้นไม่ได้ชอบเลย เป็นการตัดสินใจว่า อยากให้เป็นก็เป็นให้  

“ช่วงเราเรียนอยู่ปีสาม จู่ ๆ พ่อทรุดกะทันหัน พอไปถึงโรงพยาบาล เป็น
ครั้งแรกที่คนในบ้านรู้จากหมอว่าพ่อเป็นมะเร็งตับ ตอนนั้นอาการหนัก
มาก ไม่กี่ชั ่วโมงต่อมาพ่อก็เสียชีวิต มันไวมาก ซึ่งจริง  ๆ พ่อรู้มาหลาย
เดือนแล้ว แต่ไม่บอกใครเลย เมื่อก่อนพ่อบอกว่า ‘ไม่ไหวว่ะ ปวดท้อง ไป
นอนละ’ แม่เข้าใจว่าขี้เกียจ ตอนดึกๆ พ่อหายออกจากบ้าน ไม่มีใครรู้ว่า
ไป ไหน แม ่เข ้า ใจว ่าพ ่อไป เล ่นยา แต ่จร ิง  ๆ  พ ่อข ับรถไป เอายาที่
โรงพยาบาล ตอนพ่อเสีย แม่โทรมาบอกว่าพ่อไม่สบาย พอเรานั่งรถไปถึง
โรงพยาบาล เลยรู้ว่าพ่อเสียแล้ว เราโยนกระเป๋าหน้าห้องไอซียู เข้ าไป
ร้องไห้ ๆ ๆ ด้วยความรู้สึกผิด การถูกตีกรอบชีวิต เราเลยพูดไม่ดีกับเขา
ไว้เยอะ แล้วตั ้งแต่เด็ก ๆ เราเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อย บางครั ้ง
รุนแรงถึงขั้นใช้ก าลัง ครั้งนึงที่พ่อลงไม้ลงมือกับแม่เราเคยเอากรรไกรทุบ
หลังเราไม่น่าท าแบบนั้น  

 

พ่อคือคนที่อยากให้เรียนพยาบาลแต่สุดท้ายเราไม่ได้ดูแลพ่อเลยตอนนั้น
ไม่เข้าใจว่าบังคับท าไมแต่นึกย้อนไปน้องเราเป็นโรคหัวใจตีบมาตั้งแต่
ก าเนิดพ่อคงอยากให้เรียนเพื่อมาดูแลน้อง”  

 
“ถ้าพ่อบอกว่าตัวเองป่วย เราคงได้ดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิต แต่นี่ไม่ได้
ท าเลย ถ้ารู้ว่าเขาเป็นโรคนี้ เราน่าจะเอะใจ การกระท ารุนแรงอาจไม่ได้เกิด
จากนิสัยทั้งหมด มะเร็งตับจะเกิดภาวะของเสียคั่ง ท าให้คนไข้มีอาการเพ้อคลั่ง
จนท าร้ายคนอื่น พอเรียนจบมาท าอาชีพพยาบาล ถ้าแม่ก าลังป่วยหนัก ดูจาก
อาการแล้วอาจอยู่อีกไม่นาน ลูกไม่กล้าบอกความรู้สึกในใจ ไม่กล้าท าอะไรให้
กัน เราจะพยายามเป็นตัวเชื่อม ถามลูกว่า ‘อยากจะบอกอะไรแม่ไหม รีบท า
นะ’ การสื่อสารในครอบครัวส าคัญมาก เราอยากให้พ่อแม่ลูกคุยกันเยอะๆ ถ้า
มีโอกาสได้เตรียมตัวก่อนตาย ได้คลี่คลายความสัมพันธ์ที่ติดค้าง เป็นความสุข
เล็ก ๆ น้อย ๆ ครั้งสุดท้าย ยังดีกว่าจากไปแบบไม่เข้าใจกัน” 

                                                                    (เรื่องเล่าหมายเลข 13) 
 

จุดสูงสุดของเรื่อง 

แนวคิดจากเรื ่องที่
ได้ประสบมา 

การคลายปมปัญหา 



 126 
 

 

 เรื่องเล่าสามย่อหน้า ในย่อหน้าที่หนึ่งกล่าวถึงความเป็นมาจุดเริ่ มต้นของประเด็น
ที่ต้องการสื่อสารของผู้เล่า ย่อหน้าที่สองเล่าเหตุการณ์ต่อจากย่อหน้าแรกเป็นปัญหาอุปสรรคที่ได้
เผชิญ ย่อหน้าที่สามเป็นการเล่าเรื ่องต่อจากย่อหน้าที ่สอง เป็นการคลายปมปัญหาและเข้าใจ
บทเรียนของชีวิตที่ผ่านมา เข้าใจความรู้สึกของคนรอบตัวและให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน 

 
4.1.4 เรื่องเล่าสี่ย่อหน้า  

 ลักษณะของเรื่องเล่าที่ย่อหน้าแรกกล่าวถึงชีวิตของตัวเอง บอกถึงจุดเริ่มต้นของ
เรื ่องที่แต่ละคนได้ประสบมา ย่อหน้าที่สองเป็นการเล่าเรื่องราวต่อจากย่อหน้าแรก โดยเล่าถึง
ผลกระทบที่เกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากย่อหน้าแรก ปัญหาที่ต้องเผชิญ เช่น เมื่อเรียนจบ
ต้องเข้าสู ่การท างานท าให้เห็นสภาพสังคม การคมนาคมของผู ้พิการที ่ยากล าบาก  เป็นต้น ย่อ
หน้าที่สามเป็นการความเข้าใจ เริ่มมองหาแนวทางการแก้ไข แล้วลงมือท าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เริ่ม
มองเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ ้นจากการหาทางออกของปัญหา ย่อหน้าที่สี ่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่อจากย่อ
หน้าที่สาม กล่าวถึงการยอมรับเรื่องที่ได้ประสบมา เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล การให้บริการแก่
ผู้พิการ  
 เรื่องเล่าหมายเลข 42 กล่าวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เล่า
เรื่องการด าเนินชีวิตด้วยรถวีลแชร์ที่ยากล าบากเนื่องจากบางช่วงทางเดินฟุตบาทแคบ วีลแชร์ผ่าน
ไม่ได้ จนต้องลงไปบนถนนใหญ่ หรือบางครั้งต้องเดินทางโดยรถแท็กซี่ก็มักจะถูกปฏิเสธเมื่อเห็น
ว่าเธอมากับรถวีลแชร์  

“เราเป็นโรคกล้ามเนื ้ออ่อนแรงที ่เรียกว่า SMA (Spinal muscular atrophy) 
เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ ท าให้อวัยวะที่มีกล้ามเนื้อใช้งานได้ไม่เต็มร้อย 
ตอนเด็กๆ ยังเดินได้บ้าง อาศัยเกาะๆ จับๆ เพื่อนไป พอขึ้นประถมต้องเปลี่ยน
ห้องเรียนบ่อย บางครั้งไกลข้ามตึก เลยเริ่มใช้วีลแชร์เป็นครั้งแรก และเปลี่ยนมา
เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าตอนท างานแล้ว บ้านของเราอยู ่ในซอยเอกมัย ซึ ่งฟุต บาท
ค่อนข้างแคบ บางช่วงวีลแชร์ผ่านไม่ได้จนต้องลงบนถนน เวลาจะไปไหนเลยให้
พ่อหรือแม่ขับไปส่งที่นั่น หรือส่งที่บีทีเอสแล้วเราไปต่อเอง ส่วนขากลับก็ให้พ่อ
หรือแม่ขับมารับที่นั่น หรือรับที่บีทีเอส ความช่วยเหลือที่ต้องการคือย้ายตัวเราจา
กวีลแชร์ขึ้นบนเบาะรถ แล้วพับเก็บวีลแชร์ขึ้นรถ ส่วนตอนลงจากรถก็ช่วยกางวีล
แชร์แล้วย้ายตัวจากเบาะรถมานั่งบนวีลแชร์” 
 
 

ความเป็นมา และการ
ด าเนินชีวิตของผู้เล่า  
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“ครั้งแรกที ่กลับบ้านด้วยแท็กซี ่คือตอนมหาวิทยาลัย แต่ก็นั ่งมากับเพื ่อนนะ 
เวลาโบกแท็กซี่ คนขับมักถามว่า ‘คนนั่งวีลแชร์ไปด้วยไหม’ พอบอกว่าไป เขาก็
ไม่ไป บอกว่า วีลแชร์ขึ้นไม่ได้บ้าง เติมแก๊สบ้าง หรือไม่บอกเหตุผลบ้าง เจอครั้ง
แรกๆ ก็เหวอ ท าไมต้องถาม ที่ไม่ไปเพราะเรานั่งวีลแชร์เหรอ เราไม่ได้โกรธใคร 
เพราะยิ่งโกรธยิ่งรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง เอาจริง  ๆ ก็ไม่รู้เหตุผลหรอก คนขับอาจคิด
ว่าวีลแชร์จะท าให้รถเป็นรอย ไม่รู้วิธีช่วยเหลือคนพิการ  หรือก าลังปวดหลังอยู่ก็
ได้ เจอบ่อย ๆ ก็ชินแล้วล่ะ แต่ความอึดอัดคือท าให้เพื่อนต้องมาช้าไปด้วย เคยมี
ครั้งนึง ขณะที่เพื่อนเจรจาอยู่ ปรากฏว่าต ารวจเดินมาสั่งให้คนขับแท็กซี่รับ ตอน
นั้นคิดในใจว่า ถ้าบอกต ารวจว่าไม่ขึ้นล่ะ ก็ทีแรกจะขึ้นไม่ใช่เหรอ เลยต้องขึ้น 
ตอนแรกกังวลนะ แต่ปรากฏว่าคนขับพูดจาดี บอกว่า 'ผมไม่ได้ตั้งใจจะไม่รับนะ 
แต่คิดว่าวีลแชร์น่าจะขึ้นไม่ได้' เลยนั่งจนถึงที่หมายโดยไม่ได้ 
อึดอัดอะไร  
“ส่วนการเรียกรถผ่านแอพ อาจเพราะหน้าจอไม่ได้แจ้งว่ามีวีลแชร์ เลยยังไม่มี
ใครปฏิเสธ แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้ว่ารถที่ได้เป็นแบบไหน ถ้าคันเล็กแล้วด้านหลังมี
ของวางอยู่ ก็ต้องลุ้นหน่อย เพราะใส่วีลแชร์แล้วค่อนข้างพอดีเลย แต่ช่วงหลัง
ความสยองเปลี่ยนไป ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เห็นยี่ห้อเห็นรุ่นรถ มัน
คือรถกระบะ คิดตลอดเวลาเลย จะขึ้นยังไง ต้องนั่งท้ายไหม ถ้าคนขับไม่ช่วยใคร
จะช่วยอุ้ม ตอนนั้นจะยกเลิก แต่เขาก าลังมาแล้ว เลยไม่ได้ยกเลิก พอรถมาถึง 
ปรากฏว่า สูงมาก (เน้นเสียง) เรากับเพื่อนงึกๆ งักๆ อยู่สักพัก ขนาดว่าเรายืน
แล้วนะ เบาะยังอยู่บริเวณอกเลย สุดท้ายคนขับเลยวิ่งลงมาช่วยอุ้มขึ้น ตอนลงก็
มาช่วยอุ้มอีก ช่วงหลังๆ เวลาเรียกรถได้แล้ว เราจะดูรูปคนขับและรุ่นรถ ถ้าเป็น
ผู้หญิงหรืออายุเยอะแล้ว เราจะโทรบอกก่อน 'เรานั่งวีลแชร์นะ ' ถ้าไม่ไหวจะได้
ไปขอความช่วยเหลือจากยามแถวนั้นไว้ก่อน” 
 

“ไม่ใช่แค่เรียกผ่านแอพที่บริการดีนะ คนขับแท็กซี่หลายคนก็มีน้ าใจ จอดรับโดย
ไม่ลังเล ไม่แสดงท่าทีว่า วีลแชร์คือปัญหา ถ้าด้านหลังมีถังแก๊ส ก็ช่วยยกรถมา
เบาะกลาง เราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องช่วยได้ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีประสบการณ์
ร่วมกับคนพิการ อาจช่วยไม่เป็น หรืออาจสุขภาพไม่แข็งแรง แต่ติดขัดตรงไหน
อยากให้บอกตรง ๆ แล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้ ที่ผ่านมาการปฏิเสธไม่ได้เกิดจากความ
พิการหรอก เพราะคนทั่วไปก็โดนกัน ขับไปอีกหน่อยได้ผู้โดยสารที่ไม่พิการ ไม่
ต้องจอดนาน ไม่ต้องลงมาช่วย เผลอๆ รถไม่เป็นรอย เข้าใจได้แหละ คนมี
ทางเลือกก็ย่อมเลือกในทางที่ดีกว่า” 

                (เรื่องเล่าหมายเลข 42) 

ป ัญหา อ ุปสรรคที่
ต้องเผชิญ 

 

การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา  

การเข้าใจและ
ยอมรับในชีวิต
ของตนเอง 
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4.1.5 เรื่องเล่าห้าย่อหน้า 
 ลักษณะของเรื่องเล่าที่เนื้อหาในย่อหน้าแรกเป็นเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ได้ประสบมา 
ย่อหน้าที่สองกล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากย่อหน้าแรก กล่าวถึงจุดแตกหักจนต้องเรียกร้อง
สิทธิของตนเอง เล่าถึงการเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ความทุกข์ยากที่ได้ประสบ ย่อหน้าสามเล่า
ถึงการคลี่คลายปมปัญหา โดยแต่ละคนจะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของตนเอง 
ย่อหน้าสี่กล่าวถึงเรื่องราวต่อจากย่อหน้าที่สาม กล่าวถึงผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาในย่อหน้าที่สาม 
ย่อหน้าที่ห้ากล่าวถึงการยอมรับและกล้าที่จะเผชิญกับความจริง และบอกกล่าวให้สังคมเข้าใจใน
สิทธิของผู้หญิง 
 เรื่องเล่าหมายเลข 32 เรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปสังสรรค์กับเพื่อน เมื่อดื่ม
สุราจนเมาจึงไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิง แต่กลุ่มเพื่อนผู้ชายได้โทรศัพท์มาว่าอยากขึ้นมานั่งคุย
เล่นกันตามประสาเพื่อน หลังจากนั้นพวกเขาบอกกลับไม่ไหวขอนอนด้วย กลุ่มเพื่อนผู้หญิงก็ให้
นอน กลางดึกเธอจึงถูกลวนลามทางเพศ 
 

“คืนนั้นเราไปแฮงค์เอาท์กับเพื่อน ในกลุ่มมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พอดื่มจนเริ่มเมา เรากับ
เพื่อนผู้หญิงขอกลับก่อน ตั้งใจไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิง ตอนก าลังจะนอน กลุ่มเพื่อน
ผู้ชายโทรมาว่าอยากขึ้นมาเล่นด้วย เรานั่งคุยเล่นกัน 5 คนตามประสาเพื่อน สักพัก
เพื่อนคนนึงขอตัวกลับ เลยเหลือ 4 คน คือเรา เพื่อนผู้หญิง เพื่อนผู้ชาย และเขา เพื่อน
ผู้หญิงหลับไปก่อน หลังจากนั้นเขาบอกว่า ‘กลับไม่ไหว นอนด้วยได้ไหม’ เราเห็นว่า
เพื ่อนกัน โอเค นอนก็นอน เพื ่อนผู้หญิงนอนริมเตียงด้านนึง เรานอนอีกด้าน เพื ่อน
ผู้ชายนอนที่พื้น ส่วนเขาแทรกมานอนกลางเตียง ผ่านไปสักพัก จู่ ๆ เขาเอามือมาสะกิด
หลัง ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร คงเมาแล้วมือมาโดน เราเลยเขยิบออก เขายังเขยิบตาม 
แล้วคว้ามือเราไปจับอวัยวะเพศของเขา ตอนนั้นช็อคมาก เพราะเขาเป็นคนใกล้ตัว เรา
เขยิบออกอีก ซึ่งมากกว่านี้จะตกไปทับเพื่อนผู้ชายที่นอนแล้ว เขายกขามาทับบนตัวเรา 
แล้วสอดมือมาจับหน้าอก ไม่สิ เขาบีบ เพราะรู้สึกเจ็บ เราจับมือเขาแน่นๆ แล้วผลัก
ออกไปแรงๆ เขาเหมือนจะเขยิบออก แต่ยังสอดมือมาอีกครั้ง คราวนี้เกร็งมือ แล้วใช้อีก
มือล้วงมาในกางเกงแล้วสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของเรา ตอนนั้นพยายามงอเข่า หนีบ
ขา ผลัก และดิ้นมากที่สุดเท่าที่จะดิ้นได้ พยายามอยู่หลายครั้ง แต่ต้านแรงไม่ไหว พอมี
จังหวะพลิกตัว เราเลยถีบขาที่ทับออก แล้วรีบลุกเข้าห้องน้ าไป วินาทีนั ้นตกใจมาก 
ร้องไห้อยู่ในนั้นสักพักเลย” 
 
 
 

เล่าความเป็นมา  
และเหตุการณ์ที่ได้
ประสบ 
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 “เราเอาเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นไปคุยกับวงเพื ่อน ตอนนั ้นมี 3 ทาง คือ 
บอกสภานักศึกษาให้จัดการ ส่งเรื่องไปที่คณะให้ลงโทษทางวินัย และ
แจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย เราต้องการให้เกิดผลต่อ ‘ผู ้กระท า’ 
อย่างเป็นรูปธรรม เลยตัดสภานักศึกษาออกไป เพราะไม่มีอ านาจทาง
นั้น ตอนนั้นเรารู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมยาวนานและยุ่งยาก เราต้อง
ด าเนินการเอง ตรวจร่างกาย หาพยานหลักฐาน เราไม่อยากเผชิญกับ
ทัศนคติแย่ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น ‘ก็วันนั้นเมานี่’ ‘ท าไมถึงไปนอน
ก ับ ผู ้ช ายล ่ะ ’‘เอ าต ัว ไป อยู ่ใน สถาน การณ ์ที ่เสี ่ย ง เอ ง ’ แล ้วพ อ
กระบวนการยุติธรรมใช้เวลานาน ถ้าระหว่างทางเราสตรองไม่มากพอ 
แบกรับความกดดันไม่ไหว คดีข่มขืนมักจบลงที่การไกล่เกลี่ย และไม่เกิด
บทลงโทษอะไร สุดท้ายเราเลยตัดสินใจส่งเรื่องไปที่คณะ ซึ่งพอเล่าให้
พ่อแม่ฟัง พวกเขาก็เคารพการตัดสินใจของเรา 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแตกหัก 

 

การเรียกร้องสิทธิ
ของตนเอง 

 

“พอออกมาจากห้องน้ า เรายังคิดอะไรไม่ออก ท าอะไรไม่ถูก เขาเว้นที่
ตรงนั้นไว้ ดูนาฬิกาเวลาตีสองกว่า เราคงกลับหอตัวเองไม่ได้ เลยปลุก
เพื่อนผู้ชายไปนอนบนเตียง แล้วเรานอนข้างล่าง กึ่งหลับกึ่งตื่นจนเช้า พอ
เช้ามา เขาท าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่แสดงความส านึกผิด แค่พูดว่า 
'เมื่อคืนเมามาก ปวดหัวสัส ๆ' ท าให้เราโมโหมาก พอกลับมาห้องตัวเอง 
เราถึงโทรไปเล่าเหตุการณ์กับเพื่อนผู้หญิงเจ้าของห้อง เพื่อนก็ตกใจ ตอน
นั้นอยากฟังค าอธิบาย อยากได้ยินค าขอโทษ ผ่านไปสองวัน ไม่มีการ
ติดต่อมา เราเลยตัดสินใจบล็อคทุกช่องทางที่ติดต่อได้ ปรากฏว่าวันต่อมา 
เขาโทรไปหาเพื่อนผู้หญิง บอกว่าอยากขอโทษ เลยเกิดการนัดเจอกัน สิ่ง
ที่เขาพูดคือ ‘ขอโทษจริงๆ เราเมา จ าอะไรไม่ได้’ มันยิ่งท าให้เราโมโห 
ขนาดค าขอโทษยังไม่มีความจริงใจเลย สิ่งที่ท าส่อว่าเขาจ าได้แน่ๆ เพราะ
นับจากร้านเหล้าก็ผ่านไปร่วมสองชั่วโมงแล้ว อีกอย่างคือการเมาไม่ใช่
ข้ออ้างด้วย เขาบอกว่า ‘จะด่าอะไรก็ได้’ เราบอกไปว่า ‘เราไม่มีอะไรจะ
ด่า อย่ามายุ่งกับเรา 
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“ตอนเราโพสต์เฟซบุ ๊กเรื ่องผลลงโทษทางวินัย ไม่คิดว่าคน
จะไลค์จะแชร์จนกลายเป็นข่าวขนาดนี้ เราเข้าไปอ่าน เจอคอมเมนท์ว่า 
‘คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเอง’ ‘ท าไมถึงปล่อยตัวเองให้
เมาขนาดนั้น’ ‘แล้วไปนอนกับเพื่อนผู้ชายได้ยังไง’ พูดแบบอุดมคติเลย
นะ ต่อให้เรานอนแก้ผ้าอยู่ข้างๆ ผู้ชาย ถ้าเราไม่ยินยอม คุณก็ไม่มีสิทธิ
ท าอะไร! ซึ ่งความจริงเราไม่ได้จะแก้ผ้าแบบนั ้น หรือบางคนบอกว่า 
‘ท าไมไม่เบลอหน้าผู ้เสียหาย’ ไม่จ าเป็นเลย ท าไมต้องอายด้วย เรา
อยากจะสื่อสารออกไป ตอนนี้มีคนกล้าออกมาพูดน้อย เราเลยถูกมองว่า
เข้มแข็ง กล้าหาญ สตรอง ทั้งที่จริง ๆ มันควรเป็นเรื่องปกติ ถึงฉันโดน
จะข่มขืน แต่มันไม่ใช่ความผิดของฉัน และคุณค่าในตัวเองไม่ได้ลดลง ถึง
จะเบื่อที่ต้องพูดเรื่องเดิมซ้ า ๆ แต่เราจะพูดต่อไป พูดเป็นร้อยรอบก็ได้ 
จนกว่าจะมีเสียงสอง เสียงสาม เสียงสี ่ จนกว่าสังคมจะมองว่าการที่
เหยื่อออกมาพูดเป็นเรื่องปกติ”  

                                                             (เรื่องเล่าหมายเลข 32) 
 
 เรื่องเล่าขนาดห้าย่อหน้า เป็นรูปแบบที่ใช้ในเรื่องที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับสังคมเป็น
ส่วนมากได้แก่ เรื่องหลักประกันสุขภาพของคนไทย เหตุการณ์ทางการเมือง ความเท่าเทียมกัน
ของคนข้ามเพศ เรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้พิการ  
 

 4.1.6 เรื่องเล่าหกย่อหน้า  
 เรื ่องเล่าหมายเลข 86 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว เป็นเรื ่องเล่าของ
บุคคลที่ต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันที่พ่อแม่ตั้งความหวังไว้สูง จนกลายเป็นปัญหาครอบครัว 
โดยเริ่มจากย่อหน้าที่หนึ่งเป็นการเล่าเรื่องของตนเองในจุดเริ่มต้นของปัญหา ย่อหน้าที่สองยังคง
เล่าชีวิตของตนเองต่อจากย่อหน้าที่หนึ่ง ย่อหน้าที่สามเล่าเรื่องปมปัญหาที่ใหญ่ขึ้น และเริ่มมอง
หาวิธีในการแก้ไขปัญหา ย่อหน้าที่สี ่เล่าถึงการคลี่คลายปัญหา ย่อหน้าที่ห้ากล่าวถึงเรื่องราวจุด
เปลี่ยนในชีวิตกับเส้นทางที่ตัวเองเลือก การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ ย่อหน้าที่หกพูดถึงการยอมรับใน
เรื่องราวที่เกิดขึ้น และมองอย่างเข้าใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 

 
“ตอนเด็ก ๆ ผมคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพี่ชายมาตลอด บ้านอยู่สุพรรณบุรี สอบ
ติดโรงเรียนสาธิตที ่อยุธยา ขณะที ่พี ่ชายสอบไม่ติด พอพี ่ชายสอบติดหมอ 
ตอนนั้นผมอยู่ ม.4 ใจนึงก็ยินดี แต่อีกใจคิดว่า ฉิบหายแล้ว ถ้าได้ต่ ากว่าพี่ชาย 
พ่อแม่ผิดหวังแน่ ๆ พอขึ้น ม.6 ก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ พ่อแม่มักพูดว่า ‘หมอ

การสร้างความ
เข้าใจให้กับสังคม 

 

ประวัติของผู้เล่า 
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ฟันก็ดีนะ’ ช่วงนั้นผมพยายามเปิดใจให้กว้างและตัดสินใจไปสอบโควต้าต่าง  
ๆ แต่สอบ 
อะไรก ็ไม ่ต ิด  เภส ัช  เทคน ิคการแพทย์ ว ิศวะ บ ัญช ี ท ันตแพทย์ก ็ไปสอบ 
บรรยากาศในบ้านแย่มาก เราหยุดอ่านหนังสือแป๊บเดียวก็โดนหาว่าไม่อ่าน อยู่
มาวันนึงพี่ที่เรียนพิเศษชวนไปกินข้าว กลับถึงบ้านสี่ทุ่ม พ่อถามว่า ‘ไปไหนมา!’ 
บอกเหตุผลไป เขาเริ ่มโมโห ขึ ้นมึงขึ ้นกู น้อยครั้งที ่ได้ยินค าแบบนั ้น พอเข้า
ห้องนอนมา ผมโมโหมาก ปกติก็อ่านป่ะวะ นี่เขาชวนกินข้าวไง ผมทุบเตียงเสียง
ดัง พ่อเปิดประตูเข้ามาถาม ‘เป็นอะไร!’ เขาก็ว่า ๆ ๆ พออารมณ์เย็นค่อย
อธิบาย ‘สอบไม่ติดหลายที่แล้วนะ ไม่เห็นว่าพยายามมากขึ้นเลย’ เราไม่ตอบโต้ 
แต่ในใจคิดว่าตัวเองพยายามแล้ว เหตุการณ์นั้นกลายเป็นแผลในใจที่ ใหญ่มาก 
เหลือเวลาหนึ่งเดือนในการสอบ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย) อยากได้ทันตแพทย์ใช่ไหม เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดู! ผมอ่านหนังสืออย่างหนักทุก
วัน ยื่นทันตแพทย์ไป 4 อันดับ ผลออกมาติดที่ ม.เชียงใหม่ โทรไปบอกพ่อกับ
แม่ พ่อตีกอล์ฟอยู่ เขวี ้ยงไม้ทิ ้งแล้วกระโดดถีบต้นมะพร้าว ส่วนแม่ออกจาก
ออฟฟิศแล้วกลับบ้านเลย เห็นเขาดีใจก็ดีใจนะ แต่ลึกๆ รู้สึกว่า ‘เห็นไหม กูท า
ได้แล้ว!’ แม้จะสอบติดทันตแพทย์ แต่มันไม่ได้ช่วยแก้แผลในใจเลย 
“ปีแรกที่เชียงใหม่เรียนวิชาพื้นฐาน ไม่ได้หนักอะไร เกรดก็ 3.7 วันสุดท้ายของ
การสอบ ผมเห็นเพื ่อนคนนึงอ่านหนังสือ อุนนุนหมายเลข 1 ของนิ ้วกลม 
เหมือนเป็นการเปิดโลกของผมเลย ‘เฮ้ย เจ๋งว่ะ แค่ค าไม่กี ่ค าเรียงกัน ’ กลับ
ห้องตั้งสเตตัสคม ๆ มีคนมาไลค์ เรารู้สึกมีตัวตนขึ้นมา พอปี 2 ผมสนใจการ
อ่านหนังสือมากขึ้น ขณะที่การเรียนเจอวิชาที่หนักและงานเยอะ ในใจคิดว่าจะ
อดทนเรียนให้จบ เป็นทันตแพทย์ที่เขียนหนังสือละกัน เท่ฉิบหายเลย ช่วงเวลา
นั้นชีวิตมีทั้งเรื่องเรียนและความสนใจเรื่องการเขียน ตอนปี 4 ผมเสนอตัวไป
เขียนให้นิตยสารเล่มนึงที่เชียงใหม่ การได้สัมภาษณ์ ถอดเทป และเขียน มีแต่
ค าว่า ใช่ ใช่ ใช่ เป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ชอบและอยู่กับมันได้จริง  ๆ ส่วนการเรียน 
เราต้องเจอคนไข้ เป็นการจ าลองภาพในอนาคต จนเกิดค าถามว่า จะอยู่แบบนี้
ทั้งชีวิตได้เหรอ ตอนนั้นมีโอกาสต้องเรียนซ้ า เครียดมาก เราเริ่มนอน ไม่หลับ 
ตื่นมากลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ การได้คุยกับแฟนเป็นเรื่องดีๆ อย่างเดียวที่
เหลืออยู่ จนกระทั่งวันนึงทะเลาะกับแฟน ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือใคร เคย
เกือบฆ่าตัวตายด้วย ตั้งแต่มาเรียนที่เชียงใหม่ ผมคุยกับพ่อแม่น้อยมาก โทรไป
เล่าว่าเรียนหนักก็ไม่ได้ก าลังใจ แถมพูดว่า ‘ต้องเรียนให้ไหวนะ’ เวลาผ่านไป
ลองโทรอีกก็พูดแบบเดิม ผมไม่เล่าอะไรแล้ว โกรธพวกเขาตลอด เอากูมาอยู่
ตรงนี้ท าไม! แล้วสุดท้ายปีนั้นก็เรียนซ้ าจริง ๆ 

 

พบจุดเปลี่ยน 
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“พอขึ้นปี 5 ก็เหมือนเดิมอีก เบื่อชีวิต เริ่มเกลียดพ่อแม่ ผมกลัวตัวเองจะฆ่า
ตัวตาย เลยตัดสินใจไปดร็อป อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า ‘เซ็นใบดร็อปให้ก็ได้ 
แต่ไปหาหมอได้ไหม’ เลยไปหาหมอ ผมเป็นโรคซึมเศร้า แฟ้มแปะสีแดงว่า 
‘ผู้ป ่วยเคยคิดฆ่าตัวตาย’ การได้เจอหมอและนักจิตวิทยาช่วยให้ได้เข้าใจ
ตัวเองมากขึ้น ปีต่อมาเพื่อนหลายคนเรียนจบแล้ว ผมยังอยู่ปี 5 เคยอยากเป็น
ทันตแพทย์ที ่เขียนหนังสือ ตอนนั ้นรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั ้น ขณะ
ก าลังรู้สึกว่า ‘ชีวิตกู อะไรวะเนี่ย!’ แม่พิมพ์มาทักทายตามปกติ เราเลยพิมพ์
กลับไป 'ถ้าให้ทนเรียนต่อจนจบ ไม้เรียนได้นะ แต่วันที่จบ ความสัมพันธ์ของ
เราคงเสียไปแน่ ๆ ไม้รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับ ขอลาออกได้ไหม อยากได้ชีวิต
ตัวเองคืน' แม่บอกให้กลับบ้านมาคุยกัน ผมเล่าอย่างหมดเปลือก เล่าเรื่องเคย
คิดฆ่าตัวตายให้พ่อแม่ฟัง เขาพยายามอธิบายว่า ‘พ่อไม่เคยบังคับนะ’ เรา
บอกว่า ‘ถ้าไม่บังคับจริง ๆ วันที่บอกว่าเรียนหนัก เขาต้องไม่พูดแบบนี้’ เขาก็
บอกว่า ‘พ่อแม่เป ็นห่วงอนาคตของลูก ’ ถ้าลาออกตอนนั ้นได้ปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ผมเลยบอกพ่อไปว่า ‘ขอเวลาท างานเขียนหนึ่งปี ถ้าไม่

รอดจะกลับมาเรียนปริญญาโท’ เขาก็ตกลง พ่อมาเล่าให้ฟังทีหลังว่า ‘เหตุผล

เดียวคือไม่อยากเสียไม้ไป เพราะสิ่งส าคัญคือหัวใจของลูก’ 
“หลังจากลาออกมา พ่อบอกแทบทุกอาทิตย์ ซึ ่งเป็นประโยคเดียวกับตอน
อนุญาต 'ลาออกมา พ่อเลี ้ยงไม้ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องท างานเลยก็ได้ แต่ใน
อนาคต ไม ้จะ เลี ้ย งครอบครัวของต ัว เองได ้ไหม ' ผมกล ับมาอยู ่บ ้านที่
สุพรรณบุรี ความสัมพันธ์ที่เคยแรงใส่กันก็เบาลง อย่างน้อยที่สุด พอถึงเวลาที่
จะเป็นจะตาย เขาก็รับรู้ว่าลูกรู้สึกยังไง ทั้งพ่อและแม่โดนคนอื่นถามเยอะมาก 
แม่เคยโดนเพื่อนมาบอกว่า 'ท าไมไม่สอนให้ลูกอดทน ' ผมโคตรโกรธเลย แม่
ไม่ตอบ รับค าพูดเหล่านั้นแล้วมาร้องไห้ที่บ้าน ยิ่งท าให้รู้สึกว่า ที่ผ่านมาท าไม
เกลียดพ่อแม่ได้ขนาดนั้น มันมีแหละที่เขาบังคับให้เรียน พอบอกว่าชอบงาน
เขียน สิ่งแรกที่ตอบกลับมา 'แล้วเรื่องเรียนล่ะ ' แต่วันนั้นเราเข้าใจว่าบังคับ
เพราะอะไร พวกเขาเป็นห่วง พ่อเป็นคนกินเบียร์ กินแล้วก็พูดเปิดใจกับผม 
เขาเคยพูดว่า 'ได้มาคุยกันแบบนี้ พ่อมีความสุขมาก ' ทั้งที่เราเพิ่งลาออกมาไม่
นาน การคุยดีๆ กลับมาแล้ว บางช่วงผมคิดถึงเช ียงใหม่ ก ็ไปเที ่ยวบ้าง 
กลับมาพ่อก็บอกว่าคิดถึง เป็นการคุยกันแบบที่ไม่เกิดขึ้นมาหลายปี  

 
 
 

การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา  

 

การ
คลี่คลายปม
ปัญหา 

จุดสูงสุด 

 



 133 
 

 

“ตอนนั้นสมัครงานเต็มไปหมด ปรากฏว่าไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์เลย เหมือนมี
คนมาต่อยหน้า คิดว่าแน่เหรอ โลกความจริงไม่ง่าย! ผ่านไปสามเดือน ชีวิต
เริ่มยากแล้ว วันนึงไปดูหนังเรื่อง La La Land นางเอกอยากท างานที่ตัวเอง
รัก ขณะที่คนในสังคมบอกว่า ท าไม่ได้หรอก พระเอกพูดว่า ‘ช่างแม่งสิ ไม่มี
เวทีก็สร้างเอง ไม่มีใครดูก็ช ่างแม่ง ’ ผมออกจากโรงมา ตัดสินใจว่าจะท า
หนังสือท ามือ เอาไปวางร้านกาแฟที่สุพรรณบุรี ร้านใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ เวลา
ผ่านไป นิตยสารอะเดย์เปิดรับเด็กฝึกงาน (a team junior) ตอนเรียนอยู่ปี 3 
ผมเคยสมัครไปแล้วไม่เข้ารอบสุดท้าย ครั้งนั้นรุ่น 9 มาครั้งนี้รุ่น 13 ผมสมัคร
อีกจนได้รับคัดเลือกเปน 1 ใน 15 คน ดีใจมาก ผมร้องไห้เลย เริ ่มฝึกงาน
พฤษภาคม 2560 พอครบ  3 เด ือน  ผมสม ัครงานต ่อ  แล ้ว ได ้เป ็นกอง
บรรณาธิการนิตยสารอะเดย์มาจนถึงปัจจุบัน พอได้งานประจ า ผมไปบอกพ่อ
ว่า 'ท าได้แล้วนะ ' เขาก าลังเมาๆ เอามือมาแตะหลังแล้วพูดว่า 'มึงแน่มาก! ' 
เป็นสามพยางค์ที่ในใจร้องตะโกนคุกเข่าร้องไห้ ใช่ เขาเคยบังคับ แต่ช่วงเวลา
นั้นเปิดประสบการณ์ให้หลายอย่าง ส่วนความสัมพันธ์กับแฟน เราเลิกกันมา
สามเดือนแล้ว ความไม่เข้าใจสะสมมาหลายปี เดือนก่อนเพิ่งได้ เปิดใจคุยกัน 

ทั ้งสองคนเห็นตรงกันว่าตัดสินใจถูกแล้ว แต่เราไม่ได้โกรธอะไรกัน เป ็น
ความรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ ถ้าวันนึงผมเขียนหนังสือออกมา คนที่ผมจะ
ให้เครดิตคือเขาเลย 
“การที่เคยเรียนทันตแพทย์แล้วลาออกมาท างานเขียน มีคนมาชื่นชมเยอะ 
‘เก่งมาก ท าตามความฝัน!’ แต่ผมเฉยๆ นะ คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังคือ
ความเห็นแก่ตัว ตอนยังไม่ได้งาน แม่บ่นว่าเหนื่อยกับงานธนาคาร ผมถามไป
ว่า ‘แม่ชอบท าอะไร’ เขาบอกว่า ‘แม่มีความสุขกับการได้จัดสวน’ ผมถาม
ต่อว่า ‘ท าไมไม่ลาออกมาล่ะ’ สิ่งที่แม่ตอบคือ ‘ต้องท างานธนาคาร เพื่อเอา
เงินมาเลี้ยงลูกไง’ จุกฉิบหาย ถ้าแม่ท าตามฝันมาจัดสวน เขาจะเอาเงินที่ไหน
มาให้ผมตามฝันวะ ผมมีเพื่อนคนนึงที่บ้านท าอาชีพค้าขาย ไม่ได้มีเงินมาก 
เขาเกลียดทันตแพทย์ แต่ตอนนี้เรียนจบแล้ว เนื่องจากพ่อป่วยเป็นมะเร็ง 
เพื ่อ ให ้พ ่อ ได ้ร ับ สว ัสด ิการ และ ในอนาคตก ็เพื ่อแม ่ เขาต ัดส ิน ใจอยู่
โรงพยาบาลรัฐบาล ยอมอยู่กับสิ ่งที ่ไม่ชอบ คนแบบนี้น่าเคารพกว่าผมอีก  
ค าพูดว่า 'ท าตามความฝันสิ! มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็น แต่ชีวิตจริงมีอะไรมากกว่า
นั้น” 

          (เรื ่อ ง เล ่าหมายเลข 86)
  

การยอมรับ และ
เช้าใจชีวิตจาก
ประสบการณ์ที่
ผ่านมา 

การเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ 
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4.1.7 เรื่องเล่าเจ็ดย่อหน้า  

 ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 122 กล่าวถึงผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ต้องใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ที่อาการของโรคซึมเศร้า เป็นการเล่าเรื่องตั้งที่มาของปัญหาจนถึงบทสรุป โดยเรื่องเล่า
ย่อหน้าที ่หนึ ่งเป็นการเล่าความเป็นมาของเหตุการณ์ที ่น าไปสู่ประเด็นที ่เป็นเนื ้อหาส าคัญ ย่อ
หน้าที ่สองเล่าเรื ่องต่อจากย่อหน้าแรกโดยเล่าถึงปัญหาที ่เกิดต่อมาจากย่อหน้าแรกที่เริ ่มเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ย่อหน้าที่สามเล่าเรื่องต่อจากย่อหน้าที่สอง โดยเป็นการเล่าถึงปมปัญหาที่ยังคง
ด าเนินต่อไป ยังแก้ไขไม่ได้ ย่อหน้าที่สี่เล่าถึงการเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงของผู้เล่า ต้องพบ
กับทุกข์ยาก ความเสียใจ ในปัญหาที่ยังไม่คลี่คลาย ย่อหน้าที่ห้ายังคงเล่าปัญหาต่อจากย่อหน้าที่สี่
และปัญหานั้นยังคงส่งมาถึงปัจจุบัน ย่อหน้าที่หกเล่าถึงความรู้สึกของตนเองต่อสถานการณ์ที่ต้อง
เผชิญอยู่ในขณะนี้ และย่อหน้าสุดท้ายพูดถึงการยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป  
 

“ตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายอีเวนท์ของส านักพิมพ์ ส่วนเขาเป็นนักเขียนที่มาคุมงาน เขา
คุยสนุก ความคิดดี จิตใจดี ไม่เอาเปรียบใคร ไปไหนก็เป็นที่รักของเพื่อนๆ คุยกัน
เกือบปีค่อยตกลงเป็นแฟน วันวาเลนไทน์ครั้งแรก เขาเอากุหลาบมาให้ 2 ดอก สี
ขาวและสีแดง แล้วพูดกับเราว่า ‘ผมไม่เคยให้ใครเลย’ บอกความหมายให้ฟังว่า 
ดอกสีแดงคือความรักแบบหนุ่ม -สาว ส่วนดอกสีขาวเพราะเราเหมือนแม่อีกคน 
(หัวเราะ) เวลาผ่านไปสักระยะ เขาเริ่มสร้างบ้านที่อ าเภอปากช่อง แล้วเล่าแพลน
ของตัวเองให้ฟัง ซึ่งในนั้นมีเราด้วย ‘อยากย้ายไปใช้ชีวิตในที่อากาศดี ๆ ย้ายไปอยู่
ด้วยกันไหม’ พอเรากลับมาคุยกับที่บ้าน แม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร ที่นั่นเรามีหน้าที่  
ดูแลงานในบ้าน ส่วนเขาเขียนหนังสือ เริ่มตั้งแต่เช้าแล้วเลิกตอนเย็น ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ มาจากงานเขียน ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย ช่วงนั้นงานได้รางวัลบ่อย เลยอยู่
ได้โดยไม่ล าบาก หลังจากนั ้นประมาณสามปี เขาเขียนนวนิยายออกมาเล่มนึง 
ทุ่มเทจนตัวเองหมดพลัง กลายเป็นคิดไม่ออกเขียนไม่ได้ ประกอบกับรายได้จาก
งานคอลัมน์ลดลงด้วย เราเลยตกลงกันว่า พอได้ค่าต้นฉบับนวนิยายเล่มนี้ จะเอา
เงินมาท าทุนที่กรุงเทพฯ 
“ญาติฝั่งเราเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง เลยขอสูตรมาเปิดร้าน
ของตัวเอง เริ่มขายปี 2552 เราดูแลร้านเป็นหลักและจ้างคนมาช่วย ส่วนเขายัง
พยายามเขียนหนังสือต่อ ช่วงแรกบางเดือนขาดทุน เวลาผ่านไปเริ่มได้ก าไร แต่
เงินถูกเอาไปหมุนเป็นข้าวของในร้าน จนกระทั่งมีการชุมนุมทางการเมือง รัฐบาล
ประกาศเคอร์ฟิว แล้วร้านอยู่ใกล้กับกรมทหาร คนเลยไม่ค่อยมาเดิน ยอดขาย
ลดลงและติดลบ ช่วงนั้นล าบากพอสมควร ขณะที่เขาเองเขียนยังไงก็เขียนไม่ออก 

ที่มาของ
ปัญหา 

เล่าความ
เป็นมา 
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พยายามเค้นออกมาได้บ้าง แต่เป็นงานที่ตัวเองไม่พอใจ เขาเริ่มบ่นว่านอนไม่หลับ 
บางวันไม่หลับจนถึงเช้า กลายเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ตื่นมาแล้วไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีกะ
จิตกะใจ พอไปหาหมอก็ได้ยามากิน ช่วงนั้นเลยโทรบอกเพื่อนของเขาให้ช่วยดูอีก
ทาง เราต้องท าร้านตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลา เขายังออกไปเจอเพื่อนอยู่เรื่อยๆ นะ 
และเคยลุกมาออกก าลังกายด้วย เราเลยวางใจมากขึ้น  
“ก่อนย้ายกลับมากรุงเทพฯ เขาเคยเล่าถึงปัญหาครอบครัว แม่ทิ้งไปตั้งแต่แบเบาะ 
เล่าว่าตัวเองเคยฆ่าตัวตายมาสองครั้ง ครั้งนึงกินยา อีกครั้งกรีดแขนและกินยา แต่
เป็นการเล่าด้วยท่าทีข าๆ พูดถึงความทุกข์ด้วยความสนุก ‘ตอนนั้นหลับไปสองวัน
เลย ตื่นมาก็งงวันงงคืน ต้องโทรศัพท์ถามเพื่อนว่าวันนี้วันอะไร ’ เล่าว่าเคยไปหา
หมอด้วย ตอนรู้ครั้งแรกก็ตกใจ เราไม่เคยรู้จักภาวะแบบนั้น  แล้วในอดีตไม่ค่อยมี
ใครมาซีเรียสเรื่องนี้ ต่างจากในปัจจุบันที่ค าว่า ‘โรคซึมเศร้า’ ได้รับการพูดถึงเป็น
วงกว้าง แม้เขาจะเล่าเรื่องที่ดูเครียดแค่ไหน แต่ไม่เคยแสดงความท้อแท้ออกมา
เลย แถมยังบอกด้วยว่า ‘ผมไม่ท าแบบนั้นแล้วล่ะ ต่อไปจะให้ความส าคัญกับการ
เขียน และใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่เลือกแล้ว’ เขาเคยบอกเราว่า ‘คุณเป็นที่สองรองจาก
งานเขียนนะ’ (หัวเราะ) แปลกดีนะ เราเป็นที่สอง แต่ไม่ได้รองจากใคร เขาคงรัก
งานเขียนมาก 
 
“ช่วงนั้นเขาเหมือนกลายเป็นคนละคน พกปืนที่ได้มาจากญาติติดตัวไว้ตลอด เขา
เคยพูดว่า ‘ถ้ายิงในรถจะเป็นยังไงนะ’ เคยพูดว่า ‘ถ้ายิงกรอกปากจะเป็นยังไงนะ’ 
แต่เล่าโดยมีมุขตลกนะ ‘ไม่เอาดีกว่า ยิงในห้องเดี๋ยวเจ้าของให้เช่าต่อไม่ได้ หรือถ้า
ยิงในรถเดี๋ยวเอาไปขายต่อไม่ได้’ เราเคยคิดจะแย่งปืนมา แต่ยังไม่มีจังหวะเลย 
จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2553 เขามาที่ร้านตอนบ่าย ถือเหล้ามากินด้วย เดินวนไป
วนมา มานั่ง แล้วเข้าห้องน้ า มานั่ง แล้วเข้าห้องน้ า เข้าไปนานมาก พอเราถาม 
เขาบอกว่า ‘ถ้ายิงในห้องน้ าจะเป็นยังไงนะ’ เขานั่งกินเหล้าไปเรื่อย ๆ จนหัวค่ า 
เรากังวลว่าจะเอาสถานการณ์ไม่อยู่ เลยเจรจาขอปืน ‘ถ้าจะกินเหล้าต่อ เอาเงินไป 
แล้วเอาปืนมานะ’ เขาก็ให้ปืน เราค่อย ๆ แกะกระสุนออก พอเห็นผิดสังเกต เขา
เลยแย่งกลับแล้วเดินออกไปหน้าร้าน เรานึกว่าปืนไม่มีลูกแล้ว เลยกลับมาขายของ
ต่อ ระหว่างชงน้ าให้ลูกค้า เราได้ยินเสียง ปัง! เขายิงกระจกตู้โทรศัพท์แล้วเดินมา
พูดว่า 'สวยดีนะ' แต่กระสุนเหลือแค่นัดนั้น เขาเดินกลับมาหาเรา 'ลูกที่เหลืออยู่
ไหน ผมไม่ไหวแล้ว’ เราใส่กระสุนไว้ในผ้ากันเปื้อน เกิดการยื้อแย่ง สุดท้ายเขามา
ล้วงเอาไปได้ แล้วผลักเราล้มลง ยังไม่ทันจะลุกขึ้น เขาพุ่งออกไปหน้าร้าน แล้วมี
เสียงดัง ปัง! เราเห็นตอนที่เขาล้มลงแล้ว ตอนนั้นท าอะไรไม่ถูก มันมืดไปหมด ไม่
รู้สึกตัวเลย จนกระทั่งมีคนมาเขย่าแขนบอกว่า 'เขายังหายใจอยู่นะ' 
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“เขายิงเข้าที่ขมับขวา กระสุนตัดผ่านสมองแล้วทะลุออกมา ความเสียหาย
ท าให้ร่างกายขยับไม่ได้เลย ขยับได้แค่นิ้วมืออย่างเดียว แต่เรียกชื่อแล้วมอง
ตามนะ ต่อมาก็หันคอได้ช้า ๆ รักษาตัวเองที่โรงพยาบาล 4 เดือนจนอาการ
ทรงตัว หมอให้กลับมาดูแลต่อที ่บ้าน  เขาต้องเจาะคอ เป็นผู ้ป่วยนอนติด
เตียง ตั ้งแต่อยู ่ในห้องไอซียูแล้ว เรากระซิบบอกว่า  ถ้าจะไปก็ไม่ต้องห่วง
อะไร แต่ถ้าจะอยู่ก็ต้องสู ้ไปด้วยกัน ' ลึกๆ ก็โกรธบ้าง แต่เราไม่มีทางรู้สึก
แบบเดียวกันได้ ภาวะข้างในของเขาคงพีคที่สุดแล้ว เลยไม่ได้โกรธมาก ลึกๆ 
ก็โทษตัวเองนะ ท าไมไม่ทิ ้งกระสุนไปเลย แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เลยบอก
ตัวเองว่า ‘จะท าตรงนี้ให้ดีที่สุด’ ตอนนั้นเพื่อนๆ ของเขาช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 
เรามีหน้าที่ดูแลอย่างเดียว เข้าใจค าว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังเลย ออกจาก
ห้องไอซียูก็มีความหวัง ได้กลับบ้านก็มีความหวังอีก  พอขยับข้อมือ ยกแขน 
ยิ้ม หัวเราะ และดีขึ้นจนได้ปิดคอ การได้เห็นร่างกายกระเถิบมาเรื่อย  ๆ เรา
มีความหวังอยู่ตลอด 
“แต่ช่วงหลังๆ  เขาชักบ่อยขึ้น บางครั้งชักแล้วอ้วกกระจายเต็มห้อง ครั้งสุดท้ายชักไม่หยุด 
เลยต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง หมอบอกว่า ‘ถ้าเจาะคออีก เขาจะไม่รับรู้อะไรแล้ว ลองนึก
ถึงเหตุการณ์วันนั้นนะ เขาคงรู้สึกทรมานมาก เลยตัดสินใจท าแบบนั้น แล้วที่ผ่านมาก็สู้มา
ด้วยกันแล้ว’ โอเค งั้นไม่เจาะคอ แล้วย้ายมานอนห้องปกติ ให้ออกซิเจน ช่วงนั้นเรานอนไม่
หลับเลย กลับไปเหมือนชว่งแรก ๆ  ที่เขายิงตัวเอง แต่คราวนี้ไม่มีหวังแล้ว การไม่เจาะคอท าให้
ของเสียสะสม ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ขณะก าลังจะออกจากบ้านไปโรงพยาบาล พยาบาล
โทรมาว่า ‘อาการไม่ค่อยดีแล้วนะ’ ไม่กี่วันก่อนหน้านั้น เราเคยพูดกับเขาว่า 'เข้าใจ
นะ อยู่กันแค่นี้ สู้กันแค่นี้ ไม่โกรธเลย หลับแล้วไปสบายนะ' ตั้งแต่ย้ายมานอนห้อง
ปกติ เราพกวิทยุเครื่องเล็ก ๆ ติดตัวไว้ตลอด วันนั้นเลยเปิดบทสวดมนต์ให้ฟัง แล้ว
เขาก็ค่อยๆ หมดลมหายใจ” 
“เราเหมือนอกหักและตกงานพร้อมกัน พอเขาไม่อยู่แล้ว เราเหมือนคนอกหัก แล้ว
ตลอดปีกว่าที่เขานอนติดเตียง งานของเราคือการดูแลเขา ชีวิตว่างเปล่าไปเลย 
ตั้งแต่อาการทรุดลงแล้ว เราเร่ิมท าใจ จนวันที่เขาชักไม่หยุด ครั้งนั้นคื อที่สุด 
ความหวังที่มีหมดลงแล้ว จนกระทั่งเขาไปจริง ๆ เราพยายามบอกตัวเองว่า ‘เรา
ต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้ดี ต้องอยู่ให้มีความสุข’ ตลอดหลายปีของความสัมพันธ์มี
เรื่องราวดี ๆ มากมาย แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เรายังท าบุญให้เขาทุกวันเกิด-
วันเสียชีวิต ถ้าตัวเองมีความสุข มีพลังที่ดี เขาคงรับรู้ได้ แต่ถ้าเอาแต่กล่าวโทษ
เขา ‘ท าไมต้องยิง’ ‘รู้ไหมฉันเสียเวลาไปกี่ปี’ เขาคงไม่มีความสุข เราเชื่อแบบนั้น
นะ” 

                                                        (เรื่องเล่าหมายเลข 122) 

ผลจากการกระท า 
ผลจากการกระท า 

ผลจากการกระท า  

การยอมรับ และ
เข ้า ใจช ีว ิต จาก
ประสบการณ ์ที่
ผ่านมา 
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4.1.8 เรื่องเล่าแปดย่อหน้า 
 มีจ านวนเพียงเรื ่องเดียว คือเรื ่องราวเหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 

2519 ในย่อหน้าแรกเป็นการเล่าประวัติของตนเองในขณะที่เป็นนักศึกษา ความสนใจ
การท างานทางการเมือง ย่อหน้าที่สองเล่าเรื่องราวต่อจากย่อหน้าแรก มีปมปัญหาทาง
การเมืองเกิดขึ้น ย่อหน้าที่สามเล่าเรื่องราวต่อจากย่อหน้าที่สอง เล่าถึงเหตุการณ์ในการ
ชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ย่อหน้าที่สี่เล่าเรื่องเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และวิธีเอา
ตัวรอดและบรรยายเหตุการณ์รอบตัวที่มีแต่ความรุนแรง ย่อหน้าที่ห้ายังคงเล่าเรื่องต่อ
จากย่อหน้าที่สี่กับเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญกับเจ้าหน้าที่ และหนีตัวรอดจากการจับกุม ย่อ
หน้าที ่หกเล่าเรื่องต่อจากย่อหน้าที่ห้าเล่าถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ของบ้านเมืองและ
ตนเองหลบหนีจากเหตุการณ์ได้อย่างปลอดภัย ย่อหน้าที่ เจ็ดเป็นการแก้ปัญหาและการใช้
ชีวิตหลังเหตุการณ์ประท้วง ย่อหน้าที ่แปดเป็นบทสรุปจากเรื่องราวที่ผ่านมา และการ
ยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้ประโยชน์ มีแต่ผู้สูญเสีย  

 
“ผมท าก ิจกรรมมาตั ้งแต ่เร ียนที ่สวนกุหลาบ พอป ี 2518 เข ้ามาเร ียน
นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก็สมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ช่วงนั้นประเทศเปิด
หลัง 14 ตุลาฯ ชาวบ้านมักรวมตัวมาหานักศึกษา เพราะเชื่อว่าพวกเราเป็น
ความหวัง เป็นตัวเชื ่อมไปร้องเรียนต่อรัฐได้ ปี 2519 ประภาสกลับเข้ามา 
นักศึกษาก็ไล่ออกไป ต่อมาถนอมก็เข้ามาบวชเป็นเณรที่วัดบวรฯ คนที่เคย
เจ็บปวดจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ นักศึกษา ชาวนา กรรมกร เรียกร้องให้
รัฐบาลน าตัวออกไป หรือไม่ก็ต้องจับมาด าเนินคดี รัฐบาลรับเรื่อง แต่ไม่ท า
อะไร อ้างว่าไม่มีกฎหมายให้เนรเทศคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่น าตัวมา
ขึ้นศาล ฝ่ายนั้นเริ่มปลุกระดม กล่าวหาว่านักศึกษาจะไปเผาวัดบวรฯ คราบ
เลือดที่ฆ่าคนที่ราชด าเนิน (14 ตุลาคม 2516) ยังล้างออกจากมือไม่หมด แต่
กลับมีฝ่ายเชียร์ถนอมขึ้นมา เหตุการณ์ชักไปกันใหญ่แล้ว” 
“สมัยก่อนการประท้วงจะใช้วิธีต ิดโปสเตอร์ตามที ่ต่าง  ๆ เรามีเครือข่ายที่
ร่วมกัน คือสหภาพแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีส านักงานเขต 7 อยู่ที่
นครปฐม สมาชิกไปติดโปสเตอร์ เนื้อหาคือไล่ถนอมออกไป ปรากฏว่าคนที่ไป
ติดโปสเตอร์ 2 คนถูกแขวนคอที ่รั ้วโรงงาน นอกจากเรื ่องถนอม เราเลย
เรียกร้องให้จับคนผิดมาลงโทษ จนกระทั ่งวันที ่ 4 ตุลาคม มีการสอบวิชา
ภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 เป็นวิชาพื ้นฐาน คนสอบเยอะ นักศึกษากลุ ่ม
หนึ่งไฮปาร์คที่ลานโพธิ์เรียกร้องให้นักศึกษาบอยคอตประท้วงโดยการไม่สอบ 
สุดท้ายการสอบก็ยกเลิก วันนั้นยังมีการเล่นละครประเด็นที่มีคนถูกฆ่าแขวน

ประวัติของ 
ผู้เล่าและเล่าความ
เป็นมาของเรื่องเล่า 
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คอ แล้วเลือกคุณอภินันท์ (บัวหภักดี) มาเล่นเป็นคนถูกแขวนคอ เขาไม่ใช่คน
ท ากิจกรรมการเมือง เป็นนักกีฬากรีฑา แต่ชวนมาเพราะเป็นคนตัวเล็ก  ผมกับ
เขาสนิทกัน ไม่มีใครคิดว่าละครที่เล่นจะน าไปสู่อะไรเลย  

 
“คืนวันที ่ 4 เรามาปักหลักชุมนุมในธรรมศาสตร์ ตั ้งใจว่าจะยืดเยื ้อจนกว่า
รัฐบาลจะเอาถนอมออกไป หรือจับมาด าเนินคดี โดยมีเวทีอยู่หน้าตึกโดมฝั่ง
สนามฟุตบอล เช้าวันที่ 5 หนังสือพิมพ์ดาวสยามตีพิมพ์ภาพ แล้วบอกว่า ละคร
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พาดหัวว่า แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดิน
เดือด! ศูนย์ฯ เหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ) ประสานเสียงกับวิทยุยานเกราะที่โจมตี
มาตลอด มีการชวนให้ผู้คนออกมาชุมนุมตอนบ่ายที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ทั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน กระทิงแดง นวพล บรรยากาศเหมือนท้ารบเลย ตกเย็นพวก
เขาเคลื ่อนมาที ่หน้าธรรมศาสตร์ เราก็ป ิดประตู (ฝั ่งสนามหลวง ใกล้ก ับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ศูนย์นิส ิตฯ แถลงข่าวว่าการแสดงละครไม่ได้มี
เจตนาแบบนั้น เหมือนจะมอบตัวเพื่อสู้คดี บรรยากาศยังตึงเครียด ตกดึกมีการ
เผาบอร์ดที่ติดกับรั้ว มีการขว้างของ แต่ยังไม่มีเสียงปืน ข้างในพวกเราก็รักษา
ความปลอดภัยน าโดยนักเรียนช่างกล”  
“ตอนนั้นตั้งใจว่าตอนเช้าจะสลายแล้ว เพราะถ้าเลิกตอนกลางคืนมันอันตราย 
แต่พอตีห้ามีระเบิดลูกแรกยิงเข้ามาที่สนามฟุตบอลด้านตึกบัญชี มีคนเสียชีวิต
ทันที 5 คน คราวนี้เป็นทหารต ารวจบุกดาหน้ายิงเข้ามา เสียงปืนดังต่อเนื่อง 
นักศึกษาหนีขึ้นตึกบัญชีบ้าง ตึกวารสารบ้าง ผมอยู่ที่ตึกองค์การนักศึกษา คิด
ว่าต้องหลบไปทางแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนนั้นคิดว่าคงตายแล้ว พ่ออยู่ต่างจังหวัด 
ส่งมาเรียนหนังสือ ยังไม่เคยให้เงินเขาสักบาทเลย ในใจสับสนไปหมด ท าไม
ต้องมาฆ่ากันด้วย พวกเราก็ต่อสู้เพื ่อประชาชน  ซึ่งก็คือพวกเขานั่นแหละ ผม
คลานไปตามถนน เพราะกระสุนมาระดับหัว ตอนนั้นหัวรุ่ง เห็นแสงไฟจาก 
M16 เลย นักศึกษาคลานตามๆ กันไป ผมคลานถึงหน้าตึกคณะวารสารฯ  หนุ่ม
คนหนึ่งถูกยิงตาย ยิงเข้าตรงนี้ (ท้ายทอย) ทะลุออกข้างหน้า ตาไม่ได้หลับ มี
ไขมันออกมา เป็นครั้งแรกที่เห็นคนตายต่อหน้า 

“ประตูด้านท่าพระจันทร์ปิด ผมและนักศึกษาจ านวนหนึ ่งเลยวิ่งไปที่
แม่น้ า แล้วกระโดดลงไป ว่ายอ้อมไปขึ้นที่ท่าพระจันทร์ ต ารวจแก่ๆ คน
หนึ่งเป็นคนฉุดผมขึ้นมา เจ้าหน้าที่บางคนก็มีความเห็นอกเห็นใจน่ะ ผม
เดินต่อมาที่ถนนวัดมหาธาตุ ปรากฏว่าโดนจับ เขาให้ทุกคนนอน วินาที
นั ้นผมตัดสินใจหนี เลยลุกพรวดออกมา ย้อนกลับมาทางตลาดพระ
เครื่อง เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ ก็เข้าไปเลย เจ้าของบ้านให้ขึ้นไปหลบชั้น
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บน ยังจ าได้เลยว่าเขาเอามันเทศต้มกับน้ ามาให้ นักศึกษาหญิงที่หลบอยู่
ด้วยกันก็ร้องไห้ ‘พี่ชายหนูถูกยิงตาย’ ประมาณ 11 โมง ลูกชายเจ้าของ
บ้านเล่าให้พ่อฟังว่า มีคนแห่เอาศพไปที่สนามหลวงด้านแม่ธรณีบีบมวย
ผม ตอนนั้นผมนึกว่าได้รับชัยชนะเหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แต่ฟังๆ 
ดูแล้วไม่ใช่ 
 “ผมหลบถึง 4 โมงเย็น ชาวบ้านบอกว่าออกมาได้แล้ว นักศึกษาถูก
ควบคุมตัวไปหมดแล้ว ในธรรมศาสตร์มีแต่ทหารรักษาการณ์ ผมกับรุ่น
น้องเดินมาที่ท่าพระจันทร์กลาง ขึ้นเรือข้ามฟากหางยาว มีคนนั่งอยู่แล้ว 
เป ็นนักศึกษา คนขับเรือก็เรียกผู ้โดยสารอยู ่บนท่า จู ่  ๆ ก็ม ีล ูกเส ือ
ชาวบ้านมาพูดว่า ‘มึงอย่าเอาพวกมันไปนะ พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ มึง
ติดคุกแน่’ เราเลยเดินขึ้นจากเรือ แล้วเดินไปท่ามหาราช หลังจากนั้น
ไม่กี่นาที มีเสียง ปั๊บ ๆ ๆ ท็อปบูทชุดสีน้ าเงินวิ่งมายิงใส่เรือ แต่เข้าใจว่า
ไม่มีคนตายนะ ผมระหกระเหินไปทางศิลปากร ข้ามฟากไปท่าพรานนก 
แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน 
“พ่อมาถึงคืนนั้น ตอนนั้นเป็นนายอ าเภออยู่ล าปาง ด่าฉิบหายเลย ท า
เรื่องอีกแล้ว มีปัญหาอะไรเยอะแยะ เขากับผมมีความเห็นไม่ตรงกัน เขา
รู้ว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพฯ คงลงเอยที่เข้าป่า เลยเอาตัวเราไปอ าเภอแจ้ห่ม 
ล าปาง 2 เดือน แต่จริง ๆ ผมไม่คิดจะเข้าป่าอยู่แล้ว เพราะไม่ได้เห็น
ด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เรามีแนวทางของตัวเอง 
หลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนต่อจนจบนิติศาสตร์ แล้วก็เริ่มอาชีพทนาย
มาจนถึงปัจจุบัน 
“เพื่อนฝูงเสียชีวิต ความโศกเศร้าเสียใจย่อมมีเป็นธรรมดา แต่เวลาผ่าน
ไป ผมไม่เคียดแค้นใคร คนลืมเรื่อง 6 ตุลาฯ กันพอสมควร แม้แต่คนรุ่น
ผมก็ตาม ส่วนคนรุ่นใหม่เขาไม่ลืมหรอก เพราะเขาไม่รู้เลย ในฐานะคน
จัดงานร าลึก 6 ตุลาฯ มาตั้งแต่สมัยนักศึกษา ผมต้องการท าความจริงใน
เหตุการณ์ให้ปรากฏ เมื่อคุณรู้ คุณจะลืมก็ได้ เราต้องยอมรับว่ามีการ
แขวนคอ มีการเอาเก้าอ้ีฟาด มีการตอกอก มีการเอาคนไปขังแล้วปล่อย 
ผมต้องการให้ความสูญเสียเป็นบทเรียน ท ายังไงที่ความรุนแรงแบบนั้น
จะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะต่อให้คนตายไปมากแค่ไหน สุดท้ายก็ไม่มีใครได้
ประโยชน์เลย” 

                        เรื่องเล่าหมายเลข 12 
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 จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เรื่องเล่าที่มีหลายย่อหน้ามักเป็นเรื่องราวเหตุการณ์
ของบุคคลที่เผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่ยาวนาน แต่ก็มีวิธีการแก้ปัญหา จนสุดท้ายเกิ ดการยอมรับ
ในโชคชะตาของตนเอง เรื่องเล่าขนาดยาวจะมีจ านวนน้อยกว่าเรื่องเล่าขนาดสั้นเนื่องจากเรื่องเล่า
ในรูปแบบใหม่ในสื่อออนไลน์มักนิยมเขียนเรื่องขนาดสั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของ
คนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ และไม่นิยมอ่านเรื่องขนาดยาวมากนัก  
 จากการวิเคราะห์ขนาดของเรื่องเล่าตามย่อหน้านั้น จะเห็นได้ว่าจ านวนของ ย่อ
หน้าไม่มีผลต่อขนาดของเรื่องเล่าที่ชัดเจน เนื่องจากเรื่องเล่าที่มีย่อหน้าเดียวอาจมีใจความส าคัญ
มากกว่าหนึ่งใจความส าคัญ ส่วนเรื่องเล่าที่มีหลายย่อหน้าบางเรื่องก็ไม่ได้มีใจความส าคัญทุกย่อ
หน้า แต่เป ็นเพียงเรื ่องเล ่าที ่ม ีเหตุการณ์ยาวนาน กล่าวถึงเหตุการณ ์ตั ้งแต ่เริ ่มต้นแล้วเล ่า
เหตุการณ์ต่อมาเรื่อย ๆ จนกระทั้งถึงจุดจบของเรื่อง จากการสังเกตพบว่าเรื่องเล่าที่มีหลายย่อ
หน้าเป็นเรื่องเล่าของเหตุการณ์ที่มีเนื ้อหาที่บีบคั้นหัวใจของผู้อ่าน จึงต้องใช้ย่อหน้าใหม่เพื่อให้
ผู้อ่านได้พักอารมณ์และพักสายตาจากการอ่านเรื่องเล่า  
 ตัวอย่างเรื ่องเล ่าหมายเลข 10 กล่าวถึงผู ้หญิงคนหนึ ่งที ่ถ ูกพ่อแม่เลี ้ยงแบบ
โบราณ ต้องอยู่ในกรอบ แต่ตอนนั้นไม่อยากมีปัญหาเลยพยายามอดทน จนตัวเธอมีลูกต้องดูแล
ลูกที่ซนมากจึงดุ ออกค าสั่ง มีแต่เสียงบ่นว่าจนความกลัวฝังในตัวลูก ท าให้นึกย้อนถึงสิ่งที่พ่อแม่
เคยท าจึงเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเขาเป็นห่วง จากนั้นเธอจึงเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงบุตรให้ผ่อนคลายมาก
ขึ้น  

 
“เราถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบโบราณ ต้องอยู่ในกรอบ ท าตามค าสั่ง 
ห้ามเถียง ห้ามนั่นห้ามนี่ ห้ามจนเราอึดอัด บางช่วงไม่อยากกลับ
บ้าน เคยอยากหนีออกจากบ้านด้วย แต่ตอนนั ้นไม่อยากมี
ปัญหา เลยพยายามอดทน พอเรามาเป็นแม่เอง ต้องดูแลลูกที่
ซนมาก ๆ เจออะไรไม่ชอบใจ เรามักออกค าสั ่งทันที อย่านั ่น 
อย่านี่ อย่านู่น ในห้องมีแต่เสียงบ่นเสียงห้าม เวลาผ่านไปความ
กลัวก็ฝังในตัวลูก ครั้ง นึงลูกพูดกับพ่อว่า ‘ไม่เอา เดี๋ยวแม่ดุ’ ทั้ง
ที่สิ่งนั้นเราไม่ห้ามแน่ ๆ นึกย้อนถึงสิ่งที่แม่เคยท า เราเริ่มเข้าใจ
มากขึ้น ตอนนั้นเขาท าไปด้วยความเป็นห่วง ถ้าลูกเจ็บ พ่อแม่ก็
เจ็บไปด้วย แต่เราอยากเปลี่ยนวิธีการ เพราะเกิดล้อมคอกมาก 
ๆ แล้วลูกทนไม่ได้ สุดท้ายเขาแหกออกไป ความเป็นห่วงที่ท าพัง
หมดเลย เราอยากเป็นแม่ที่เป็นบัดดี้ ไม่อยู่เหนือลูก สร้างความ
ไว้วางใจ คุยกันได้ทุกเรื่อง อยากให้อายุ 18 แล้วเขากล้ามาบอก
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ว่า ‘หนูชอบผู้ชายคนนี้’ หลังจากนั้นเลยพยายามปิดปาก รอดู
ไปก่อน ท าตัวเป็นกล้องวงจรปิด ถ้าอันตรายจริง ๆ ค่อยเข้าไป
ห้าม ถึงจะรู้ว่าควรท ายังไง แต่สถานการณ์จริงก็ไม่ง่าย เราต้อง
ท างานนอกบ้าน จัดการงานในบ้าน อยากท าให้ดีแค่ไหน แต่
บางครั้งก็เหนื่อยมาก ถ้าพลาดขึ้นมา เราบอกตัวเองทันทีว่า เอา
ใหม่! เราไม่ใช่แม่ที่สมบูรณ์ ยังบกพร่องและต้องเรียนรู้อีกหลาย
เรื ่อง แต่เราจะพยายามเข้าใจลูกให้มากที ่ส ุด เข ้าใจเขา ณ 
โมเมนต์นั้น ๆ พยายามดูแลรักษาเวลาตอนนั้นให้ดีที่สุด” 

                                                             (เรื่องเล่าหมายเลข 10) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นเรื ่องเล่าที ่มีรูปแบบ 1 ย่อหน้า แต่มีสองใจความส าคัญ ได้แก่ 
ประวัติของผู้เล่าและเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาจนไปถึงการแก้ไขปัญหา แสดงให้เห็นว่าจ านวนย่อ
หน้าไม่มีผลต่อขนาดของเรื่องเล่าแต่อย่างใด 

 

4.2 วิธีการเล่าเรื่อง 
เรื ่องเล ่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ปรากฏวิธ ีการเล่าเรื ่อง 2 

รูปแบบ ได้แก่ การเล่าคนเดียว และการเล่าแบบสนทนาที่เป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติ  
4.2.1 การเล่าคนเดียว  

 วิธีการเล่าเรื่องรูปแบบการเล่าคนเดียว เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดในการน าเสนอเรื่อง
เล่า ใช้วิธีการเล่าเรื ่องแบบผู ้เล่าที ่เป็นตัวละครในเรื ่อง ( internal narrator) แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ผู้เล่าเรื่องที่เป็นตัวละครหลัก และผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยาน ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่
ต้นจนจบ โดยจะใช้สรรพนามบุรุษที ่ 1 แทนตัวผู้เล่า เพศชายใช้สรรพนามว่า ผม เพศหญิงใช้
สรรพนามว่า เรา และบางคนใช้ค าเรียกญาติแทนตัวเอง เช่น ป้า เป็นต้น ดังนี้ 
 เรื ่องเล ่าที ่ถ ่ายทอดโดยผู ้เล ่าที ่เป ็นตัวละครหลัก  มีล ักษณะที ่ผู ้เล ่าถ่ายทอด
เรื่องราวชีวิตของตนเองตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ดังเรื่องเล่าของผู้ชายที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์
ให้ยกเลิกการประหารชีวิต เขาแสดงความคิดเห็นว่าการลงโทษ ไม่ควรเป็นไปเพื่อการแก้แค้น 
และยังมีบางคนที่ถูกตัดสินผิดพลาดจนถูกประหารชีวิตเป็นการท าร้ายผู้บริสุทธิ์  จนเขาถูกผู้อื่น 
ต่อว่า 
 
 

การแก้ไขปัญหา 



 142 
 

 

“ทุก ๆ ครั้งที่มีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้น เช่น ท าร้ายคนพิการจนเสียชีวิต ฆ่า
ข่มขืน กระแสสังคมตระเวนชายแดนถูกพ่อค้ายาเสพติดยิงเสียชีวิต ตอนเห็นศพ
ถูกยิงที ่ห ัว เสียใจมาก ท าไมต้องมักต้องการให้ลงโทษผู ้กระท าผิดด้วยการ
ประหารชีวิต เพื ่อไม่ให้ความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้นอีก แต่จากงานวิจัยจ านวนมาก
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า โทษประหารชีวิตไม่มีความเชื่อมโยงใด ๆ กับการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาชญากรรม ผมเคยเข้าไปในคุกบางขวาง คุยกับนักโทษที่
โดนตัดสินประหารชีวิต เขาไม่เคยคิดเรื่องโทษเลย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์ชั่ววูบ 
ขณะเดียวกัน กระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเสี่ยงที่จะตัดสินผิดพลาด 
คนถูกลงโทษอาจไม่ใช่คนท าผิด แม้ภายหลังจะสอบสวนจนพบว่าผู้ถูกประหาร
ชีวิตเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่เราเรียกชีวิตที่เสียไปกลับมาไม่ได้แล้ว นักโทษที่ถูกประหาร
ชีวิตส่วนใหญ่คือคนยากจน ไม่สามารถว่าจ้างทนายความที่มีความสามารถเพื่อให้
ความรู้และแก้ต่างให้กับตนเอง ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่รณรงค์ให้ยกเลิ กโทษ
ประหารชีวิตมาตลอด ผมมองว่าไม่มีใครสมควรถูกประหารชีวิต ซึ ่งปัจจุบัน
มากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมาย
แล้ว และโดยภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ 
 
“เวลาผมพูดแบบนี้ เคยมีคนหาว่า ‘คุณเป็นพวกโลกสวย ไม่เคยโดนด้วยตัวเอง 
จะไปเข้าใจเหยื่อได้ยังไง’ ผมนี่แหละเหยื่อ ตอนผมเรียนอยู่ปีหนึ่ง ที่รัฐศาสตร์ 
จุฬาฯ พ่อที่เป็นต ารวจท ากันแบบนี้ พ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว เราเคว้งคว้าง
ว่าจะเรียนจบหรือเปล่า ตอนนั ้นโกรธแค้น แต่ไม่ได้อยากแก้แค้นนะ เราเริ ่ม
ศึกษามากขึ้น สิทธิในการมีชีวิตอยู่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ว่าคนนั้นจะ
ดีหรือเลวก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องลงโทษผู้กระท าผิด ต้องลงโทษ แต่
ไม่ใช่การประหารชีวิต ประหารไปคนตายก็ไม่ฟื้น เรายังมีการจ าคุก ซึ่งการถูก
จ ากัดเสรีภาพเป็นทุกข์อย่างที่สุดของมนุษย์การลงโทษต้องไม่เป็นไปเพื่อการแก้
แค้นทดแทนแต่ต้องเป็นไปเพื่อการแก้ไขเยียวยา  

(เรื่องเล่าหมายเลข 48) 
 

   เรื่องเล่าที่ถ่ายทอดโดยผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยาน เรื่องเล่าที่ผู้เล่าเรื่องไม่ได้เป็นตัว
ละครหลักแต่เป็นตัวละครรองในเรื่องที่เป็นพยานรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลักและน าเรื่องนั้น
มาเล่า ดังเรื่องเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เล่าถึงเรื่องราวการป่วยของ
สามีตั้งแต่ต้นจบวันที่สามีของเธอจบชีวิต 
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“ตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายอีเวนท์ของส านักพิมพ์ ส่วนเขาเป็นนักเขียนที่มาคุมงาน เขา
คุยสนุก ความคิดดี จิตใจดี ไม่เอาเปรียบใคร ไปไหนก็เป็นที่รักของเพื่อนๆ คุยกัน
เกือบปีค่อยตกลงเป็นแฟน วันวาเลนไทน์ครั้งแรก เขาเอากุหลาบมาให้ 2 ดอก สี
ขาวและสีแดง แล้วพูดกับเราว่า ‘ผมไม่เคยให้ใครเลย’ บอกความหมายให้ฟังว่า 
ดอกสีแดงคือความรักแบบหนุ่ม-สาว ส่วนดอกสีขาวเพราะเราเหมือนแม่อีกคน 
(หัวเราะ) เวลาผ่านไปสักระยะ เขาเริ่มสร้างบ้านที่อ าเภอปากช่อง แล้วเล่าแพลน
ของตัวเองให้ฟัง ซึ่งในนั้นมีเราด้วย ‘อยากย้ายไปใช้ชีวิตในที่อากาศดี ๆ ย้ายไป
อยู่ด้วยกันไหม’ พอเรากลับมาคุยกับที่บ้าน แม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร ที่นั่น เรามีหน้าที่
ดูแลงานในบ้าน ส่วนเขาเขียนหนังสือ เริ่มตั้งแต่เช้าแล้วเลิกตอนเย็น ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ มาจากงานเขียน ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยาย ช่วงนั้นงานได้รางวัลบ่อย เลย
อยู่ได้โดยไม่ล าบาก หลังจากนั้นประมาณสามปี เขาเขียน นวนิยายออกมาเล่มนึง 
ทุ่มเทจนตัวเองหมดพลัง กลายเป็นคิดไม่ออกเขียนไม่ได้ ประกอบกับรายได้จาก
งานคอลัมน์ลดลงด้วย เราเลยตกลงกันว่า พอได้ค่าต้นฉบับนวนิยายเล่มนี้ จะเอา
เงินมาท าทุนที่กรุงเทพฯ  

“ญาติฝั ่งเราเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บที่ค่อนข้างมีชื ่อเสียง เลยขอสูตรมาเปิดร้าน
ของตัวเอง เริ่มขายปี 2552 เราดูแลร้านเป็นหลักและจ้างคนมาช่วย ส่วน เขายัง
พยายามเขียนหนังสือต่อ ช่วงแรกบางเดือนขาดทุน เวลาผ่านไปเริ่มไ ด้ก าไร แต่
เงินถูกเอาไปหมุนเป็นข้าวของในร้าน จนกระทั่งมีการชุมนุมทางการเมือง รัฐบาล
ประกาศเคอร์ฟิว แล้วร้านอยู่ใกล้กับกรมทหาร คนเลยไม่ค่อยมาเดิน ยอดขาย
ลดลงและติดลบ ช่วงนั้นล าบากพอสมควร ขณะที่เขาเองเขียนยังไงก็เขียนไม่ออก 
พยายามเค้นออกมาได้บ้าง แต่เป็นงานที่ตัวเองไม่พอใจ เขาเริ่มบ่นว่านอนไม่หลับ 
บางวันไม่หลับจนถึงเช้า กลายเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ตื่นมาแล้วไม่มีเรี่ยวแรง ไม่มีกะ
จิตกะใจ พอไปหาหมอก็ได้ยามากิน ช่วงนั้นเลยโทรบอกเพื่อนของ เขาให้ช่วยดูอีก
ทาง เราต้องท าร้านตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลา เขายังออกไปเจอเพื่อนอยู่เรื่อย ๆ นะ 
และเคยลุกมาออกก าลังกายด้วย เราเลยวางใจมากขึ้น  
“ก่อนย้ายกลับมากรุงเทพฯ เขาเคยเล่าถึงปัญหาครอบครัว แม่ทิ ้งไปตั ้งแต่แบ
เบาะ เล่าว่าตัวเองเคยฆ่าตัวตายมาสองครั้ง ครั้งนึงกินยา อีกครั้งกรีดแขนและกิน
ยา แต่เป็นการเล่าด้วยท่าทีข าๆ พูดถึงความทุกข์ด้วยความสนุก ‘ตอนนั้นหลับไป
สองวันเลย ตื่นมาก็งงวันงงคืน ต้องโทรศัพท์ถามเพื่อนว่าวันนี้วันอะไร ’ เล่าว่าเคย
ไปหาหมอด้วย ตอนรู้ครั้งแรกก็ตกใจ เราไม่เคยรู้จักภาวะแบบนั้น แล้วในอดีตไม่
ค่อยมีใครมาซีเรียสเรื่องนี้ ต่างจากในปัจจุบันที่ค าว่า ‘โรคซึมเศร้า’ ได้รับการพูด
ถึงเป็นวงกว้าง แม้เขาจะเล่าเรื่องที่ดูเครียดแค่ไหน แต่ไม่เคยแสดงความท้อแท้
ออกมาเลย แถมยังบอกด้วยว่า ‘ผมไม่ท าแบบนั้นแล้วล่ะ ต่อไปจะให้ความส าคัญ
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กับการเขียน และใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่เลือกแล้ว’ เขาเคยบอกเราว่า ‘คุณเป็นที่สอง
รองจากงานเขียนนะ’ (หัวเราะ) แปลกดีนะ เราเป็นที่สอง แต่ไม่ได้รองจากใคร 
เขาคงรักงานเขียนมาก  
 
“ช่วงนั้นเขาเหมือนกลายเป็นคนละคน พกปืนที่ได้มาจากญาติติดตัวไว้ตลอด เขา
เคยพูดว่า ‘ถ้ายิงในรถจะเป็นยังไงนะ’ เคยพูดว่า ‘ถ้ายิงกรอกปากจะเป็นยังไงนะ’ 
แต่เล่าโดยมีมุขตลกนะ ‘ไม่เอาดีกว่า ยิงในห้องเดี๋ยวเจ้าของให้เช่าต่อไม่ได้ หรือถ้า
ยิงในรถเดี๋ยวเอาไปขายต่อไม่ได้’ เราเคยคิดจะแย่งปืนมา แต่ยังไม่มีจังหวะเลย 
จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2553 เขามาที่ร้านตอนบ่าย ถือเหล้ามากินด้วย เดินวนไป
วนมา มานั่ง แล้วเข้าห้องน้ า มานั่ง แล้วเข้าห้องน้ า เข้าไปนานมาก พอเราถาม 
เขาบอกว่า ‘ถ้ายิงในห้องน้ าจะเป็นยังไงนะ’ เขานั่งกินเหล้าไปเรื่อย ๆ จนหัวค่ า 
เรากังวลว่าจะเอาสถานการณ์ไม่อยู่ เลยเจรจาขอปืน ‘ถ้าจะกินเหล้าต่อ เอาเงิน
ไป แล้วเอาปืนมานะ’ เขาก็ให้ปืน เราค่อยๆ แกะกระสุนออก พอเห็นผิดสังเกต 
เขาเลยแย่งกลับแล้วเดินออกไปหน้าร้าน เรานึกว่าปืนไม่มีลูกแล้ว เลยกลับมาขาย
ของต่อ ระหว่างชงน้ าให้ลูกค้า เราได้ยินเสียง ปัง! เขายิงกระจกตู้โทรศัพท์แล้ว
เดินมาพูดว่า 'สวยดีนะ ' แต่กระสุนเหลือแค่นัดนั้น เขาเดินกลับมาหาเรา 'ลูกที่
เหลืออยู่ไหน ขอเถอะ ผมไม่ไหวแล้ว’ เราใส่กระสุนไว้ในผ้ากันเปื้อน เกิดการยื้อ
แย่ง สุดท้ายเขามาล้วงเอาไปได้ แล้วผลักเราล้มลง ยังไม่ทันจะลุกขึ ้น เขาพุ ่ง
ออกไปหน้าร้าน แล้วมีเสียงดัง ปัง! เราเห็นตอนที่เขาล้มลงแล้ว ตอนนั้นท าอะไร
ไม่ถูก มันมืดไปหมด ไม่รู้สึกตัวเลย จนกระทั ่งมีคนมาเขย่าแขนบอกว่า 'เขายัง
หายใจอยู่นะ' 
“เขายิงเข้าที่ขมับขวา กระสุนตัดผ่านสมองแล้วทะลุออกมา ความเสียหายท าให้
ร่างกายขยับไม่ได้เลย ขยับได้แค่นิ้วมืออย่างเดียว แต่เรียกชื่อแล้วหันมองตามนะ 
ต่อมาก็หันคอได้ช้าๆ รักษาตัวเองที่โรงพยาบาล 4 เดือนจนอาการทรงตัว หมอให้
กลับมาดูแลต่อที่บ้าน เขาต้องเจาะคอ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ตั ้งแต่อยู่ในห้อง
ไอซียูแล้ว เรากระซิบบอกว่า 'เอาเท่าที่พี่โอเคนะ ถ้าจะไปก็ไม่ต้องห่วงอะไร แต่ถ้า
จะอยู ่ก็ต้องสู ้ไปด้วยกัน ' ลึกๆ ก็โกรธบ้าง แต่เราไม่มีทางรู้สึกแบบเดียวกันได้ 
ภาวะข้างในของเขาคงพีคที่สุดแล้ว เลยไม่ได้โกรธมาก ลึกๆ ก็โทษตัวเองนะ ท าไม
ไม่ทิ้งกระสุนไปเลย แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เลยบอกตัวเองว่า ‘จะท าตรงนี้ให้ดีที่สุด’ 
ตอนนั้นเพื่อนๆ ของเขาช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เรามีหน้าที่ดูแลอย่างเดียว เข้าใจค า
ว่าชีวิตอยู ่ด้วยความหวังเลย ออกจากห้องไอซียูก็มีความหวัง ได้กลับบ้านก็มี
ความหวังอีก พอขยับข้อมือ ยกแขน ถีบขา ยิ้ม หัวเราะ และดีขึ้นจนได้ปิดคอ การ
ได้เห็นร่างกายกระเถิบมาเรื่อย ๆ เรามีความหวังอยู่ตลอด  
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“แต่ช่วงหลังๆ เขาชักบ่อยขึ้น บางครั้งชักแล้วอ้วกกระจายเต็มห้อง ครั้งสุดท้าย
ชักไม่หยุด เลยต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง หมอบอกว่า ‘ถ้าเจาะคออีก เขาจะ
ไม่รับรู ้อะไรแล้ว ลองนึกถึงเหตุการณ์วันนั ้นนะ เขาคงรู ้ส ึกทรมานมาก เลย
ตัดสินใจท าแบบนั้น แล้วที่ผ่านมาก็สู้มาด้วยกันแล้ว’ โอเค งั้นไม่เจาะคอ แล้วย้าย
มานอนห้องปกติ ให ้ออกซิเจน ช ่วงนั ้น เรานอนไม ่หลับเลย กลับไปเหมือน
ช่วงแรกๆ ที ่เขายิงตัวเอง แต่คราวนี้ไม่มีหวังแล้ว การไม่เจาะคอท าให้ของเสีย
สะสม ผ่านไปไม ่ถึงหนึ ่งอาทิตย์ ขณะก าล ังจะออกจากบ้านไปโรงพยาบาล 
พยาบาลโทรมาว่า ‘อาการไม่ค่อยดีแล้วนะ’ ไม่กี่วันก่อนหน้านั้น เราเคยพูดกับ
เขาว่า 'เข้าใจนะ อยู่กันแค่นี้ สู้กันแค่นี้ ไม่โกรธเลย หลับแล้วไปสบายนะ ' ตั้งแต่
ย้ายมานอนห้องปกติ เราพกวิทยุเครื่องเล็ก ๆ ติดตัวไว้ตลอด วันนั้นเลยเปิดบท
สวดมนต์ให้ฟัง แล้วเขาก็ค่อยๆ หมดลมหายใจ 
 
“เราเหมือนอกหักและตกงานพร้อมกัน พอ เขาไม่อยู่แล้ว เราเหมือนคนอกหัก 
แล้วตลอดปีกว่าที่เขานอนติดเตียง งานของเราคือการดูแลเขาชีวิตว่างเปล่าไปเลย 
ตั ้งแต่อาการทรุดลงแล้ว เราเริ ่มท าใจ จนวันที ่เขาชักไม่หยุด ครั ้งนั ้นคือที ่ส ุด 
ความหวังที่มีหมดลงแล้ว จนกระทั่งเขาไปจริง ๆ เราพยายามบอกตัวเองว่า ‘เรา
ต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้ดี ต้องอยู่ให้มีความสุข’ ตลอดหลายปีของความสัมพันธ์มี
เรื่องราวดี ๆ มากมาย แม้จะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เรายังท าบุญให้เขาทุกวันเกิด-
วันเสียชีวิต ถ้าตัวเองมีความสุข มีพลังที ่ดี เขาคงรับรู้ได้ แต่ถ้าเอาแต่กล่าวโทษ
เขา ‘ท าไมต้องยิง’ ‘รู้ไหมฉันเสียเวลาไปกี่ปี’ เขาคงไม่มีความสุข เราเชื่อแบบนั้น
นะ” 

       (เรื่องเล่าหมายเลข 122) 
 

 จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่ารูปแบบการเล่าคนเดียว ปรากฏผู้เล่าที่เป็นตัว
ละครในเรื่องทั้งผู ้เล่าที่เป็นตัวละครหลัก และผู้เล่าเรื่องที่เป็นพยานเป็นรูปแบบที่ปรากฏมาก
ที่สุดในเรื่องเล่าเพราะเจ้าของแฟนเพจมีความต้องการให้เรื่องเล่าเป็นการถ่ายทอดโดยเจ้าของ
เรื่องเอง จึงต้องปรากฏตัวตนในเรื่องเล่าให้น้อยที่สุด เพื่อให้เรื่องเล่ามีความเป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด 

 
4.2.2 รูปแบบการเล่าแบบสนทนา  

 รูปแบบการเล่าแบบสนทนา เป็นเรื ่องเล่าที่มีลักษณะการพูดคุย ของตัวละคร
หลัก 2 ตัว เป็นการพูดคุยแบบเป็นธรรมชาติ  



 146 
 

 

 เรื่องเล่ารูปแบบการเล่าแบบสนทนาที่มีลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติเป็นการ
ตั ้งค าถาม และตอบค าถาม ระหว่างเจ้าของเรื ่องเล่าและผู ้สัมภาษณ์ โดยน าเอาบทสนทนาที่ 
ค้างมาตั้งเป็นค าถามต่อเนื่องเมื่อ และไม่มีการเตรียมค าถามมาก่อน   
 

ตัวอย่างที่ 1 
“ผมเริ่มจากเป็นคนคล้องเชือก ท าอยู่ปีกว่า หัวหน้าค่อยมาชวนเป็นคนขับเรือ 
(เรือข้ามฟาก) ช่วงแรกผมนั่งไปด้วย คนขับค่อยๆ สอนว่าบังคับเรือยังไง ผ่านไป
เดือนกว่า ผมเริ่มขับคนเดียว ตื่นเต้นนะ ยังลนๆ หน่อย ขับรถยนต์หมุนนิดเดียว
ก็เลี้ยว แต่เรือหมุนสุดคือ 20 รอบ รถยนต์จะอยู่นิ่ง แต่เรือมันไหลไปเรื่อย เรา
ต้องคอยประคอง ยิ่งตอนลมแรงๆ ฝนตกหนักๆ เรามองไม่เห็นทางเลยนะ ต้อง
ประคองให้อยู่ในเส้นทาง ถ้าฝนตกหนักมากก็ไม่ออกเลย ยากเหมือนกัน แต่ขับ
ไปสักพักก็ชิน ผมขับมา 7 ปี ยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุหรอก 
ทางน้ ามันไม่พลุกพล่านเท่าถนน นอกจากเจอคลื่นลมแรงๆ แต่มักเกิดกับเรือ
เล็กๆ มากกว่า ผมเข้างานสักสิบเอ็ดโมง ขับไปจนถึงห้าโมงเย็น พักชั่วโมงนึง 
แล้วมาขับต่อตอนหกโมงถึงสองทุ่ม รวมแล้วแปดชั่วโมง เฉลี ่ยชั ่วโมงนึงสัก 5 
เที่ยว” 

  “การขับไปแล้วกลับทั้งวัน รู้สึกเบื่อบ้างไหม” (ค าถามต่อเนื่องจากคู่สนทนา) 
“เบื่อ เวลาจอดคอยผู้โดยสาร ผมอาศัยดูนั ่นดูนี่ในโทรศัพท์ แต่ดูนานไม่ได้นะ 
ได้แค่ 2-3 นาที เดี๋ยวผู้โดยสารจะมอง แล้วหาว่าไม่สนใจท างาน หาว่าไม่ยอม
ออกเรือสักที แต่เข้าใจแหละ คนรอนานก็อยากไปไว” 

                                                              (เรื่องเล่าหมายเลข 3) 
 

  ตัวอย่างที่ 2 
“เคยคิดไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร”  
“ไอย์เคยบอกไว้ว่าอยากเป็นเชฟ จะได้ท าอาหารให้พ่อกับแม่ แต่ตอน
หลังไอย์ดูการ์ตูนที ่สร้างหุ ่นยนต์ เลยอยากเป็นนักสิ ่งประดิษฐ์ด้วย 
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ยังไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหน” 
"ถ้าเลือกแค่อย่างเดียวล่ะ” (ค าถามต่อเนื่องจากคู่สนทนา) 
"เป็นนักสิ่งประดิษฐ์ละกัน ไอย์อยากท าหุ่นยนต์เก็บขยะ หุ่นยนต์จะท า
แบบนี ้ (ลุกขึ้นยืน แล้วโน้มตัวมาข้างหน้า) เก็บขยะเข้าไปในตัว แล้ว
ปล่อยออกมาเป็นก้อนๆ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม แล้วค่อยเอาไปทิ้ง จะไม่
ต้องเอาขยะใส่ถุง” 
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"เห็นขยะในกรุงเทพฯ เยอะเหรอ" (ค าถามต่อเนื่องจากคู่สนทนา) 
"ไม่ใช่ เห็นจากการ์ตูน ไอย์เลยอยากท าขึ้นมาจริง ๆ ปกติไอย์เอาขยะใส่
ถุงแล้วใส่ถังขยะ แต่ถ้ามีหุ่นยนต์ เราไม่ต้องเสียเวลามามัดถุงไง แล้วลด
การใช้ถุงพลาสติกด้วย (เงียบคิด) ถ้าเราทิ้งถุงพลาสติกลงไปในน้ า เต่า
มะเฟืองจะกินเข้าไป เพราะคิดว่าเป ็นแมงกะพรุนเรืองแสง แต่เต่า
มะเฟืองกินถุงพลาสติกไม่ได้ กินแล้วเดี ๋ยวตาย หุ่นยนต์จะมาช่วยคน
และช่วยเต่ามะเฟือง"… 
อยากขายอาหารอะไร" (ค าถามต่อเนื่องจากคู่สนทนา) 
"ซูชิ" 
"ไอย์ชอบกินซูชิหน้าอะไร"  
"แองกรี้เบิร์ด กับปิ๊กกาจู แต่ไอย์จะท าหน้าเนื้อสัตว์ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อ
เป็ด เอาแค่นี ้ละกัน ใส่แครอท มันฝรั่ง บล็อคโคลี่ มะเขือเทศ เอาทุก
อย่างมาปั่นรวมกัน อืม... (ท าเสียงเครื่องปั่นก าลังท างาน) แล้วท าให้
แห้งๆ นิดนึง  

 (เรื่องเล่าหมายเลข 92) 
    
 เรื่องเล่ารูปแบบการเล่าแบบสนทนาที่มีลักษณะการพูดคุยแบบการสัมภาษณ์ คือ
การเล่าเรื่องของผู้เล่าในตอนต้น อาจเล่าถึงเรื่องราวของตนเองตั้งแต่จนต้นจนจบ แล้วปรากฏ
ค าถามของผู้สัมภาษณ์ให้ผู้เล่าตอบ ซึ่งค าถามจะปรากฏในต าแหน่งส่วนท้ายของเรื่องเล่าเสมอ 
เป็นค าถามแบบฉับพลันมีลักษณะค าถามที่ถามแทนผู้อ่าน จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
เล่าแบบสนทนาที่มีลักษณะการพูดคุยแบบการสัมภาษณ์ เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เล่าถ่ายทอดเรื่องราวจบ
แล้ว แต่ผู้สัมภาษณ์ได้ถามค าถามเพิ่มเติมให้ผู้เล่าตอบ โดยค าถามมักเป็นค าถามที่ชี้น าให้เรื่องเล่า
มีเนื้อหาครอบคลุม หรือเป็นค าถามที่ถามแทนผู้อ่าน  
 เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจมนุษย์ “กรุงเทพฯ” ปรากฏวิธีการเล่าเรื่อง 
2 รูปแบบ ได้แก่ การเล่าคนเดียว และการเล่าแบบสนทนาแบบธรรมชาติ รูปแบบที่พบมากที่สุด
คือ การเล่าคนเดียว อาจเนื่องมาจากเจ้าของแฟนเพจต้องการปรากฏตัวใน เรื่องเล่าให้น้อยที่สุด 
เพื่อให้เรื่องเล่าดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีวิธีการเล่าแบบสนทนาเป็นการพูดคุย
แบบธรรมชาติมีการตั้งค าถามต่อเนื่องเมื่อบทสนทนานั้นสิ้นสุดลง เหมือนไม่ได้เตรียมค าถามมา
ก่อน รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายอัญประกาศ (“”) ก ากับข้อความในแต่ละย่อหน้า เป็นการสร้าง
บรรยากาศเหมือนการพูดคุยในชีวิตประจ าวัน 
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บทที่ 5 
บทบาทของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 

 
การวิเคราะห์บทบาทของเรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ใน

ฐานะที่เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่ง ผู้ศึกษาจะประยุกต์ใช้แนวคิดบทบาททางสังคมของสื่อมวลชน
ของ Lazarsfeld & Merton (อ้างถึงในสุปรียา หัสชู, 2553: 34) เพ่ือให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของ
เรื่องเล่าออนไลน์ ดังนี้ 

 

5.1 บทบาทหน้าที่ในการให้สถานภาพ  
เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”จัดว่าเป็นสื่อมวลชน เพราะได้ท า

หน้าที่น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคล องค์กร และการเคลื่อนไหวทางสังคมต่าง ๆ  
ให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องเพราะเรื่องเล่าในเพจเฟซบุ๊กมนุษย์กรุงเทพฯ เป็นเรื่องเล่าของคนที่ใช้ชีวิตใน
กรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลาย เป็นเรื่องเล่าที่มีความน่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเรื่องที่มีความสุข 
และความทุกข์ที่ต้องเผชิญตลอดจนการแก้ไขปัญหา และการยอมรับเรื่องราวที่ผ่านมาของผู้เล่า
เรื่อง ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งสิ้นแม้เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง  

ตัวอย่างเรื่องเล่าของผู้ชายสูงอายุที่ท าอาชีพสัปเหร่อ จากที่ตอนแรกเมื่อก่อนท างานเป็น
ลูกจ้างอยู่โรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท ต่อมามีค าสั่งว่าโรงพยาบาลโรคติดต่ออยู่กลางกรุงไม่ ได้ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงให้ย้ายไปนนทบุรี เกิดเป็นโรงพยาบาลบ าราศนราดูร ก่อตั ้ง พ.ศ. 
2503 ช่วงแรกเขายังท างานจิปาถะ อยู่มาวันหนึ่ง หัวหน้าพยาบาลใช้ให้ไปเผาศพที่คนเก่าเผาไม่
หมด ต้องจัดการศพเหลือค้างท่อนล่าง แมลงวันตอมจึงได้ท าเรื ่อยมา เพราะโรงพยาบาล
โรคติดต่อจะมีเมรุเผาศพ เขาเล่าความรู้สึกการท าอาชีพสัปเหร่อว่าเป็นงานที่ท าตามหน้าที่ไม่ชอบ
ได้แต่ก็ไม่รังเกียจ รู้สึกภูมิใจกับไม่ภูมิใจเท่ากัน  การน าอาชีพสัปเหร่อซึ่งปกติไม่ค่อยมีคนกล่าวถึง
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ และเห็นความส าคัญของผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ ต้องเป็นผู้เสียสละอย่างมาก และ
อาชีพนี้ต้องด ารงอยู่ต่อไปในสังคมที่ประกอบพิธีโดยยึดแบบแผนของพระพุทธศาสนา  
 
  
 



 149 
 

 

“เมื่อก่อนผมเป็นลูกจ้างประจ าอยู่โรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท ท าทุกอย่างตั้งแต่ดินยันฟ้า 
เวรเปล เวรโทรศัพท์ ตัดหญ้า ยกของ ท าสารพัด ต่อมามีค าสั ่งว่าโรงพยาบาลโรคติดต่ออยู่
กลางกรุงไม่ได้ จอมพลสฤษดิ์จึงให้ย้ายไปนนทบุรี เกิดเป็นโรงพยาบาลบ าราศนราดูร ก่อตั้ง  
2503 ช่วงแรก ๆ ผมยังท างานจิปาถะ โรงพยาบาลโรคติดต่อจะมีเมรุเผาศพ อยู ่มาวันนึง 
หัวหน้าพยาบาลใช้ให้ไปเผาศพที่คนเก่าเผาไม่หมด เหลือค้างท่อนล่าง แมลงวันตอมห่ึง ผมต้อง
ตักมาเผาใหม่ จึงได้ท าเรื่อยมา สมัยนั้นใช้ฟืนหัวถ่าน ราคามันถูกกว่า แรงกว่าถ่านด้วย ใส่ฟืน
ให้มากเข้าไว้ จุดไฟ แล้วผมมาหาบขนมขาย สักพักก็แวะดู ถ้าศพคว่ าหน้าจะเผาสะดวก ไหม้
พุงก่อน ถ้าหงาย แผ่นหลังเป็นกระดูกซี่โครง อันนี้เผายาก สัปเหร่อตามวัดจะคว่ า ไหม้พุงก็จบ 
มือเท้าไปก่อนแน่นอน เราต้องขยันกลับไปกลับมา เหมือนปิ ้งปลาน่ะ ไม่กลับก็ไม่กรอบ 
ช่วงแรกที่มาท า ส่วนใหญ่คืออหิวา ช่วงหลังก็มาเอดส์ เวลาจะเผาศพ ผมใช้แค่ธูปดอก เทียน
เล่ม บอกว่า 'แยกกันอยู่นะ เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว อยู่ต่อไปเหม็นแน่ๆ ' ไม่มีคาถา เคยมีคนจะ
สอน แต่ผมไม่เอา ผมท างานไปตามหน้าที่ ไม่ได้ชอบ ไม่ได้รังเกียจ เฉยๆ จะว่าภูมิใจก็ใช่ ไม่
ภูมิใจก็ใช่” 

         (เรื่องเล่าหมายเลข 40) 
 

ตัวอย่างเรื่องเล่าหมายเลข 123 กล่าวถึง เรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงบทบาทหน้าที่ใน
การให้สถานภาพของบุคคลที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมจากสังคม ถูกกีดกันจากสังคมในการใช้ชีวิต
ตามต้องการ ดังเรื่องเล่าของบุคคลหนึ่งที่เล่าว่าหลังจากส าเร็จการศึกษาจากญี่ปุ่นและต้องกลับมา
ใช้ทุนที่ภาครัฐ วันที่สัมภาษณ์แต่งกายเป็นผู้ชายจึงไม่ประสบปัญหา แต่วันเข้าท างานกลับแต่งกาย
เป็นผู้หญิง เมื่อหัวหน้าฝ่ายบุคคลมาเห็นจึงเรียกไปหารือว่าต้องไปแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาว่าจะท าได้
หรือไม่ เขาจึงได้ปรึกษาเครือข่ายเพ่ือน ๆ เพศที่สาม ได้แนะน าว่าให้คุยด้วยเหตุผลว่าการแต่งกาย
ไม่เกี่ยวกับการท างาน ผู้บังคับบัญชาก็เข้าใจจนได้บรรจุเข้าท างาน เขามีความคิดว่าการเปิดเผย
ตัวตนเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สบายใจที่จะท างาน มีอิสระ
ในการแต่งกายท าให้มีความมั่นใจ อย่างไรก็ตามก็มีคนพูดไม่ดีเกี่ยวกับเพศที่สามซึ่งกระทบกับเขา
จึงไปปรึกษากับหัวหน้า และได้รับการปลอบใจ นับว่าเป็นความโชคดีที่หัวหน้าเข้าใจเขา 

 
“หลังจากจบ ม.3 เราได้ท ุนจากรัฐบาลไทยไปเรียนที ่ญี ่ปุ ่นจนจบ
ปริญญาโท รวมระยะเวลา 10 ปีครึ่ง เรียนจบก็ต้องกลับมาใช้ทุนใน
หน่วยงานภาครัฐ 21 ปี ช่วงใกล้เรียนจบเราเลือกหน่วยงาน หน่วยงานก็
พิจารณาเราด้วย พอถึงรอบสัมภาษณ์ เราไม่ได้คิดเรื่องแต่งหญิงจึง ใน
ใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เคยมีคนแนะน าว่า 'ต่อให้แปลงเพศแล้ว ก็แต่งชาย
ไปท างานได้ อาจจะดูดีกว่า ไม่ถูกเพ่งเล็งตั้งแต่เริ่มงานด้วย ' วันนั้นจึงใส่
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เสื ้อ เชิ ้ต  ผ ูก ไท  กางเกงสแล ็ค  รองเท ้าหน ัง ย ังผมสั ้นอยู ่ด ้วย  คน
สัมภาษณ์คงคิดว่าแค่ตุ้งติ้ง จึงไม่ได้ว่าอะไร พอหน่วยงานตกลงว่ารับเข้า
ท างาน เราคุยกับรุ่นพี่ที่ท างานที่นั้น ก็บอกว่าส่วนใหญ่รับเรื่องนี้ได้ พอ
คุยเพื่อนที่เป็นนักกฎหมาย ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแต่งหญิงไป
ท างาน โอเคงั้นเราเตรียมทุก ๆ อย่างให้เป็นผู้หญิงจึงละกัน ตั้งแต่รูป
ถ่ายติดบัตรข้าราชการ เครื่องแบบราชการของผู้หญิง วันแรกที่เริ่มงานก็
แต่งหญิงไปจึง แต่ยังใส่เป็นกางเกงอยู่ ผอ.ฝ่ายบุคคลมาเห็น ก็คนที่เคย
สัมภาษณ์นั ่นแหละ เขาพูดว่า 'บอกตามตรง ผมเองยอมรับไม่ได้ เอา
แบบนี้ละกัน ลองไปคุยกับต้นสังกัดว่าโอเคหรือเปล่า แล้วค่อยตัดสินใจ
ว่าจะบรรจุไหม ' ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดแรงนะ มันคงเป็นเรื่องใหม่ของคน
ในระบบราชการ เราไม่รู้ว่าลึกๆ เขายอมรับหรือเปล่า แต่ด้วยบทบาท
หน้าที่เขาต้องไม่ยอม 
“เราปรึกษาพี ่จากเคร ือข ่ายเพื ่อนกะเทยไทย Thai Transgender 
Alliance-ThaiTGA เขาแนะน าให้พูดคุยด้วยเหตุผล อธิบายว่าการแต่ง
กายไม่ได้ส่งผลต่อการท างาน พอเจอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ยังไม่ทันจะ
อธิบายเหตุผลจึง เขากลับบอกว่า 'ถ้าน้องท างานได้ พี่ไม่มีปัญหากับการ
แต่งกายนะ สิ ่งที ่ห่วงมากกว่าคือน้องจะชอบงานที ่นี ่หรือเปล่า ' เรา
ประทับใจมาก พอไปแจ้งผอ.ฝ่ายบุคคล เราก็ได้รับการบรรจุ ซึ่งมารู้ที
หลังว่าเราไม่ใช่เคสแรกด้วย การได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องปิดบัง ไม่
ต้องแอ๊บ เปิดโอกาสให้เราใช้ศักยภาพมาท างานอย่างสบายใจ เราไม่ได้
แต่งหญิงจ๋าทุกวัน บางวันก็อยากแต่งเท่ๆ บ้าง ซึ่งการได้แต่งตัวตาม
ต้องการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความหลากหลาย ท าให้เรามั่นใจ 
กล้าพบปะผู้คน กล้าแสดงความคิดเห็น แต่ในหน่วยงานที่คนจ านวน
มากอยู่ร่วมกัน ยังมีบางคนที่พูดจาไม่ดีแหละ เคยมีผู้ใหญ่บางคนมาพูด
ว่า 'เคยมีคนนึงไปประชุมต่างประเทศ คนก็นินทากันว่าประเทศไทยส่ง
คนแบบนี ้มาได้ยังไง น่าอับอายมากจึงนะ ' เขาต่อว่าผู ้หญิงข้ามเพศ
คนนึง เหมือนต่อว่าเราไปด้วย รวมถึงมาถามเรื่องส่วนตัวว่า ‘แล้วนี่ผ่า
หรือยัง’ พอเล่าให้หัวหน้าต้นสังกัดฟัง เขาบอกอย่าไปสนใจจึง เพราะ
คนที่พูดก็นิสัยไม่ค่อยดี คนในระบบราชการไม่ได้เลวร้ายทุกคน เราว่า
ตัวเองโชคดีที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจ” 

 (เรื่องเล่าหมายเลข 123) 
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จากเรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นถึงชีวิตของบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม เพียง
เพราะเป็นผู ้ที ่ม ีความหลากหลายทางเพศ แต่เรื ่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์
กรุงเทพฯ” น าเสนอเรื่องราวความสามารถของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการท าหน้าที่
ให้สถานภาพโดยการยกให้ปัจเจกบุคคลหนึ่งสูงขึ้นในฐานะตัวแทนของกลุ่มคนที่ถูกสังคมเหยียด
หยามและไม่ให้โอกาส 
 เรื ่องเล่าในเพจเฟซบุ ๊กมนุษย์กรุงเทพฯ ได้กล่าวถึงการยกสถานภาพของผู ้พิการ ให้มี
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ถึงแม้ว่าคนเรามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ แต่ผู้พิการก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
คนปกติ หากมีปัจจัยที่อ านวยความสะดวกที่สังคมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ในการด าเนินชีวิต 
 

 “ผมเห็นรุ่นพี่ที่ศรีสังวาลย์หลายคนไปมีชีวิตข้างนอก เรียนต่อมหาวิทยาลัย 
บางคนเป็นนักกีฬาทีมชาติ เริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่แค่นี้ ซึ ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้ผม
เล่นกีฬา แล้วได้เป็นนักกีฬาด้วย ผมเล่นทุกอย่างที่เล่นได้ อายุ 15 ผมมีโอกาส
ไปแข่งว่ายน้ าที่ออสเตรเลีย ปีต่อมาไปออสเตรเลียอีกด้วยกีฬาวีลแชร์เรสซิ่ง 
และเปลี่ยนมาเป็นปิงปองในปีที่สาม ผมติดทีมชาติครั้ งแรกที่เนปิดอว์ (อาเซียน
พาราเกมส์ 2014) แข่งวีลแชร์เรสซิ ่งได้มา 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 
เหรียญทองแดง หลังจากนั้นมีอาการบาดเจ็บ จึงหยุดแข่งไป แต่ยังเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ ความพิการท าให้ผมกลายเป็นคนรักสุขภาพ ตอนนี ้ผมแข่ง
ปิงปองอย่างเดียว แต่ยังเป็นสนามเก็บคะแนนสะสม อันดับของผมยังไม่ถึง
โควต้าอาเซียนพาราเกมส์ปีนี้ ต้องเก็บคะแนนเพื่อลุ้นไปทัวร์นาเมนต์หน้า  
“เวลาคนพิการเดินทางไปไหน ห้องน้ าเป็นสิ ่งส าคัญมาก อย่างผมช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ขอแค่ประตูกว้างๆ ก็พอ แต่ถ้าให้ดี ห้องน้ าควรมีราวจับ บ้านเรามี
หมดนะ แต่อาจเพราะคนท าไม่ได้ใช้ หลายที่เหมือนท าแค่ให้มี วีลแชร์เข้าไปได้ 
แต่ราวจับตั้งขวางจนเข้าไม่ได้ คุณควรวางราวจับในต าแหน่งที่วีลแชร์เข้าได้ 
หรือไม่ก็ท าเป็นแบบยกขึ้นได้ ห้องน้ าคนพิการหลายที่ประตูเป็นแบบคล้อง ท า
ให้เกิดช่องว่างจนคนมองเข้ามาได้ หรือหนักไปจึงคือล็อคประตูไม่ได้  ผมเจอ
ห้องน้ าคนพิการล็อคไม่ได้เป็นประจ า ทั้งเปิดเข้าไปเจอคนใช้อยู่ และใช้อยู่แล้ว
คนเปิดเข้ามาบางครั้งต้องท าเป็นฉีดน้ าเสียงดังๆ หรือเอาวีลแชร์ไปตั้งให้เห็น
เงา ถ้าอ้ันไหว ผมอาจไม่เข้า แต่ร่างกายผมก็อ้ันได้ไม่นานหรอก 
“เท ียบกับทุกประเทศที ่ผมเคยไป ห้องน้ าคนพิก ารของไทยอยู ่รั ้งท ้ายจึง 
ประเทศในยุโรปโอเค ฮอลแลนด์ สโลวีเนีย สโลวาเกีย แม้แต่พม่าหรือจีน ถึง
บางที่จะสกปรก แต่ยังดีกว่าบ้านเรา ในต่างประเทศนะ บางที่ประตูเป็นปุ่มกด 
เข้าไปก็ปิดอัตโนมัติ แล้วเราค่อยกดล็อค บางประเทศเป็นแบบหมุน แต่ไม่เคย



 152 
 

 

เจอประเทศที่ล็อคประตูไม่ได้ ผมมองว่าพวกเขาให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ การมีห้องน้ าคนพิการที่ดีคือเห็นความเท่าเทียม… 

             (เรื่องเล่าหมายเลข 47) 
  
เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จึงท าหน้าที่ให้สถานภาพของ

บุคคลธรรมดาคนหนึ่ง หรือคนที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยการยกคุณค่าของบุคคลเหล่านี ้ให้มี
ความส าคัญเท่าเทียมกับผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากเรื่องเล่าที่กล่าวถึงพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ 
กิจกรรมที่ท า ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรหรือสังคมได้เป็นอย่างดี  
 

5.2 บทบาทหน้าที่ในการบันทึกบทเรียนทางสังคม 
เรื ่องเล่าใน “มนุษย์กรุงเทพฯ” กล่าวถึงประสบการณ์ทางสังคมที ่ผู ้เล่ามีส่วนร่วมใน

เหตุการณ์นั ้น จึงสามารถถ่ายทอดเรื ่องราวให้ผู ้อ่านที ่ไม่ได้ร่วมเหตุการณ์ ได้ทราบเรื ่องราว
เหตุการณ์ส าคัญทางสังคม รวมไปถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ใช้เป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้อื่นได้อีก
ทางหนึ่ง 

เรื ่องเล่าหมายเลข 44 เรื ่องเล่าของผู ้ชายคนหนึ่งในฐานะคนจัดงานร าลึก 6 ตุลาคม 
2519 เขาสนใจกิจกรรมตั้งแต่มัธยมจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เป็นสมาชิกสภานักศึกษา เล่าถึง
เหตุการณ์ตอนเป็นนักศึกษาช่วงที่ประเทศเปิดหลัง 14 ตุลาคม 2516 ว่าประชาธิปไตยเบ่งบาน 
ชาวบ้านมักมาพูดคุยกับนักศึกษาเพราะเขาเห็นว่าเป็นความหวัง เป็นตัวเชื่อมไปร้องเรียนต่อรัฐ 
จนกระทั ่งเมื ่อ จอมพลถนอม กิตติขจร เข้ามาบวชเณร จนด าเนินมาถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519 ตัวเขาเป็นนักศึกษาแกนน าที่ต้องหลบหนีการสลายชุมนุมของทหาร ปัจจุบันเขาไม่ได้เคียด
แค้นใครอีกแล้ว แต่ต้องยอมรับว่ามีการกระท าที ่รุนแรงจริง ท าอย่างไรเหตุการณ์แบบนี้จะไม่
เกิดขึ้นอีก เพราะสุดท้ายก็ไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์ มีแต่เพียงความสูญเสียเท่านั้น 

 
“ผมท ากิจกรรมมาตั้งแต่เรียนที่สวนกุหลาบ พอปี 2518 เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์ ก็สมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษา ช่วงนั้นประเทศเปิดหลัง 14 ตุลา
ฯ ชาวบ้านมักรวมตัวมาหานักศึกษา เพราะเชื่อว่าพวกเราเป็นความหวัง เป็น
ตัวเชื่อมไปร้องเรียนต่อรัฐได้ ปี 2519 ประภาสกลับเข้ามา นักศึกษาก็ไล่ออกไป 
ต่อมาถนอมก็เข้ามาบวชเป็นเณรที่วัดบวรฯ คนที่เคยเจ็บปวดจากเหตุการณ์ 14 
ตุลาฯ นักศึกษา ชาวนา กรรมกร เรียกร้องให้รัฐบาลน าตัวออกไป หรือไม่ก็ต้อง
จับมาด าเนินคดี รัฐบาลรับเรื่อง แต่ไม่ท าอะไร อ้างว่าไม่มีกฎหมายให้เนรเทศ
คนไทย ซึ่งเป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่น าตัวมาขึ้นศาล ฝ่ายนั้นเริ่มปลุกระดม กล่าวหา
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ว่านักศึกษาจะไปเผาวัดบวรฯ คราบเลือดที ่ฆ่าคนที ่ราชด าเนิน (14 ตุลาคม 
2516) ยังล้างออกจากมือไม่หมด แต่กลับมีฝ่ายเชียร์ถนอมขึ้นมา เหตุการณ์ชัก
ไปกันใหญ่แล้ว 
“สมัยก่อนการประท้วงจะใช้วิธีติดโปสเตอร์ตามที่ต่าง ๆ เรามีเครือข่ายที่ร่วมกัน 
คือสหภาพแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีส านักงานเขต 7 อยู่ที่นครปฐม 
สมาชิกไปติดโปสเตอร์ เนื้อหาคือไล่ถนอมออกไป ปรากฏว่าคนที่ไปติดโปสเตอร์ 
2 คนถูกแขวนคอที่รั้วโรงงาน นอกจากเรื่องถนอม เราจึงเรียกร้องให้จับคนผิด
มาลงโทษ จนกระทั่งวันที่ 4 ตุลาคม มีการสอบวิชาภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 
เป็นวิชาพื้นฐาน คนสอบเยอะ นักศึกษากลุ่มหนึ่งไฮปาร์คที่ลานโพธิ์เรียกร้องให้
นักศึกษาบอยคอตประท้วงโดยการไม่สอบ สุดท้ายการสอบก็ยกเลิก วันนั้นยังมี
การเล่นละครประเด็นที่มีคนถูกฆ่าแขวนคอ แล้วเลือกคุณอภินันท์ (บัวหภักดี) 
มาเล่นเป็นคนถูกแขวนคอ เขาไม่ใช่คนท ากิจกรรมการเมือง เป็นนักกีฬากรีฑา 
แต่ชวนมาเพราะเป็นคนตัวเล็ก ผมกับเขาสนิทกัน ไม่มีใครคิดว่าละครที่เล่นจะ
น าไปสู่อะไรจึง  
“คืนวันที ่ 4 เรามาปักหลักชุมนุมในธรรมศาสตร์ ตั ้ง ใจว่าจะยืดเยื ้อจนกว่า
รัฐบาลจะเอาถนอมออกไป หรือจับมาด าเนินคดี โดยมีเวทีอยู่หน้าตึกโดมฝั่ง
สนามฟุตบอล เช้าวันที่ 5 หนังสือพิมพ์ดาวสยามตีพิมพ์ภาพ แล้วบอกว่า ละคร
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พาดหัวว่า แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดิน
เดือด! ศูนย์ฯ เหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ) ประสานเสียงกับวิทยุยานเกราะที่โจมตี
มาตลอด มีการชวนให้ผู้คนออกมาชุมนุมตอนบ่ายที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ทั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน กระทิงแดง นวพล บรรยากาศเหมือนท้ารบจึง ตกเย็นพวกเขา
เคลื ่อนมาที ่หน ้าธรรมศาสตร ์ เราก ็ป ิดป ระต ู (ฝั ่งสน ามหลวง ใกล ้ก ับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ศูนย์นิสิตฯ แถลงข่าวว่าการแสดงละครไม่ได้มีเจตนา
แบบนั้น เหมือนจะมอบตัวเพื่อสู ้คดี บรรยากาศยังตึงเครียด ตกดึกมีการเผา
บอร์ดที่ติดกับรั้ว มีการขว้างของ แต่ยังไม่มีเสียงปืน ข้างในพวกเราก็รักษาความ
ปลอดภัยน าโดยนักเรียนช่างกล 
“ตอนนั้นตั้งใจว่าตอนเช้าจะสลายแล้ว เพราะถ้าเลิกตอนกลางคืนมันอันตราย 
แต่พอตีห้ามีระเบิดลูกแรกยิงเข้ามาที่สนามฟุตบอลด้านตึกบัญชี มีคนเสียชีวิต
ทันที 5 คน คราวนี้เป็นทหารต ารวจบุกดาหน้ายิงเข้ามา เสียงปืนดังต่อเนื่อง 
นักศึกษาหนีขึ้นตึกบัญชีบ้าง ตึกวารสารบ้าง ผมอยู่ที่ตึกองค์การนักศึกษา คิดว่า
ต้องหลบไปทางแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนนั้นคิดว่าคงตายแล้ว พ่ออยู่ต่างจังหวัด ส่ง
มาเรียนหนังสือ ยังไม่เคยให้เงินเขาสักบาทจึง ในใจสับสนไปหมด ท าไมต้องมา
ฆ่ากันด้วย พวกเราก็ต่อสู้เพื่อประชาชน ซึ่งก็คือพวกเขานั่นแหละ ผมคลานไป
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ตามถนน เพราะกระสุนมาระดับหัว ตอนนั ้นหัวรุ่ง เห็นแสงไฟจาก M16 จึง 
นักศึกษาคลานตามๆ กันไป ผมคลานถึงหน้าตึกคณะวารสารฯ หนุ่มคนหนึ่งถูก
ยิงตาย ยิงเข้าตรงนี้ (ท้ายทอย) ทะลุออกข้างหน้า ตาไม่ได้หลับ มีไขมันออกมา 
เป็นครั้งแรกที่เห็นคนตายต่อหน้า 
“ประตูด้านท่าพระจันทร์ปิด ผมและนักศึกษาจ านวนหนึ่งจึงวิ่งไปที่แม่น้ า แล้ ว
กระโดดลงไป ว่ายอ้อมไปขึ้นที่ท่าพระจันทร์ ต ารวจแก่ๆ คนหนึ่งเป็นคนฉุดผม
ขึ ้นมา เจ้าหน้าที ่บางคนก็ม ีความเห็นอกเห็นใจน่ะ ผมเดินต่อมาที ่ถนนวัด
มหาธาตุ ปรากฏว่าโดนจับ เขาให้ทุกคนนอน วินาทีนั ้นผมตัดสินใจหนี จึงลุก
พรวดออกมา ย้อนกลับมาทางตลาดพระเครื่อง เห็นประตูบ้าน เปิดอยู่ ก็เข้าไป
จึง เจ้าของบ้านให้ขึ้นไปหลบชั้นบน ยังจ าได้จึงว่าเขาเอามันเทศต้มกับน้ ามาให้ 
นักศึกษาหญิงที่หลบอยู่ด้วยกันก็ร้องไห้ ‘พี่ชายหนูถูกยิงตาย’ ประมาณ 11 โมง 
ลูกชายเจ้าของบ้านเล่าให้พ่อฟังว่า มีคนแห่เอาศพไปที่สนามหลวงด้านแม่ธรณี
บีบมวยผม ตอนนั้นผมนึกว่าได้รับชัยชนะเหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แต่ฟังๆ ดู
แล้วไม่ใช่ 
“ผมหลบถึง 4 โมงเย็น ชาวบ้านบอกว่าออกมาได้แล้ว นักศึกษาถูกควบคุมตัวไป
หมดแล้ว ในธรรมศาสตร์มีแต่ทหารรักษาการณ์ ผมกับรุ่นน้องเดินมาที ่ท ่า
พระจันทร์กลาง ขึ้นเรือข้ามฟากหางยาว มีคนนั่งอยู่แล้ว เป็นนักศึกษา คนขับ
เรือก็เรียกผู้โดยสารอยู่บนท่า จู่ๆ ก็มีลูกเสือชาวบ้านมาพูดว่า ‘มึงอย่าเอาพวก
มันไปนะ พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ มึงติดคุกแน่’ เราจึงเดินขึ้นจากเรือ แล้วเดินไป
ท่ามหาราช หลังจากนั้นไม่กี่นาที มีเสียง ปั๊บ ๆ ๆ ท็อปบูทชุดสีน้ าเงินวิ่งมายิงใส่
เรือ แต่เข้าใจว่าไม่มีคนตายนะ ผมระหกระเหินไปทางศิลปากร ข้ามฟากไปท่า
พรานนก แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน 
“พ่อมาถึงคืนนั้น ตอนนั้นเป็นนายอ าเภออยู่ล าปาง ด่าฉิบหายจึง ท าเรื ่องอีก
แล้ว มีปัญหาอะไรเยอะแยะ เขากับผมมีความเห็นไม่ตรงกัน เขารู้ว่าถ้าเราอยู่
กรุงเทพฯ คงลงเอยที่เข้าป่า จึงเอาตัวเราไปอ าเภอแจ้ห่ม ล าปาง 2 เดือน แต่
จริง ๆ ผมไม่คิดจะเข้าป่าอยู่แล้ว เพราะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย เรามีแนวทางของตัวเอง หลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนต่อจนจบ
นิติศาสตร์ แล้วก็เริ่มอาชีพทนายมาจนถึงปัจจุบัน 
“เพื่อนฝูงเสียชีวิต ความโศกเศร้าเสียใจย่อมมีเป็นธรรมดา แต่เวลาผ่านไป ผม
ไม่เคียดแค้นใคร คนลืมเรื่อง 6 ตุลาฯ กันพอสมควร แม้แต่คนรุ่นผมก็ตาม ส่วน
คนรุ่นใหม่เขาไม่ลืมหรอก เพราะเขาไม่รู้จึง ในฐานะคนจัดงานร าลึก 6 ตุลาฯ 
มาตั้งแต่สมัยนักศึกษา ผมต้องการท าความจริงในเหตุการณ์ให้ปรากฏ เมื่อคุณรู้ 
คุณจะลืมก็ได้ เราต้องยอมรับว่ามีการแขวนคอ มีการเอาเก้าอี้ฟาด มีการตอก
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อก มีการเอาคนไปขังแล้วปล่อย ผมต้องการให้ความสูญเสียเป็นบทเรียน ท า
ยังไงที่ความรุนแรงแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะต่อให้คนตายไปมากแค่ไหน 
สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ประโยชน์จึง” 

   (เรื่องเล่าหมายเลข 44) 
 

จากเรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่ในการเล่าบทเรียนทางสังคม ในเหตุการณ์
ทางการเมือง ที่เกิดความแตกแยกทางความคิดจนก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่บานปลาย มีผู้คนที่
ต ้องสูญเสียจากเหตุการณ์นี ้จ านวนไม่น้อย เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นประวัติศาสตร์
การเมืองที่เจ็บปวดของสังคมไทย เป็นการการปราบปรามนักศึกษา ประชาชนครั้งใหญ่ เกิดการ
สังหารหมู ่ส ่งผลให้น ักศึกษาบางส่วนต้องหนีเข้าป่าไปอยู ่กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ท าให้สูญเสีย
นักศึกษาปัญญาชน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจ านวนมากในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึง
รัฐที ่ต ้องสูญ เส ียงบประมาณจ านวนมหาศาลในการจ ัดการกับผู ้เห ็นต่างที ่เข ้าร ่วมกับฝ ่าย
คอมมิวนิสต์ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก จากเรื ่องเล่าท าให้รู้ว่าการใช้
ความรุนแรงกับประชาชนไม่สามารถยุติความขัดแย้งในสังคมได้  เรื่องเล่านี้จึงเป็นบทเรียนสิ่งที่
เตือนใจให้พวกเราตระหนักถึงความสูญเสีย และระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบเดิมซ้ าอีก  

 

5.3 บทบาทหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสังคม 
บทบาทหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสังคมของเรื ่องเล่าใน “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาของส่วนรวมร่วมกัน รวมถึงการบอกเล่าถึงสิ่งที่
ควรท า และไม่ควรท า ในการด าเนินกิจกรรมของส่วนรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทบาท
ดังกล่าวนี้สะท้อนจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บอกเล่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างถูกวิธี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวอย่างเรื่องเล่าของผู้หญิงเคยเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ครั้งหนึ่งได้รับมอบหมาย
ให้ไปท าข่าวปลูกป่าของบริษัทเอกชน เมื่อผู้บริหารมาถึงพูดถึงโครงการ ถ่ายรูป แล้วก็ให้คนใน
พื้นที่ปลูกป่าต่อ ในความเห็นของอดีตนักข่าวถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ แต่หากไม่ต่อยอด
แล้วจะไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่า 

 
“เราเคยไปจัดกิจกรรมที่สวนลุงโชค แล้วได้คุยกับลุงโชค (โชคดี ปรโลกานท์)  
หนึ่งในคนที่ร่วมฟื้นฟูเขาแผงม้า เปลี่ยนจากภูเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์ จึงได้เข้าใจว่าการปลูกป่าไม่ใช่แค่ปลูกเอาปริมาณมากอย่างเดียว การ
ปลูกเป็นแสนเป็นล้านต้นไม่ได้ดีเสมอไป แต่ต้องย้อนกลับมายังการเลือกพันธุ์ไม้
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ให้เหมาะกับพื ้นที่ ไม่ปลูกเป็นแนวในลักษณะเดียวกับป่ายูคาลิปตัสหรือสวน
ยางพารา และสิ่งส าคัญคือต้องดูแลต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ต้นไม้เล็กๆ ก็เหมือน
เด็ก เขาต้องการการดูแลสักระยะก่อน ดังนั้นต้องมีวางแผนหลังจากการปลูก
ด้วย แล้วไม่ใช่แค่นั้น แต่ละพื้นที่มีลักษณะแตกต่างกัน จึงไม่มีการจัดการแบบ
สูตรส าเร็จให้ท าตามได้ทันที อาจเพราะคนทั่วไปรับรู้ว่าหลายพื้นที่มีการตัดไม้
ท าลายป่า การปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่าย ดูมีประโยชน์และคุณค่า พอ
ประชาสัมพันธ์ก็เข้าถึงคนวงกว้างได้ หลายบริษัทจึงใช้วิธีนี ้ในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม เราไม่ได้บอกว่าต้องหยุดการปลูกป่า แต่ถ้าจะปลูกต้อง
วางแผนให้ดี เพื ่อให้ต้นไม้เหล่านั ้นกลายเป็นป่าอย่างที ่ตั ้งใจ ขณะเดียวกัน 
เนื่องจากคนเมืองจ านวนมากถูกตัดขาดจากธรรมชาติ คุณสามารถเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมปลูกป่ามาพาคนไปเห็นปัญหาในพื้นที่จริง พวกเขาอาจเชื่อมโยงปัญหา
มายังชีวิตประจ าวันในเมือง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ด้วย  

“ด้วยข้อจ ากัดในชีวิตแต่ละคน คุณอาจไม่ชอบหรือไม่สะดวกไปปลูกป่าใน
พื้นที่จริง แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะตัดขาดจากการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ถ้ารู้ว่า
ต้นทางของสิ่งที ่กินที่ใช้มีที ่มายังไง เราจะตระหนักมากขึ้นในการใช้ชีวิต เช่น 
กระดาษทิชชู่ท ามาจากต้นไม้ คนเมืองเข้าห้องน้ าแล้วดึงกระดาษทิชชู่มาเป็นสิบ
ทบ ดึง ๆ ๆ เพื่อเอาเช็ดมือให้แห้ง หรือในร้านไก่ย่างที่กินไม่กี่ค าก็เช็ดมือเป็น
ระยะ เราใช้ให้น้อยลงได้ไหม หรือบางครั้งจะใช้ผ้าเช็ดหน้า -ผ้าเช็ดมือแทนได้
หรือเปล่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ตราบที่ยังมีการบริโภค ทุกอย่างที่กินที่ใช้เชื่อมโยง
ไปยังต้นไม้ทั ้งนั ้น การอยู ่ในเมืองหรือแม้แต่อยู ่ที ่บ ้านก็อนุรักษ์ธรรมชาติได้ 
ตอนนี ้เราไม่ได้ท างานประจ า ย้ายกลับไปอยู ่บ้านเกิดที ่อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง ตัวเองพยายามจะใช้ทรัพยากรให้น้อย เนื ่องจากที่บ้านพอมี
พื ้นที ่ เราจึงแยกเศษอาหารไปทิ ้งตามต้นไม้ เก็บใบไม้มาท าปุ ๋ย มันได้ช ่วย
สิ ่งแวดล้อมแน่ๆ หรือถ้าใกล้ตัวกว่านั ้น ก็ช่วยลดพื ้นที ่ฝังกลบขยะซึ่งหายาก 
หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดงานให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บขยะแล้ว” 

(เรื่องเล่าหมายเลข 31) 
 

ในเชิงของรายละเอียดและการสร้างสรรค์ประโยชน์จากกิจกรรมทางสังคมนั้น ๆ ท าให้
เข้าใจรากเหง้าของปัญหา วิธีการและข้อจ ากัดต่าง ๆ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ท า
หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงให้คนในสังคมมีความเข้าใจในเรื่องราวที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
เรื่องราวที่เกี่ยวพันกับสังคมมีความจ าเป็นต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้คนในสังคมรับรู้ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องร่วมกัน และให้ได้ผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด 
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คนในส ังคมเชื ่อมโยงความส ัมพ ันธ ์ของคนในส ังคมให ้เข ้าใจก ัน เป ็นการเชื ่อมคน
หลากหลายให้คนที่ไม่รู้จักกันได้รู้จักกันมากขึ้นท าให้ผู้คนจ านวนมากเห็นใจกัน 

คนในส ังคมเชื ่อมโยงความส ัมพ ันธ ์ของคนในส ังคมให ้เข ้าใจก ัน เป ็นการเชื ่อมคน
หลากหลายให้คนที่ไม่รู้จักกันได้รู้จักกันมากขึ้นท าให้ผู้คนจ านวนมากเห็นใจกันเรื่องหล่อหล่อเนี่ย
เรื่องราวที่มีความหลากหลายชีวิตคนทั้งการดิ้นรนการต่อสู้ความสุขความสุขคนหนึ่งเมืองที่มีความ
น่าเบื่อให้มีความสุขมากขึ้นวันที่แตกแยกกันในสังคมให้รักกันมากขึ้น  

 

5.4 บทบาทหน้าที่ในการสร้างก าลังใจ 
เรื ่องเล ่าออนไลน ์ในเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป ็น เรื ่องเล ่าของบ ุคคล

หลากหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ไม่จ ากัดเพศ วัย อาชีพการงาน หรือฐานะความเป็นอยู่ เรื่อง
เล่าเหล่านี้จึงน าเสนอแง่มุมหลากหลายของบุคคลทั้งด้านบวกและลบ ตลอดจนการเผชิญหน้ากับ
อุปสรรคที่เข้ามาทดสอบชีวิต เพจเฟซบุ๊กมนุษย์กรุงเทพฯ จึงมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างก าลังใจ 
2 ส่วน ได้แก่ สร้างก าลังใจให้แก่ผู ้อ่าน จากการอ่านเรื ่องราวชีว ิตของคนอื่นที ่ช ีวิตมีป ัญหา
อุปสรรค แต่สามารถแก้ไขและผ่านปัญหานั้นมาได้ เรื่องเล่าเหล่านี้ได้สร้างก าลังใจให้กับผู้เล่าเรื่ อง
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื ่องด้วย เพราะเป็นการน าเสนอเรื ่องราวของบุคคลธรรมดาไม่ได้มีชื ่อเสียง แต่
น ามาเรียบเรียงแล้วถ่ายทอดใหม่ให ้ม ีความน่าสนใจ จากเรื ่องเล่าของคน เล็กคนน้อยกลับ
กลายเป็นเรื่องที่มีแง่มุมน่าสนใจได้  

ตัวอย่างเรื่องเล่าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ยอมรับตนเองและรักษาตัวจนอาการดีขึ้น จึง
ต้องการท าตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จึงน านิยายที่เขียนในเว็บไซต์มารวมเล่มขายให้ผู้ที่สนใจซื้อ
ตามก าลังศรัทธา เพื่อน าเงินไปบริจาค การที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื ่น ท าให้รู ้สึกถึงการมี
คุณค่า สิ่งนี้เป็นการสร้างก าลังใจให้มีชีวิตก้าวเดินต่อไป 

 
“เราเคยปรึกษาแม่เรื่องความขัดแย้งในที่ท างานและปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ พอ
พูดค าว่า ‘โรคซึมเศร้า’ เขาไม่เห็นด้วย บอกว่าคงเครียดไปเอง ช่วงนั้นเรานอนไม่
หลับ บางคืนนอนร้องไห้ กินไม่ได้ น้ าหนักลด จึงตัดสินใจไปหาหมอ ด้วยความที่อยู่
คนละจังหวัด ตอนค่ าแม่โทรมาถามว่า ‘หายเครียดหรือยัง’ เราลังเลว่าจะบอกดี
ไหม ถ้าเขาไม่ยอมรับขึ้นมาล่ะ แต่สุดท้ายตัดสินใจบอกไป พอเล่าว่าอาการของเรา
ได้รับค าวินิจฉัยว่าป่วย ไม่ได้คิดไปเอง แม่เงียบ วินาทีนั้นลุ้นมาก แม่ถามว่า ‘หมอ
ว่ายังไงบ้าง’ เราจึงได้เล่าให้ฟ ัง ช่วงนั ้นมีข่าวนักร้องฆ่าต ัวตายด้วย สื ่อต ่างๆ 
น าเสนอเรื่องโรคซึมเศร้า ไม่รู้ว่าแม่ไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาหรือเปล่า เขา
มักโทรมากระตุ้นให้ลุกไปอาบน้ า กินข้าว ไปท างาน และบอกให้ไปนอนกับเพื่อน
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เพราะไม่อยากให้อยู ่คนเดียว เวลาเล่าค าพูดหมอให้ฟัง เขาจด เวลาเล่าว่าเจอ
ค าพูดไม่ดี เขาบอกว่า ‘ฟังแม่ ไม่ต้องฟังคนอื่น’ เขาคอยพูดให้ก าลังใจและบอกว่า
ภูมิใจในตัวเรามากแค่ไหน แม่พูดตลอดเวลาว่า ‘มีอะไรเล่าให้แม่ฟังนะ’ เราพูดกัน
ตรงไปตรงมา ไม่เขินไม่อายกัน เป็นห่วงก็บอก รักก็บอก ทุกครั้งที่ร้องไห้แล้วแม่อยู่
ใกล้ๆ เขาจะกอดแล้วลูบหัวเหมือนเราเป็นเด็ก เขาเมตตาเรา ท าให้เราเมตตา
ตัวเองและเมตตาคนอ่ืน เพราะคิดว่าทุกคนคงเคยเจอเรื่องร้ายๆ มาเหมือนกัน  
“แม่มีอาชีพเป็นครูอยู่จังหวัดสระแก้ว พอโรงเรียนปิดเทอมก็มีเวลาว่าง เขาจึงมา
อยู่ด้วย ตอนนั้นพ่อกับน้องเป็นคนมาส่ง จึงได้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น หลังจาก
กินยามาสักระยะ พออาการเริ่มดีขึ้น เราอยากท าอะไรเป็นประโยชน์กับคนอื่น จึง
เอานิยายที่เคยเขียนให้อ่านฟรีในเว็บมารวมเล่ม แล้วให้คนซื้อตามก าลังศรัทธา แม่
ออกค่าใช้จ่ายกับเราคนละครึ่ง เบ็ดเสร็จหาเงินได้ 130,000 บาท วันที่น าเงินไป
บริจาคที ่โรงพยาบาลศิริราช แม่ก็ไปด้วย เขาแอบเขียนจดหมายน้อยทิ ้งไว้ พอ
โรงเรียนเปิดเทอม เราต้องอยู่คนเดียวอีก เขาบอกว่า ‘มีสมุดอยู่หน้าโทรทัศน์ ลอง
เปิดอ่านดู’ พออ่านจบ เราร้องไห้ และเอาจดหมายมาแปะไว้หน้าประตูจึง ทุกครั้ง
ที่รู้สึกแย่ก็เอามาอ่าน ขณะเดียวกัน หลายคนที่ได้เห็นจดหมายของแม่ บางคนไม่
รู้จักกันมาก่อนด้วยนะ ก็ส่งตุ๊กตามาให้เพื่อเป็นการยืนยันว่า การมีอยู่ของเราสร้าง
ประโยชน์ให้คนอื่นได้ การมีคนใกล้ตัวมากระซิบให้เชื่อว่า คุณมีคุณค่าส าหรับใคร
สักคน คือสิ่งที่คนป่วยต้องการมาก ๆ 
“ส าหรับคนเป็นโรคซึมเศร้า ความยากคือการรับมือคนที่ไม่เข้าใจ ทุกวันนี้เต็มไป
ด้วยบทความที่บอกว่า ‘พูดกับคนเป็นซึมเศร้ายังไง’ แต่ไม่เคยมีบทความว่า ‘คน
ป่วยจะรับมือคนที ่บอกว่าตัวเองปกติแต่ไม่เข้าใจยังไง ’ พอใครรู ้ว่าป่วย เราจะ
กลายเป็นคนเสพความคิดลบ เป็นคนขี้เกียจและเรียกร้องความสนใจ เป็นคนไม่น่า
คบ เหมือนไม่มีสิทธิ์มองอะไรไม่ดีให้ใครเห็นอีกต่อไป แต่ในเรื่องเดียวกัน คน ไม่มี
ใบรับรองแพทย์ว่าป่วยกลับท าได้ การต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วต้องรับมือกับคนที่ไม่
เข้าใจ คนโดดเดี่ยวอยู่แล้วจึงโดดเดี่ยวมากกว่าเดิม หลายคนจึงต้องซ่อนตัวเพราะ
ความไม่เข้าใจของคนรอบตัว น้องของเพื่อนเราคนนึ่งเพิ่งฆ่าตัวตายโดยคนทางบ้าน
ไม่ได้เอะใจ มันทรมานนะ การต้องอยู่คนเดียวบนโลกที่ไม่มีความสุขแล้ว ส าหรับ
เราเอง นอกจากการรักษาด้วยยา การมีครอบครัวและคนรอบตัวที่เข้าใจช่วยได้
ม าก  เราผ ่าน ช ่ว ง เวล าย ากๆ  ใน ช ีว ิต ด ้ว ย ก า ร เล ่น เกม ง ่า ยๆ ท ุก ว ัน  เช ่น 
#3goodtoday มองเรื่องเล็ก ๆ ให้มีความสุข พกแก้วน้ าไปซื้อกาแฟได้ลดขยะ1ชิ้น 
ได้ที่จอดรถดี ๆ เปิดวิทยุเจอเพลงที่ชอบ การท าจิตอาสาก็ช่วยได้มาก  
“เรามักบอกตัวเองว่า มีคนเป็นเหมือนเราเยอะจึง หลายคนผ่านไปได้ และเราจะ
ผ่านไปได้เช่นกัน เราเริ่มยิ้มให้กับตัวเอง เริ่มมองสิ่งที่ดีในตัวเอง ทุกอย่างจะค่อย  ๆ 
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เคลื่อนตัวไปในทิศทางที่เราชี้น า เหมือนอย่างที่แม่บอกไว้ในจดหมาย ตอนกินยา
บางตัวแล้วไม่ได้ผล หมอเคยบอกว่า ‘มียาอีกเยอะมากที่คุณยังไม่ได้ลอง’ เส้นทาง
นี้มันเหนื่อย แต่เราจะไม่ถอดใจ การมีอยู่ของเรายังสร้างสรรค์อะไรบนโลกนี้ได้อีก 
ชีวิตจริงย่อมมีทั้งคนที่รักเราและคนที่เกลียดเรา มองให้เห็นคนที่รักเรา แล้วอ าศัย
พวกเขาเป็นฐานทัพ ถ้ามีอะไรบุกรุกเข้ามาตี เราจะมีก าลังยืนขึ้น เมื่อคุณเริ่มยืนขึ้น
ได้ คุณจะยื่นมือออกไปจับคนอ่ืนให้ลุกขึ้นมายืนด้วยกัน” 

(เรื่องเล่าหมายเลข 126) 
 

จากตัวอย่างเรื่องเล่าข้างต้นแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟน
เพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” การสร้างก าลังใจในการด าเนินชีวิตต่อไปทั ้งของตัวผู ้อ่านที ่ได้สร้าง
ก าลังใจจากผู้ที่มีความทุกข์ยากแต่ก็ผ่านปัญหามาได้  และผู้เล่าเรื่องเองที่ได้น าประสบการณ์ชีวิตที่
น่าสนใจของตนเองมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ทั ้งในแง่มุมที่งดงามและโหดร้าย ท าให้ผู้ที่ท้อถอย 
หรือก าลังเผชิญกับความยากล าบากมีแนวคิดดี ๆ ใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้งผู้เล่าและผู้รับ เรื่องเล่า
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จึงเป็นสื่อออนไลน์ที่ท าหน้าที่ให้ก าลังใจผู้คนใน
สังคมที่ก าลังสับสน หรือเต็มไปด้วยการแข่งขัน ให้มีก าลังใจจากการรับรู้เรื่องราวของเพ่ือนมนุษย์  
 
 บทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”ท าหน้าที่ของ
สื่อมวลชนที่ให้พื้นที่กับเพื่อนมนุษย์ได้บอกกล่าวสิ่งที่ตนคิด แสดงถึงการมีตัวตน แม้จะเป็นเพียง
คนธรรมดาหรือผู้ที่สังคมไม่ได้ให้คุณค่าก็ตาม ซึ่งเรื่องเล่าบางเรื่องเกิดเป็นกระแสสังคม จึงเป็น
การประกาศข้อเท็จจริงในสังคมให้คนในประเทศรับรู้ถึงความทุกข์ยาก ความล าบากของผู้คนอีก
มากมายในสังคม และหวังให้มีการตระหนักถึงความจริงของชีวิตของคนเมืองหลวงแม้จะอยู่ใน
พื้นที่ที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศแต่ชีวิตจริงมาได้ดีงามอย่างที่คนภายนอกมองมา เมื่อได้
ทราบข้อเท็จจริงแล้ว เรื่องเล่าเหล่านี้จะก่อให้เกิดการเห็นอกเห็นใจ เกิดการยอมรับและความ
ช่วยเหลือของเพื่อนมนุษย์ทั ้งในส่วนภาครัฐ และส่วนอื่นในสังคม ให้เราหันกลับมามองเพื่อน
มนุษย์อย่างเข้าใจ และด้วยโซเชียลมีเดียประเภทเฟซบุ๊กเป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงง่าย มีความ
รวดเร็วในการสื่อสาร ท าให้การส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เรื่องราวประสบการณ์ของ
ปัจเจกบุคคล และเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทางสังคม ส่งต่อไปในสังคมได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างบุคคลแคบขึ้น จากที่สนใจเพียงสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเอง อาจจะเป็น
ชีวิตที่สุขสบาย ไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยความดิ้นรนของผู้ที่มีฐานะดี มีชื่อเสียง หรือชีวิตที่มีแต่ความ
ยากล าบากของผู ้ที ่ไม ่พร้อมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงผู ้ด ้อยโอกาสทางส ังคม เรื ่องเล ่าอ ัน
หลากหลายนี้จึงเป็นเครื่องจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ ช่วยเพื่อนมนุษย์เข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกัน
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มากขึ ้น จนน าไปสู ่การช่วยเหลือผู ้เพื ่อนมนุษย์จากคนในสังคม โดยเฉพาะรัฐที ่ต ้องด าเนิน
นโยบายในการช่วยเหลือให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนมีชีวิตที่อย่างเท่าเทียมกัน  
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บทที่ 6 
สรุปและอภิปลายผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นการศึกษา

เรื ่องเล่าที ่อยู ่ในสื่อใหม่จ านวน 137 เรื ่อง สามารถสรุปผลการศึกษาในด้านเนื ้อ รูปแบบ และ
บทบาทหน้าที่เรื่องเล่าออนไลน์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา  3 ประการ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์

กรุงเทพฯ” 
 เนื้อหาของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จ านวน 137 เรื่อง 

สะท้อนชีวิตของคนในสังคมเมืองรูปแบบต่าง ๆ จ าแนกเนื้อหาได้เป็น 12 ประเภท ได้แก่ เรื่องเล่า
เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชีพ เรื่องเล่าของคนกับการปฏิบัติธรรม 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับการค้นพบตัวเอง เรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัว เรื่องเล่าของคนข้ามเพศ เรื่องเล่า
เกี ่ยวกับความรุนแรง เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมือง เรื ่องเล่าเกี ่ยวกับการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม เรื่องเล่าของคนไร้บ้าน เรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น และเรื่องเล่าอื่น ๆ  เนื้อหาที่พบมาก
ที่สุดคือเรื่องเล่าเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของรัฐ สะท้อนให้เห็นว่าสุขภาพร่างกายเป็นเรื่อง
ส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ เรื่องเล่าการเจ็บป่วยพบว่าเป็นเรื่องเล่าของผู้ ป่วยที่ป่วยด้วยโรคที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในด้านการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับความเครียดส่งผล
ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและสัมพันธ์กับจิตใจเกิดเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งโรคซึมเศร้ามีผลมาจากการใช้ชีวิต
ของคนเมืองที่มีการแก่งแย่งแข่งขันสูงจึงเกิดเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์ของคนรวมไปถึงผู้พิการ
ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่รัฐละเลยในชีวิตความเป็นอยู่ สังเกตได้จากเรื่องเล่าที่กล่าวถึงความ
ไม่พร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ซึ่งสะท้อนสภาพสังคมเมืองหลวงที่ส่งผลกระทบ
กับสุขภาพร่างกายของคนในเมืองหลวง และการละเลยจากภาครัฐหน่วยงานที่มีหน้าที ่ดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนจึงน าเรื่องมารายงานให้สังคมได้ทราบชีวิตของผู้ที่อาศัย
อยู่ในเมืองหลวง และเรื่องเล่าอ่ืน ๆ ลดหลั่นกันไป 
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์
กรุงเทพฯ” 

การศึกษารูปแบบและวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์
กรุงเทพฯ พบว่ามีความยาวตั้งแต่ 1 - 8 ย่อหน้า อย่างไรก็ตามจ านวนย่อหน้าไม่มีผลต่อขนาดของ
เรื ่องเล่าที ่ชัดเจนตายตัว ในเรื ่องเล่าที่มีย่อหน้าเดียวอาจมีใจความส าคัญมากกว่าหนึ ่งใจความ  
ส่วนเรื่องเล่าที่มีหลายย่อหน้าบางเรื่องก็ไม่ได้มีใจความส าคัญทุกย่อหน้า แต่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่มี
เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน จากการสังเกตพบว่าเรื่องเล่าที่มีหลายย่อหน้าเป็นเรื่องเล่า
ของเหตุการณ์ที ่มีบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมรองรับ นอกจากนั ้นอาจ เป็นเรื ่องเล่าที ่มี
เนื้อหาที่บีบคั้นหัวใจของผู้อ่าน จึงต้องใช้ย่อหน้าใหม่เพ่ือท าให้น่าติดตามยิ่งขึ้น 

ส่วนวิธีการเล่าเรื่องปรากฏ 2 รูปแบบ ได้แก่ การเล่าคนเดียว และการเล่าแบบสนทนา
แบบธรรมชาติ รูปแบบที่พบมากที่สุดคือ การเล่าคนเดียว อาจเนื่องมาจากต้องการให้เรื่องเล่าเป็น
พื้นที่ของเจ้าของเรื่องเล่ามากที่สุด เป็นธรรมชาติมากที่สุด แต่มีบางเรื่องเล่าที่ใช้วิธีการเล่าแบบ
สนทนาด้วยการคุยแบบธรรมชาติ ค าถามในการพูดคุยซักถามมักต่อเนื่องกับเรื่องที่คุยกันก่อน
หน้า 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“มนุษย์กรุงเทพฯ”  
 บทบาทหน้าที่ ของเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” มี 4 ประการ 
ประการแรกบทบาทหน้าที ่ในการให้สถานภาพทางสังคม ท าหน้าที ่น าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
เรื่องราว ของบุคคล องค์กร และการเคลื่อนไหวทางสังคม ท าให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวของคนที่ใช้
ชีวิตในกรุงเทพมหานครที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเรื่องความสุข และ
ความทุกข์ที่ต้องเผชิญตลอดจนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการยอมรับเรื่องราวที่ผ่านมาของผู้เล่า
เรื่อง ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจทั้งสิ้น อีกทั้งยังท าหน้าที่ให้สถานภาพบุคคลที่ไม่ได้รับความสนใจ ให้
กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

บทบาทหน้าที ่ในการเล่าบทเรียนทางสังคม ท าให้คนรุ่นหลังทราบเรื ่องราวเหตุการณ์
ส าคัญทางสังคม รวมไปถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติคนรุ่น
ต่อมา ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง ที่เกิดความแตกแยกทางความคิดจนก่อให้เกิด
เหตุการณ์รุนแรงที่บานปลาย เรื ่องเล่านี้จึงเป็นบทเรียนสิ่งที่เตือนใจให้สังคมตระหนักถึงความ
สูญเสีย และระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบเดิมซ้ าอีก 
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บทบาทหน้าที่ในการเป็นสื่อประชาสังคมในการเป็นสื่อประชาสังคมของเรื่องเล่าออนไลน์
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ”เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหา
ของส่วนรวมร่วมกัน รวมถึงการบอกเล่าถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม เรื่องเล่าจึงท าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อเสนออันเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมให้มี
ความเข้าใจในเรื่องราวที่ถูกต้อง  

บทบาทหน้าที่ในการสร้างก าลังใจ ได้แก่ สร้างก าลังใจให้ผู้อ่าน จากการอ่านเรื่องราวชีวิต
ของคนอื่นที่ชีวิตมีปัญหาอุปสรรค สามารถแก้ไขและผ่านปัญหานั้นมาได้ เรื่องเล่าเหล่านี้ได้สร้าง
ก าลังใจให้กับผู ้เล่าเรื ่องซึ ่งเป็นเจ้าของเรื ่องด้วย เพราะเป็นการน าเสนอเรื ่องราวของบุคคล
ธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียง แต่เมื่อน ามาเรียบเรียงแล้วถ่ายทอดใหม่ให้มีความน่าสนใจ จากเรื่องเล่า
ของคนธรรมดาที่หลงลืมไปแล้วกลับกลายเป็นเรื่องถูกรื้อฟื้นให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ดังกล่าวข้างต้น

สามารถน ามาอภิปรายผลเพ่ือต่อยอดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

1. การใช้สื่อออนไลน์เพื่องานสังคมสงเคราะห์  
เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นเรื่องเล่าของผู้คนที่อาศัยอยู่

ในเมืองหลวงบนสื่อใหม่ เรื่องเล่านี้สะท้อนการใช้ชีวิตของคนโดยไม่เลือกว่าเป็นคนระดับใด ฉะนั้น
จะเห็นได้ว่าเรื่องเล่าในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ได้หยิบยกเรื่องราวของคนตั้งแต่คนมี
ฐานะ มีการศึกษาที่ดี ตลอดจนผู้ที่มีชื่อเสียงมาน าเสนอเพื่อให้สังคมได้รับรู้ เรื่องเล่าเหล่านี้ยังรวม
ไปถึงผู้ที่ขาดแคลน ผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม หรือผู้ที่สังคมต่างไม่ยอมรับ จากข้อมูลของผู้คนเหล่านี้
ท าให้ผู ้คนในสังคมรวมถึงผู ้ที ่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาของคนยากไร้ คนด้อยโอกาสในสังคม 
บางเรื ่องเกิดเป็นกระแสสังคมขึ ้น จนน าไปสู ่การยื ่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาสเหล่า นี้ 
เฟซบุ ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” จึงเป็นพื้นที่ในการบอกเล่าความทุกข์ยากของผู้คนสังคม 
เพื่อให้คนในสังคมตระหนักและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ จนเกิดการช่วยเหลือ กลายเป็นพื้นที่
ส าหรับงานสังคมสงเคราะห์ผู้คนอีกมากมายที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งการช่วยเหลือด้า น
ปัจจัยต่าง ๆ ไปจนถึงการเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจ และการยอมรับในชีวิตของเพ่ือนมนุษย์  
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2. การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประสานรอยแยกของสังคม 
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมค่อนข้างมาก ช่องว่างระหว่างคนรวยกับ

คนจนมีมาก ท าให้คนสังคมต่างใช้ชีวิตของตนเองโดยไม่สนใจกัน เพราะปัจจุบันคนในสังคมมี
ความเป็นปัจเจกมากขึ้น เราจึงสนใจเพียงตนเองเท่านั้น แต่เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นเรื่องเล่าที่น าเสนอชีวิตอันหลากหลายของผู้คนในสังคมเมือง ท าให้คนรับรู้
เรื่องราวของผู้อื่นในแง่มุมที่ตนคาดไม่ถึงหรือไม่ทราบมาก่อน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” 
จึงเป็นการประสานรอยแยกของสังคมให้แคบขึ้น ท าให้คนในสังคมรับรู้เรื่องราวของเพื่อนมนุษย์
ในแง่มุมทั้งบวกและลบ น ามาซึ่งความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ผู้ร่วมชะตากรรมเกิดแก่
เจ็บตายเช่นเดียวกัน 
 

3. การใช้สื่อออนไลน์เพื่อบันทึกความทรงจ าของสังคม 
เรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” เป็นสื่อใหม่ที่มีคุณสมบัติให้ผู้คน

ที ่อยู ่ก ันคนละที ่ หรือคนที ่ไม ่รู ้จกกันมาก่อนสามารถสื ่อสารกันได ้ สามารถส่งต่ อความคิด 
ความรู้สึก ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และยังรวมไปถึงการเป็นสื่อที่สามารถบันทึกความทรงจ าของ
บุคคล รวมถึงการบันทึกความทรงจ าของสังคมด้วยการเล่าเรื ่องของผู ้ที ่มีตัวตนในเหตุการณ์ 
เปรียบเสมือนว่าเรื่องราวต่าง ๆ นั้นยังมีลมหายใจอยู่ ท าให้เรื่องเหล่านั้นมีประจักษ์พยานบุคคล มี
ความน่าเชื่อถือและส่งต่อเรื่องราวต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสังคม เช่น เรื่องเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ท าให้เรื่องเล่านั้นถูกส่งต่อมาถึง
ปัจจุบ ัน ให ้คนในสังคมได ้ร ับรู ้เหตุการณ ์จริงที ่ เก ิดขึ ้น เพราะบางเรื ่องนั ้นรัฐไม ่ต ้องการให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลความจริง เรื่องราวส าคัญต่าง ๆ จึงถูกหยิบยกเรื่องราวมาเป็นบางส่วนเท่านั้น 
ไม่ได้ให้ความกระจ่างกับคนในสังคม และท าให้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ส าคัญของชาติ ต้องบิด
เบี้ยว แต่เมื่อมีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “มนุษย์กรุงเทพฯ” ท าให้ความทรงจ าความจริงของผู้ที ่มีตัวตน
ร่วมในเหตุการณ์ถูกถ่ายทอดในฐานะเป็นบันทึกของผู้มีส่วนร่วมทางสังคม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาเรื่องเล่าออนไลน์ในเฟซบุ๊กแฟนเพจอ่ืน ๆ เช่น เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล 

เพจรวบรวมเรื่องเล่าผี เป็นต้น ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และบทบาทหน้าที่ เพื่อท าให้เข้าใจเรื่อง
เล่าออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาการใช้ภาษาและวิธีการเขียนเพจออนไลน์ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ความรู้โดยใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือ 
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ร า ย ก า ร อ้ า ง อิ ง  

 

รายการอ้างอิง 
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เรื่องเล่า 1 ย่อหน้า 
“เมื่อไม่นานมานี้ ผมเห็นเพื่อนก าลังเครียด เลยพิมพ์ไปหาว่า ‘ถ้ามีอะไร ผมอยู่ตรงนี้ตลอดนะ’ เพื่อนอ่าน
แล้วส่งข้อความกลับมาว่า 'ผมรู้ว่ามีคุณอยู่ตลอด คุณคือคนที่ผมเชื่อใจมากที่สุด' พอได้อ่านแบบนั้นแล้วรู้สกึดี
นะ วันนั้นนอนหลับอย่างสบายใจเลย ช่วงเวลาที่ ‘โรคซึมเศร้า’ ท าให้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองการมีใครสักคน
พิมพ์มาคุยธรรมดาๆ แล้วท าให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นค าพูดที่ดีมาก ผมมัก screenshot ข้อความนั้น
เก็บไว้อ่าน อ่านเพื่อบอกตัวเองว่าอย่างน้อยเรายังเป็นคนส าคัญของใครสักคน” 
 

เรื่องเล่า 2 ย่อหน้า 
“หลังจากจบ ม.3 เราได้ทุนจากรัฐบาลไทยไปเรียนที่ญี่ปุ่นจนจบปริญญาโท รวมระยะเวลา 10 ปีครึ่ง เรียน
จบก็ต้องกลับมาใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ 21 ปี ช่วงใกล้เรียนจบเราเลือกหน่วยงาน หน่วยงานก็พิจารณา
เราด้วย พอถึงรอบสัมภาษณ์ เราไม่ได้คิดเร่ืองแต่งหญิงเลย ในใจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เคยมีคนแนะน าว่า 'ต่อให้
แปลงเพศแล้ว ก็แต่งชายไปท างานได้ อาจจะดูดีกว่า ไม่ถูกเพ่งเล็งตั้งแต่เริ่มงานด้วย' วันนั้นเลยใส่เสื้อเชิ้ต ผูก
ไท กางเกงสแล็ค รองเท้าหนัง ยังผมสั้นอยู่ด้วย คนสัมภาษณ์คงคิดว่าแค่ตุ้งติ้ง เลยไม่ได้ว่าอะไร พอ
หน่วยงานตกลงว่ารับเข้าท างาน เราคุยกับรุ่นพี่ที่ท างานที่นั้น ก็บอกว่าส่วนใหญ่รับเรื่องนี้ได้ พอคุยเพื่อนที่
เป็นนักกฎหมาย ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแต่งหญิงไปท างาน โอเค งั้นเราเตรียมทุกๆ อย่างให้เป็น
ผู้หญิงเลยละกัน ตั้งแต่รูปถ่ายติดบัตรข้าราชการ เครื่องแบบราชการของผู้หญิง วันแรกที่ เร่ิมงานก็แต่งหญิง
ไปเลย แต่ยังใส่เป็นกางเกงอยู่ ผอ.ฝ่ายบุคคลมาเห็น ก็คนที่เคยสัมภาษณ์นั่นแหละ เขาพูดว่า 'บอกตามตรง 
ผมเองยอมรับไม่ได้ เอาแบบนี้ละกัน ลองไปคุยกับต้นสังกัดว่าโอเคหรือเปล่า แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะบรรจุ
ไหม' ตอนนั้นเขาไม่ได้พูดแรงนะ มันคงเป็นเรื่องใหม่ของคนในระบบราชการ เราไม่รู้ว่าลึกๆ เขายอมรับหรือ
เปล่า แต่ด้วยบทบาทหน้าที่เขาต้องไม่ยอม” 
“เราปรึกษาพี่จาก เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย Thai Transgender Alliance-ThaiTGA เขาแนะน าให้พูดคุย
ด้วยเหตุผล อธิบายว่าการแต่งกายไม่ได้ส่งผลต่อการท างาน พอเจอผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ยังไม่ทันจะ
อธิบายเหตุผลเลย เขากลับบอกว่า 'ถ้าน้องท างานได้ พี่ไม่มีปัญหากับการแต่งกายนะ สิ่งที่ห่วงมากกว่าคือ
น้องจะชอบงานที่นี่หรือเปล่า' เราประทับใจมาก พอไปแจ้งผอ.ฝ่ายบุคคล เราก็ได้รับการบรรจุ ซึ่งมารู้ทีหลัง
ว่าเราไม่ใช่เคสแรกด้วย การได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องปิดบัง ไม่ต้องแอ๊บ เปิดโอกาสให้เราใช้ศักยภาพมา
ท างานอย่างสบายใจ เราไม่ได้แต่งหญิงจ๋าทุกวัน บางวันก็อยากแต่งเท่ๆ บ้าง ซึ่งการได้แต่งตัวตามต้องการ 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความหลากหลาย ท าให้เรามั่นใจ กล้าพบปะผู้คน กล้าแสดงความคิดเห็น แต่
ในหน่วยงานที่คนจ านวนมากอยู่ร่วมกัน ยังมีบางคนที่พูดจาไม่ดีแหละ เคยมีผู้ใหญ่บางคนมาพูดว่า 'เคยมี
คนนึงไปประชุมต่างประเทศ คนก็นินทากันว่าประเทศไทยส่งคนแบบนี้มาได้ยังไง น่าอับอายมากเลยนะ ' เขา
ต่อว่าผู้หญิงข้ามเพศคนนึง เหมือนต่อว่าเราไปด้วย รวมถึงมาถามเรื่องส่วนตัวว่า ‘แล้วนี่ผ่าหรือยัง’ พอเล่าให้
หัวหน้าต้นสังกัดฟัง เขาบอกอย่าไปสนใจเลย เพราะคนที่พูดก็นิสัยไม่ค่อยดี คนในระบบราชการไม่ได้เลวร้าย
ทุกคน เราว่าตัวเองโชคดีที่ได้ผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจ” 
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เรื่องเล่า 3 ย่อหน้า 
“ตอนอยู่ ม.6 เราสอบติดวิศวะคอม แต่พ่อไม่ยอมไปมอบตัวให้ จนพ่อของเพื่อนต้องไปให้ ถึงเวลาต้อง
จ่ายเงิน พ่อก็ไม่ให้อีก ช่วงนั้นไม่ว่าสอบตดิที่ไหนพ่อไม่เอาไปหมด บอกว่าอยากให้เรียนพยาบาล แต่พยาบาล
ประกาศผลที่สุดท้าย ถ้าออกมาว่าไม่ได้ นั่นคือไม่เหลือที่ไหนแล้ว คะแนนของเราติดส ารองอันดับหนึ่ง ยัง
ต้องรอลุ้น ช่วงนั้นเป็นอะไรที่เครียดและกดดันมาก เราทนไม่ไหวเลยคิดสั้น กินยาไปเป็นสิบเม็ด จนต้องไป
ล้างท้องที่โรงพยาบาล ทีมจิตเวชมาคุยด้วย เราบอกไปว่า ‘เบื่อที่ถูกบังคับ เบื่อที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง’ แม่
ได้ยินก็ร้องไห้ พ่อคงรู้สึกแย่แหละ แต่ไม่ได้พูดอะไร ช่วงเราพักฟื้นอยู่โรงพยาบาล ปรากฏว่ามีคนสละสิทธิ์ 
เราเลยได้เรียนพยาบาล ต้องไปรายงานตัวทั้งที่ยังโทรมๆ อยู่ ตอนนั้นไม่ได้ชอบเลย เป็นการตัดสินใจว่า 
อยากให้เป็นก็เป็นให้  
“ช่วงเราเรียนอยู่ปีสาม จู่ๆ พ่อทรุดกะทันหัน พอไปถึงโรงพยาบาล เป็นคร้ังแรกที่คนในบ้านรู้จากหมอว่าพ่อ
เป็นมะเร็งตับ ตอนนั้นอาการหนักมาก ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพ่อก็เสียชีวิต มันไวมาก ซึ่งจริงๆ พ่อรู้มาหลายเดือน
แล้ว แต่ไม่บอกใครเลย เมื่อก่อนพ่อบอกว่า ‘ไม่ไหวว่ะ ปวดท้อง ไปนอนละ’ แม่เข้าใจว่าขี้เกียจ ตอนดึกๆ 
พ่อหายออกจากบ้าน ไม่มีใครรู้ว่าไปไหน แม่เข้าใจว่าพ่อไปเล่นยา แต่จริงๆ พ่อขับรถไปเอายาที่โรงพยาบาล 
ตอนพ่อเสีย แม่โทรมาบอกว่าพ่อไม่สบาย พอเรานั่งรถไปถึงโรงพยาบาล เลยรู้ว่าพ่อเสียแล้ว เราโยนกระเป๋า
หน้าห้องไอซียู เข้าไปร้องไห้ๆๆ ด้วยความรู้สึกผิด การถูกตีกรอบชีวิต เราเลยพูดไม่ ดีกับเขาไว้เยอะ แล้ว
ตั้งแต่เด็กๆ เราเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อย บางครั้งรุนแรงถึงขั้นใช้ก าลัง ครั้งนึงที่พ่อลงไม้ลงมือกับแม่ เรา
เคยเอากรรไกรทุบหลัง เราไม่น่าท าแบบนั้น พ่อคือคนที่อยากให้เรียนพยาบาล แต่สุดท้ายเราไม่ได้ดูแลพ่อ
เลย ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าบังคับท าไม แต่นึกย้อนไป น้องเราเป็นโรคหัวใจตีบมาตั้งแต่ก าเนิด พ่อคงอยากให้
เรียนเพื่อมาดูแลน้อง”  
“ถ้าพ่อบอกว่าตัวเองป่วย เราคงได้ดูแลเขาในช่วงสุดท้ายของชีวิต แต่นี่ไม่ได้ท าเลย ถ้ารู้ว่าเขาเป็นโรคนี้ เรา
น่าจะเอะใจ การกระท ารุนแรงอาจไม่ได้เกิดจากนิสัยทั้งหมด มะเร็งตับจะเกิดภาวะของเสียคั่ง ท าให้คนไข้มี
อาการเพ้อคลั่งจนท าร้ายคนอ่ืน พอเรียนจบมาท าอาชีพพยาบาล ถ้าแม่ก าลังป่วยหนัก ดูจากอาการแล้วอาจ
อยู่อีกไม่นาน ลูกไม่กล้าบอกความรู้สึกในใจ ไม่กล้าท าอะไรให้กัน เราจะพยายามเป็นตัวเชื่อม ถามลูกว่า 
‘อยากจะบอกอะไรแม่ไหม รีบท านะ’ การสื่อสารในครอบครัวส าคัญมาก เราอยากให้พ่อแม่ลูกคุยกันเยอะๆ 
ถ้ามีโอกาสได้เตรียมตัวก่อนตาย ได้คลี่คลายความสัมพันธ์ที่ติดค้าง เป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ครั้งสุดท้าย ยัง
ดีกว่าจากไปแบบไม่เข้าใจกัน” 
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เรื่องเล่า 4 ย่อหน้า 
“เราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เรียกว่า SMA (Spinal muscular atrophy) เกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ 
ท าให้อวัยวะที่มีกล้ามเนื้อใช้งานได้ไม่เต็มร้อย ตอนเด็กๆ ยังเดินได้บ้าง อาศัยเกาะๆ จับๆ เพื่อนไป พอขึ้น
ประถมต้องเปลี่ยนห้องเรียนบ่อย บางครั้งไกลข้ามตึก เลยเริ่มใช้วีลแชร์เป็นครั้งแรก และเปลี่ยนมาเป็นวีลแชร์
ไฟฟ้าตอนท างานแล้ว บ้านของเราอยู่ในซอยเอกมัย ซ่ึงฟุตบาทค่อนข้างแคบ บางช่วงวีลแชร์ผ่านไม่ได้จนต้องลง
บนถนน เวลาจะไปไหนเลยให้พ่อหรอืแม่ขับไปส่งที่นั่น หรือส่งที่บีทีเอสแล้วเราไปต่อเอง ส่วนขากลับก็ให้พ่อหรือ
แม่ขับมารับที่นั่น หรือรับที่บีทีเอส ความช่วยเหลือที่ต้องการคือย้ายตัวเราจากวีลแชร์ขึ้นบนเบาะรถ แล้วพับเก็บ
วีลแชร์ขึ้นรถ ส่วนตอนลงจากรถก็ช่วยกางวีลแชร์ แล้วย้ายตัวจากเบาะรถมานั่งบนวีลแชร์” 
“ครั้งแรกที่กลับบ้านด้วยแท็กซ่ีคือตอนมหาวิทยาลัย แต่ก็นั่งมากับเพื่อนนะ เวลาโบกแท็กซ่ี คนขับมักถามว่า 
‘คนนั่งวีลแชร์ไปด้วยไหม’ พอบอกว่าไป เขาก็ไม่ไป บอกว่าวีลแชร์ขึ้นไม่ได้บ้าง เติมแก๊สบ้าง หรือไม่บอกเหตุผล
บ้าง เจอครั้งแรกๆ ก็เหวอ ท าไมต้องถาม ที่ไม่ไปเพราะเรานั่งวีลแชร์เหรอ เราไม่ได้โกรธใคร เพราะย่ิงโกรธย่ิง
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง เอาจริงๆ ก็ไม่รู้เหตุผลหรอก คนขับอาจคิดว่าวีลแชร์จะท าให้รถเป็นรอย ไม่รู้วิธีช่วยเหลือคน
พิการ หรือก าลังปวดหลังอยู่ก็ได้ เจอบ่อยๆ ก็ชินแล้วล่ะ แต่ความอึดอัดคือท าให้เพื่อนต้องมาช้าไปด้วย เคยมี
ครั้งนึง ขณะที่เพื่อนเจรจาอยู่ ปรากฏว่าต ารวจเดินมาสั่งให้คนขับแท็กซี่รับ ตอนนั้นคิดในใจว่า ถ้าบอกต ารวจว่า
ไม่ขึ้นล่ะ ก็ทีแรกจะขึ้นไม่ใช่เหรอ เลยต้องขึ้น ตอนแรกกังวลนะ แต่ปรากฏว่าคนขับพูดจาดี บอกว่า 'ผมไม่ได้
ตั้งใจจะไม่รับนะ แต่คิดว่าวีลแชร์น่าจะขึ้นไม่ได้' เลยนั่งจนถึงที่หมายโดยไม่ได้อึดอัดอะไร  
“ส่วนการเรียกรถผ่านแอพ อาจเพราะหน้าจอไม่ได้แจ้งว่ามีวีลแชร์ เลยยังไม่มีใครปฏิเสธ แต่ปัญหาคือ เราไม่รู้ว่า
รถที่ได้เป็นแบบไหน ถ้าคันเล็กแล้วด้านหลังมีของวางอยู่ ก็ต้องลุ้นหน่อย เพราะใส่วีลแชร์แล้วค่อนข้างพอดีเลย 
แต่ช่วงหลังความสยองเปลี่ยนไป ตอนนั้นอยู่กับเพื่อนผู้หญิงตัวเล็กๆ เห็นย่ีห้อเห็นรุ่นรถ มันคือรถกระบะ คิด
ตลอดเวลาเลย จะขึ้นยังไง ต้องนั่งท้ายไหม ถ้าคนขับไม่ช่วยใครจะช่วยอุ้ม ตอนนั้นจะยกเลิก แต่เขาก าลังมาแล้ว 
เลยไม่ได้ยกเลิก พอรถมาถึง ปรากฏว่า สูงมาก (เน้นเสียง) เรากับเพื่อนงึกๆ งักๆ อยู่สักพัก ขนาดว่าเรายืนแล้ว
นะ เบาะยังอยู่บริเวณอกเลย สุดท้ายคนขับเลยวิ่งลงมาช่วยอุ้มขึ้น ตอนลงก็มาช่วยอุ้มอีก ช่วงหลังๆ เวลาเรียก
รถได้แล้ว เราจะดูรูปคนขับและรุ่นรถ ถ้าเป็นผู้หญิงหรืออายุเยอะแล้ว เราจะโทรบอกก่อน 'เรานั่งวีลแชร์นะ' ถ้า
ไม่ไหวจะได้ไปขอความช่วยเหลือจากยามแถวนั้นไว้ก่อน” 
 “ไม่ใช่แค่เรียกผ่านแอพที่บริการดีนะ คนขับแท็กซ่ีหลายคนก็มีน้ าใจ จอดรับโดยไม่ลังเล ไม่แสดงท่าทีว่า    วีล
แชร์คือปัญหา ถ้าด้านหลังมีถังแก๊ส ก็ช่วยยกรถมาเบาะกลาง เราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องช่วยได้ เพราะไม่ใช่ทุก
คนที่มีประสบการณ์ร่วมกับคนพิการ อาจช่วยไม่เป็น หรืออาจสุขภาพไม่แข็งแรง แต่ติดขัดตรงไหนอยากให้บอก
ตรงๆ แล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้ ที่ผ่านมาการปฏิเสธไม่ได้เกิดจากความพิการหรอก เพราะคนทั่วไปก็โดนกัน ขับไป
อีกหน่อยได้ผู้โดยสารที่ไม่พิการ ไม่ต้องจอดนาน ไม่ต้องลงมาช่วย เผลอๆ รถไม่เป็นรอย เข้าใจได้แหละ คนมี
ทางเลือกก็ย่อมเลือกในทางที่ดีกว่า” 
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เรื่องเล่า 5 ย่อหน้า 
“คืนนั้นเราไปแฮงค์เอาท์กับเพ่ือน ในกลุ่มมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พอดื่มจนเริ่มเมา เรากับเพ่ือนผู้หญิง
ขอกลับก่อน ตั้งใจไปนอนหอของเพื่อนผู้หญิง ตอนก าลังจะนอน กลุ่มเพ่ือนผู้ชายโทรมาว่าอยากข้ึนมา
เล่นด้วย เรานั่งคุยเล่นกัน 5 คนตามประสาเพ่ือน สักพักเพ่ือนคนนึงขอตัวกลับ เลยเหลือ 4 คน คือเรา 
เพ่ือนผู้หญิง เพ่ือนผู้ชาย และเขา เพ่ือนผู้หญิงหลับไปก่อน หลังจากนั้นเขาบอกว่า ‘กลับไม่ไหว นอน
ด้วยได้ไหม’ เราเห็นว่าเพ่ือนกัน โอเค นอนก็นอน เพ่ือนผู้หญิงนอนริมเตียงด้านนึง เรานอนอีกด้าน 
เพ่ือนผู้ชายนอนที่พ้ืน ส่วนเขาแทรกมานอนกลางเตียง ผ่านไปสักพัก จู่ๆ เขาเอามือมาสะกิดหลัง ตอน
นั้นไม่ได้คิดอะไร คงเมาแล้วมือมาโดน เราเลยเขยิบออก เขายังเขยิบตาม แล้วคว้ามือเราไปจับอวัยวะ
เพศของเขา ตอนนั้นช็อคมาก เพราะเขาเป็นคนใกล้ตัว เราเขยิบออกอีก ซึ่งมากกว่านี้จะตกไปทับ
เพ่ือนผู้ชายที่นอนแล้ว เขายกขามาทับบนตัวเรา แล้วสอดมือมาจับหน้าอก ไม่สิ เขาบีบ เพราะรู้สึก
เจ็บ เราจับมือเขาแน่นๆ แล้วผลักออกไปแรงๆ เขาเหมือนจะเขยิบออก แต่ยังสอดมือมาอีกครั้ง คราว
นี้เกร็งมือ แล้วใช้อีกมือล้วงมาในกางเกงแล้วสอดเข้าไปในอวัยวะเพศของเรา ตอนนั้นพยายามงอเข่า 
หนีบขา ผลัก และดิ้นมากที่สุดเท่าที่จะดิ้นได้ พยายามอยู่หลายครั้ง แต่ต้านแรงไม่ไหว พอมีจังหวะ
พลิกตัว เราเลยถีบขาที่ทับออก แล้วรีบลุกเข้าห้องน้ าไป วินาทีนั้นตกใจมาก ร้องไห้อยู่ในนั้นสักพัก
เลย” 
“พอออกมาจากห้องน้ า เรายังคิดอะไรไม่ออก ท าอะไรไม่ถูก เขาเว้นที่ตรงนั้นไว้ ดูนาฬิกาเวลาตีสอง
กว่า เราคงกลับหอตัวเองไม่ได้ เลยปลุกเพ่ือนผู้ชายไปนอนบนเตียง แล้วเรานอนข้างล่าง กึ่งหลับกึ่งตื่น
จนเช้า พอเช้ามา เขาท าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่แสดงความส านึกผิด แค่พูดว่า 'เมื่อคืนเมามาก 
ปวดหัวสัสๆ' ท าให้เราโมโหมาก พอกลับมาห้องตัวเอง เราถึงโทรไปเล่าเหตุการณ์กับเพ่ือนผู้หญิง
เจ้าของห้อง เพ่ือนก็ตกใจ ตอนนั้นอยากฟังค าอธิบาย อยากได้ยินค าขอโทษ ผ่านไปสองวัน ไม่มีการ
ติดต่อมา เราเลยตัดสินใจบล็อคทุกช่องทางที่ติดต่อได้ ปรากฏว่าวันต่อมา เขาโทรไปหาเพ่ือนผู้หญิง 
บอกว่าอยากขอโทษ เลยเกิดการนัดเจอกัน สิ่งที่เขาพูดคือ ‘ขอโทษจริงๆ เราเมา จ าอะไรไม่ได้’ มันยิ่ง
ท าให้เราโมโห ขนาดค าขอโทษยังไม่มีความจริงใจเลย สิ่งที่ท าส่อว่าเขาจ าได้แน่ๆ เพราะนับจากร้าน
เหล้าก็ผ่านไปร่วมสองชั่วโมงแล้ว อีกอย่างคือการเมาไม่ใช่ข้ออ้างด้วย เขาบอกว่า ‘จะด่าอะไรก็ได้’ 
เราบอกไปว่า ‘เราไม่มีอะไรจะด่า อย่ามายุ่งกับเรา!’ 
 “เราเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปคุยกับวงเพ่ือน ตอนนั้นมี 3 ทาง คือ บอกสภานักศึกษาให้จัดการ ส่ง
เรื่องไปที่คณะให้ลงโทษทางวินัย และแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย เราต้องการให้เกิดผลต่อ 
‘ผู้กระท า’ อย่างเป็นรูปธรรม เลยตัดสภานักศึกษาออกไป เพราะไม่มีอ านาจทางนั้น ตอนนั้นเรารู้สึก
ว่ากระบวนการยุติธรรมยาวนานและยุ่งยาก เราต้องด าเนินการเอง ตรวจร่างกาย หาพยานหลักฐาน 
เราไม่อยากเผชิญกับทัศนคติแย่ๆ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เช่น ‘ก็วันนั้นเมานี่’ ‘ท าไมถึงไปนอนกับผู้ชาย
ล่ะ’‘เอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเอง’ แล้วพอกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานาน ถ้าระหว่างทาง
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เราสตรองไม่มากพอ แบกรับความกดดันไม่ไหว คดีข่มขืนมักจบลงที่การไกล่เกลี่ย และไม่เกิด
บทลงโทษอะไร สุดท้ายเราเลยตัดสินใจส่งเรื่องไปที่คณะ ซึ่งพอเล่าให้พ่อแม่ฟัง พวกเขาก็เคารพการ
ตัดสินใจของเรา 
“ตอนเราโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องผลลงโทษทางวินัย ไม่คิดว่าคนจะไลค์จะแชร์จนกลายเป็นข่าวขนาดนี้ เรา
เข้าไปอ่าน เจอคอมเมนท์ว่า ‘คุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเอง’ ‘ท าไมถึงปล่อยตัวเองให้เมา
ขนาดนั้น’ ‘แล้วไปนอนกับเพ่ือนผู้ชายได้ยังไง’ พูดแบบอุดมคติเลยนะ ต่อให้เรานอนแก้ผ้าอยู่ข้างๆ 
ผู้ชาย ถ้าเราไม่ยินยอม คุณก็ไม่มีสิทธิท าอะไร! ซึ่งความจริงเราไม่ได้จะแก้ผ้าแบบนั้น หรือบางคนบอก
ว่า ‘ท าไมไม่เบลอหน้าผู้เสียหาย’ ไม่จ าเป็นเลย ท าไมต้องอายด้วย เราอยากจะสื่อสารออกไป ตอนนี้มี
คนกล้าออกมาพูดน้อย เราเลยถูกมองว่าเข้มแข็ง กล้าหาญ สตรอง ทั้งที่จริง  ๆ มันควรเป็นเรื่องปกติ 
ถึงฉันโดนจะข่มขืน แต่มันไม่ใช่ความผิดของฉัน และคุณค่าในตัวเองไม่ได้ลดลง ถึงจะเบื่อที่ต้องพูด
เรื่องเดิมซ้ า ๆ แต่เราจะพูดต่อไป พูดเป็นร้อยรอบก็ได้ จนกว่าจะมีเสียงสอง   เสียงสาม เสียงสี่ 
จนกว่าสังคมจะมองว่าการที่เหยื่อออกมาพูดเป็นเรื่องปกติ” 
 

เรื่องเล่า 6 ย่อหน้า 
“ตอนเด็ก ๆ ผมคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพ่ีชายมาตลอด บ้านอยู่สุพรรณบุรี สอบติดโรงเรียนสาธิตที่อยุธยา 
ขณะที่พ่ีชายสอบไม่ติด พอพ่ีชายสอบติดหมอ ตอนนั้นผมอยู่ ม.4 ใจนึงก็ยินดี แต่อีกใจคิดว่า ฉิบหาย
แล้ว ถ้าได้ต่ ากว่าพ่ีชาย พ่อแม่ผิดหวังแน่ ๆ พอขึ้น ม.6 ก็เป็นแบบนั้นจริง ๆ พ่อแม่มักพูดว่า ‘หมอฟัน
ก็ดีนะ’ ช่วงนั้นผมพยายามเปิดใจให้กว้างและตัดสินใจไปสอบโควตาต่าง ๆ แต่สอบอะไรก็ไม่ติด เภสัช 
เทคนิคการแพทย์ วิศวะ บัญชี ทันตแพทย์ก็ไปสอบ บรรยากาศในบ้านแย่มาก เราหยุดอ่านหนังสือ
แป๊บเดียวก็โดนหาว่าไม่อ่าน อยู่มาวันนึงพ่ีที่เรียนพิเศษชวนไปกินข้าว กลับถึงบ้านสี่ทุ่ม พ่อถามว่า 
‘ไปไหนมา!’ บอกเหตุผลไป เขาเริ่มโมโห ขึ้นมึงขึ้นกู น้อยครั้งที่ได้ยินค าแบบนั้น พอเข้าห้องนอนมา 
ผมโมโหมาก ปกติก็อ่านป่ะวะ นี่เขาชวนกินข้าวไง ผมทุบเตียงเสียงดัง พ่อเปิดประตูเข้ามาถาม ‘เป็น
อะไร!’ เขาก็ว่าๆๆ พออารมณ์เย็นค่อยอธิบาย ‘สอบไม่ติดหลายที่แล้วนะ ไม่เห็นว่าพยายามมากขึ้น
เลย’ เราไม่ตอบโต้ แต่ในใจคิดว่าตัวเองพยายามแล้ว เหตุการณ์นั้นกลายเป็นแผลในใจที่ใหญ่มาก 
เหลือเวลาหนึ่งเดือนในการสอบ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) อยากได้ทันต
แพทย์ใช่ไหม เดี๋ยวพิสูจน์ให้ดู! ผมอ่านหนังสืออย่างหนักทุกวัน ยื่นทันตแพทย์ไป 4 อันดับ ผลออกมา
ติดที่ ม.เชียงใหม่ โทรไปบอกพ่อกับแม่ พ่อตีกอล์ฟอยู่ เขวี้ยงไม้ทิ้งแล้วกระโดดถีบต้นมะพร้าว ส่วนแม่
ออกจากออฟฟิศแล้วกลับบ้านเลย เห็นเขาดีใจก็ดีใจนะ แต่ลึกๆ รู้สึกว่า ‘เห็นไหม กูท าได้แล้ว!’ แม้จะ
สอบติดทันตแพทย์ แต่มันไม่ได้ช่วยแก้แผลในใจเลย 
“ปีแรกที่เชียงใหม่เรียนวิชาพ้ืนฐาน ไม่ได้หนักอะไร เกรดก็ 3.7 วันสุดท้ายของการสอบ ผมเห็นเพ่ือน
คนนึงอ่านหนังสือ อุนนุนหมายเลข 1 ของนิ้วกลม เหมือนเป็นการเปิดโลกของผมเลย ‘เฮ้ย เจ๋งว่ะ แค่
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ค าไม่กี่ค าเรียงกัน’ กลับห้องตั้งสเตตัสคมๆ มีคนมาไลค์ เรารู้สึกมีตัวตนขึ้นมา พอปี 2 ผมสนใจการ
อ่านหนังสือมากขึ้น ขณะที่การเรียนเจอวิชาที่หนักและงานเยอะ ในใจคิดว่าจะอดทนเรียนให้จบ เป็น
ทันตแพทย์ที่เขียนหนังสือละกัน เท่ฉิบหายเลย ช่วงเวลานั้นชีวิตมีทั้งเรื่องเรียนและความสนใจเรื่อง
การเขียน ตอนปี 4 ผมเสนอตัวไปเขียนให้นิตยสารเล่มนึงที่เชียงใหม่ การได้สัมภาษณ์ ถอดเทป และ
เขียน มีแต่ค าว่า ใช่ ใช่ ใช่ เป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ชอบและอยู่กับมันได้จริงๆ ส่วนการเรียน เราต้องเจอ
คนไข้ เป็นการจ าลองภาพในอนาคต จนเกิดค าถามว่า จะอยู่แบบนี้ทั้งชีวิตได้เหรอ ตอนนั้นมีโอกาส
ต้องเรียนซ้ า เครียดมาก เราเริ่มนอนไม่หลับ ตื่นมากลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ การได้คุยกับแฟนเป็น
เรื่องดีๆ อย่างเดียวที่เหลืออยู่ จนกระทั่งวันนึงทะเลาะกับแฟน ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลือใคร เคยเกือบ
ฆ่าตัวตายด้วย ตั้งแต่มาเรียนที่เชียงใหม่ ผมคุยกับพ่อแม่น้อยมาก โทรไปเล่าว่าเรียนหนักก็ไม่ได้
ก าลังใจ แถมพูดว่า ‘ต้องเรียนให้ไหวนะ’ เวลาผ่านไปลองโทรอีกก็พูดแบบเดิม ผมไม่เล่าอะไรแล้ว 
โกรธพวกเขาตลอด เอากูมาอยู่ตรงนี้ท าไม! แล้วสุดท้ายปีนั้นก็เรียนซ้ าจริง ๆ 
“พอขึ้นปี 5 ก็เหมือนเดิมอีก เบื่อชีวิต เริ่มเกลียดพ่อแม่ ผมกลัวตัวเองจะฆ่าตัวตาย เลยตัดสินใจ
ไปดร็อป อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า ‘เซ็นใบดร็อปให้ก็ได้ แต่ไปหาหมอได้ไหม’ เลยไปหาหมอ ผมเป็น
โรคซึมเศร้า แฟ้มแปะสีแดงว่า ‘ผู้ป่วยเคยคิดฆ่าตัวตาย’ การได้เจอหมอและนักจิตวิทยาช่วยให้ได้
เข้าใจตัวเองมากขึ้น ปีต่อมาเพ่ือนหลายคนเรียนจบแล้ว ผมยังอยู่ปี 5 เคยอยากเป็นทันตแพทย์ที่เขียน
หนังสือ ตอนนั้นรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้น ขณะก าลังรู้สึกว่า ‘ชีวิตกู อะไรวะเนี่ย!’ แม่พิมพ์มา
ทักทายตามปกติ เราเลยพิมพ์กลับไป 'ถ้าให้ทนเรียนต่อจนจบ ไม้เรียนได้นะ แต่วันที่จบ ความสัมพันธ์
ของเราคงเสียไปแน่ ๆ ไม้รู้สึกว่าตัวเองถูกบังคับ ขอลาออกได้ไหม อยากได้ชีวิตตัวเองคืน ' แม่บอกให้
กลับบ้านมาคุยกัน ผมเล่าอย่างหมดเปลือก เล่าเรื่องเคยคิดฆ่าตัวตายให้พ่อแม่ฟัง เขาพยายามอธิบาย
ว่า ‘พ่อไม่เคยบังคับนะ’ เราบอกว่า ‘ถ้าไม่บังคับจริง ๆ วันที่บอกว่าเรียนหนัก เขาต้องไม่พูดแบบนี้’ 
เขาก็บอกว่า ‘พ่อแม่เป็นห่วงอนาคตของลูก’ ถ้าลาออกตอนนั้นได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ผมเลย
บอกพ่อไปว่า ‘ขอเวลาท างานเขียนหนึ่งปี ถ้าไม่รอดจะกลับมาเรียนปริญญาโท’ เขาก็ตกลง พ่อมาเล่า
ให้ฟังทีหลังว่า ‘เหตุผลเดียวคือไม่อยากเสียไม้ไป เพราะสิ่งส าคัญคือหัวใจของลูก’ 
“หลังจากลาออกมา พ่อบอกแทบทุกอาทิตย์ ซึ่งเป็นประโยคเดียวกับตอนอนุญาต 'ลาออกมา พ่อเลี้ยง
ไม้ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องท างานเลยก็ได้ แต่ในอนาคต ไม้จะเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้ไหม ' ผม
กลับมาอยู่บ้านที่สุพรรณบุรี ความสัมพันธ์ที่เคยแรงใส่กันก็เบาลง อย่างน้อยที่สุด พอถึงเวลาที่จะเป็น
จะตาย เขาก็รับรู้ว่าลูกรู้สึกยังไง ทั้งพ่อและแม่โดนคนอ่ืนถามเยอะมาก แม่เคยโดนเพ่ือนมาบอกว่า 
'ท าไมไม่สอนให้ลูกอดทน' ผมโคตรโกรธเลย แม่ไม่ตอบ รับค าพูดเหล่านั้นแล้วมาร้องไห้ที่บ้าน ยิ่งท า
ให้รู้สึกว่า ที่ผ่านมาท าไมเกลียดพ่อแม่ได้ขนาดนั้น มันมีแหละที่เขาบังคับให้เรียน พอบอกว่าชอบงาน
เขียน สิ่งแรกที่ตอบกลับมา 'แล้วเรื่องเรียนล่ะ' แต่วันนั้นเราเข้าใจว่าบังคับเพราะอะไร พวกเขาเป็น
ห่วง พ่อเป็นคนกินเบียร์ กินแล้วก็พูดเปิดใจกับผม เขาเคยพูดว่า 'ได้มาคุยกันแบบนี้ พ่อมีความสุข
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มาก' ทั้งที่เราเพ่ิงลาออกมาไม่นาน การคุยดีๆ กลับมาแล้ว บางช่วงผมคิดถึงเชียงใหม่ ก็ไปเที่ยวบ้าง 
กลับมาพ่อก็บอกว่าคิดถึง เป็นการคุยกันแบบที่ไม่เกิดขึ้นมาหลายปี 
“ตอนนั้นสมัครงานเต็มไปหมด ปรากฏว่าไม่มีใครเรียกสัมภาษณ์เลย เหมือนมีคนมาต่อยหน้า คิดว่า
แน่เหรอ โลกความจริงไม่ง่าย! ผ่านไปสามเดือน ชีวิตเริ่มยากแล้ว วันนึงไปดูหนังเรื่อง La La Land 
นางเอกอยากท างานที่ตัวเองรัก ขณะที่คนในสังคมบอกว่า ท าไม่ได้หรอก พระเอกพูดว่า ‘ช่างแม่งสิ 
ไม่มีเวทีก็สร้างเอง ไม่มีใครดูก็ช่างแม่ง’ ผมออกจากโรงมา ตัดสินใจว่าจะท าหนังสือท ามือ เอาไปวาง
ร้านกาแฟที่สุพรรณบุรี ร้านใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ เวลาผ่านไป นิตยสารอะเดย์เปิดรับเด็กฝึกงาน (a 
team junior) ตอนเรียนอยู่ปี 3 ผมเคยสมัครไปแล้วไม่เข้ารอบสุดท้าย ครั้งนั้นรุ่น 9 มาครั้งนี้รุ่น 13 
ผมสมัครอีกจนได้รับคัดเลือกเปน 1 ใน 15 คน ดีใจมาก ผมร้องไห้เลย เริ่มฝึกงานพฤษภาคม 2560 
พอครบ 3 เดือน ผมสมัครงานต่อ แล้วได้เป็นกองบรรณาธิการนิตยสารอะเดย์มาจนถึงปัจจุบัน พอได้
งานประจ า ผมไปบอกพ่อว่า 'ท าได้แล้วนะ' เขาก าลังเมาๆ เอามือมาแตะหลังแล้วพูดว่า 'มึงแน่มาก!' 
เป็นสามพยางค์ที่ในใจร้องตะโกนคุกเข่าร้องไห้ ใช่ เขาเคยบังคับ แต่ช่วงเวลานั้นเปิดประสบการณ์ให้
หลายอย่าง ส่วนความสัมพันธ์กับแฟน เราเลิกกันมาสามเดือนแล้ว ความไม่เข้าใจสะสมมาหลายปี 
เดือนก่อนเพ่ิงได้เปิดใจคุยกัน ทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าตัดสินใจถูกแล้ว แต่เราไม่ได้โกรธอะไรกัน เป็น
ความรู้สึกว่าไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ ถ้าวันนึงผมเขียนหนังสือออกมา คนที่ผมจะให้เครดิตคือเขาเลย 
“การที่เคยเรียนทันตแพทย์แล้วลาออกมาท างานเขียน มีคนมาชื่นชมเยอะ ‘เก่งมาก ท าตามความ
ฝัน!’ แต่ผมเฉยๆ นะ คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังคือความเห็นแก่ตัว ตอนยังไม่ได้งาน แม่บ่นว่าเหนื่อย
กับงานธนาคาร ผมถามไปว่า ‘แม่ชอบท าอะไร’ เขาบอกว่า ‘แม่มีความสุขกับการได้จัดสวน’ ผมถาม
ต่อว่า ‘ท าไมไม่ลาออกมาล่ะ’ สิ่งที่แม่ตอบคือ ‘ต้องท างานธนาคาร เพ่ือเอาเงินมาเลี้ยงลูกไง’ จุกฉิบ
หาย ถ้าแม่ท าตามฝันมาจัดสวน เขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมตามฝันวะ ผมมีเพ่ือนคนนึงที่บ้านท า
อาชีพค้าขาย ไม่ได้มีเงินมาก เขาเกลียดทันตแพทย์ แต่ตอนนี้เรียนจบแล้ว เนื่องจากพ่อป่วยเป็นมะเร็ง 
เพ่ือให้พ่อได้รับสวัสดิการ และในอนาคตก็เพ่ือแม่ เขาตัดสินใจอยู่โรงพยาบาลรัฐบาล ยอมอยู่กับสิ่งที่
ไม่ชอบ คนแบบนี้น่าเคารพกว่าผมอีก ค าพูดว่า 'ท าตามความฝันสิ!  มันไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็น แต่ชีวิตจริงมี
อะไรมากกว่านั้น” 
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เรื่องเล่า 7 ย่อหน้า 
“ตอนนั้นเราอยู่ฝ่ายอีเวนท์ของส านักพิมพ์ ส่วนเขาเป็นนักเขียนที่มาคุมงาน เขาคุยสนุก ความคิดดี จิตใจดี 
ไม่เอาเปรียบใคร ไปไหนก็เป็นที่รักของเพื่อนๆ คุยกันเกือบปีค่อยตกลงเป็นแฟน วันวาเลนไทน์ครั้งแรก เขา
เอากุหลาบมาให้ 2 ดอก สีขาวและสีแดง แล้วพูดกับเราว่า ‘ผมไม่เคยให้ใครเลย’ บอกความหมายให้ฟังว่า 
ดอกสีแดงคือความรักแบบหนุ่ม-สาว ส่วนดอกสีขาวเพราะเราเหมือนแม่อีกคน (หัวเราะ) เวลาผ่านไปสัก
ระยะ เขาเร่ิมสร้างบ้านที่อ าเภอปากช่อง แล้วเล่าแพลนของตัวเองให้ฟัง ซึ่งในนั้นมีเราด้วย ‘อยากย้ายไปใช้
ชีวิตในที่อากาศดี ๆ ย้ายไปอยู่ด้วยกันไหม’ พอเรากลับมาคุยกับที่บ้าน แม่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร ที่นั่นเรามีหน้าที่
ดูแลงานในบ้าน ส่วนเขาเขียนหนังสือ เร่ิมตั้งแต่เช้าแล้วเลิกตอนเย็น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาจากงานเขียน ทั้ง
เรื่องสั้นและนวนิยาย ช่วงนั้นงานได้รางวัลบ่อย เลยอยู่ได้โดยไม่ล าบาก หลังจากนั้นประมาณสามปี เขา
เขียนนวนิยายออกมาเล่มนึง ทุ่มเทจนตัวเองหมดพลัง กลายเป็นคิดไม่ออกเขียนไม่ได้ ประกอบกับรายได้จาก
งานคอลัมน์ลดลงด้วย เราเลยตกลงกันว่า พอได้ค่าต้นฉบับนวนิยายเล่มนี้ จะเอาเงินมาท าทุนที่กรุงเทพฯ 
“ญาติฝั่งเราเป็นเจ้าของร้านก๋วยจั๊บที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง เลยขอสูตรมาเปิดร้านของตัวเอง เริ่มขายปี 2552 
เราดูแลร้านเป็นหลักและจ้างคนมาช่วย ส่วนเขายังพยายามเขียนหนังสือต่อ ช่วงแรกบางเดือนขาดทุน เวลา
ผ่านไปเริ่มได้ก าไร แต่เงินถูกเอาไปหมุนเป็นข้าวของในร้าน จนกระทั่งมีการชุมนุมทางการเมือง รัฐบาล
ประกาศเคอร์ฟิว แล้วร้านอยู่ใกล้กับกรมทหาร คนเลยไม่ค่อยมาเดิน ยอดขายลดลงและติดลบ ช่วงนั้น
ล าบากพอสมควร ขณะที่เขาเองเขียนยังไงก็เขียนไม่ออก พยายามเค้นออกมาได้บ้าง แต่เป็นงานที่ตัวเองไม่
พอใจ เขาเริ่มบ่นว่านอนไม่หลับ บางวันไม่หลับจนถึงเช้า กลายเป็นคนฉุนเฉียวง่าย ตื่นมาแล้วไม่มีเร่ียวแรง 
ไม่มีกะจิตกะใจ พอไปหาหมอก็ได้ยามากิน ช่วงนั้นเลยโทรบอกเพื่อนของเขาให้ช่วยดูอีกทาง เราต้องท าร้าน
ตลอดเลยไม่ค่อยมีเวลา เขายังออกไปเจอเพื่อนอยู่เรื่อย ๆ นะ และเคยลุกมาออกก าลังกายด้วย เราเลย
วางใจมากข้ึน  
“ก่อนย้ายกลับมากรุงเทพฯ เขาเคยเล่าถึงปัญหาครอบครัว แม่ทิ้งไปตั้งแต่แบเบาะ เล่าว่าตัวเองเคยฆ่าตัว
ตายมาสองครั้ง ครั้งนึงกินยา อีกครั้งกรีดแขนและกินยา แต่เป็นการเล่าด้วยท่าทีข าๆ พูดถึงความทุกข์ด้วย
ความสนุก ‘ตอนนั้นหลับไปสองวันเลย ตื่นมาก็งงวันงงคืน ต้องโทรศัพท์ถามเพื่อนว่าวันนี้วันอะไร’ เล่าว่าเคย
ไปหาหมอด้วย ตอนรู้ครั้งแรกก็ตกใจ เราไม่เคยรู้จักภาวะแบบนั้น แล้วในอดีตไม่ค่อยมีใครมาซีเรียสเรื่องนี้ 
ต่างจากในปัจจุบันที่ค าว่า ‘โรคซึมเศร้า’ ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง แม้เขาจะเล่าเร่ืองที่ดูเครียดแค่ไหน แต่
ไม่เคยแสดงความท้อแท้ออกมาเลย แถมยังบอกด้วยว่า ‘ผมไม่ท าแบบนั้นแล้วล่ะ ต่อไปจะให้ความส าคัญกับ
การเขียน และใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่เลือกแล้ว’ เขาเคยบอกเราว่า ‘คุณเป็นที่สองรองจากงานเขียนนะ’ 
(หัวเราะ) แปลกดีนะ เราเป็นที่สอง แต่ไม่ได้รองจากใคร เขาคงรักงานเขียนมาก 
“ช่วงนั้นเขาเหมือนกลายเป็นคนละคน พกปืนที่ได้มาจากญาติติดตัวไว้ตลอด เขาเคยพูดว่า ‘ถ้ายิงในรถจะ
เป็นยังไงนะ’ เคยพูดว่า ‘ถ้ายิงกรอกปากจะเป็นยังไงนะ’ แต่เล่าโดยมีมุขตลกนะ ‘ไม่เอาดีกว่า ยิงในห้อง
เดี๋ยวเจ้าของให้เช่าต่อไม่ได้ หรือถ้ายิงในรถเดี๋ยวเอาไปขายต่อไม่ได้ ’ เราเคยคิดจะแย่งปืนมา แต่ยังไม่มี
จังหวะเลย จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2553 เขามาที่ร้านตอนบ่าย ถือเหล้ามากินด้วย เดินวนไปวนมา มานั่ง 
แล้วเข้าห้องน้ า มานั่ง แล้วเข้าห้องน้ า เข้าไปนานมาก พอเราถาม เขาบอกว่า ‘ถ้ายิงในห้องน้ าจะเป็นยังไง
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นะ’ เขานั่งกินเหล้าไปเรื่อยๆ จนหัวค่ า เรากังวลว่าจะเอาสถานการณ์ไม่อยู่ เลยเจรจาขอปืน ‘ถ้าจะกินเหล้า
ต่อ เอาเงินไป แล้วเอาปืนมานะ’ เขาก็ให้ปืน เราค่อยๆ แกะกระสุนออก พอเห็นผิดสังเกต เขาเลยแย่งกลับ
แล้วเดินออกไปหน้าร้าน เรานึกว่าปืนไม่มีลูกแล้ว เลยกลับมาขายของต่อ ระหว่างชงน้ าให้ลูกค้า เราได้ยิน
เสียง ปัง! เขายิงกระจกตู้โทรศัพท์แล้วเดินมาพูดว่า 'สวยดีนะ' แต่กระสุนเหลือแค่นัดนั้น เขาเดินกลับมาหา
เรา 'ลูกที่เหลืออยู่ไหน ผมไม่ไหวแล้ว’ เราใส่กระสุนไว้ในผ้ากันเปื้อน เกิดการยื้อแย่ง สุดท้ายเขามาล้วงเอาไป
ได้ แล้วผลักเราล้มลง ยังไม่ทันจะลุกขึ้น เขาพุ่งออกไปหน้าร้าน แล้วมีเสียงดัง ปัง! เราเห็นตอนที่เขาล้มลง
แล้ว ตอนนั้นท าอะไรไม่ถูก มันมืดไปหมด ไม่รู้สึกตัวเลย จนกระทั่งมีคนมาเขย่าแขนบอกว่า 'เขายังหายใจอยู่
นะ' 
“เขายิงเข้าที่ขมับขวา กระสุนตัดผ่านสมองแล้วทะลอุอกมา ความเสียหายท าให้ร่างกายขยับไม่ได้เลย ขยับได้
แค่นิ้วมืออย่างเดียว แต่เรียกชื่อแล้วมองตามนะ ต่อมาก็หันคอได้ช้า ๆ รักษาตัวเองที่โรงพยาบาล 4 เดือนจน
อาการทรงตัว หมอให้กลับมาดูแลต่อที่บ้าน เขาต้องเจาะคอ เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ตั้งแต่อยู่ในห้องไอซียู
แล้ว เรากระซิบบอกว่า ' ถ้าจะไปก็ไม่ต้องห่วงอะไร แต่ถ้าจะอยู่ก็ต้องสู้ไปด้วยกัน' ลึกๆ ก็โกรธบ้าง แต่เราไม่
มีทางรู้สึกแบบเดียวกันได้ ภาวะข้างในของเขาคงพีคที่สุดแล้ว เลยไม่ได้โกรธมาก ลึกๆ ก็โทษตัวเองนะ ท าไม
ไม่ทิ้งกระสุนไปเลย แต่มันเกิดขึ้นไปแล้ว เลยบอกตัวเองว่า ‘จะท าตรงนี้ให้ดีที่สุด’ ตอนนั้นเพื่อนๆ ของเขา
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เรามีหน้าที่ดูแลอย่างเดียว เข้าใจค าว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังเลย ออกจากห้องไอซียูก็มี
ความหวัง ได้กลับบ้านก็มีความหวังอีก พอขยับข้อมือ ยกแขน ยิ้ม หัวเราะ และดีขึ้นจนได้ปิดคอ การได้เห็น
ร่างกายกระเถิบมาเร่ือย ๆ เรามีความหวังอยู่ตลอด 
“แต่ช่วงหลังๆ เขาชักบ่อยขึ้น บางครั้งชักแล้วอ้วกกระจายเต็มห้อง ครั้งสุดท้ายชักไม่หยุด เลยต้องกลับไป
โรงพยาบาลอีกครั้ง หมอบอกว่า  ‘ถ้าเจาะคออีก เขาจะไม่รับรู้อะไรแล้ว ลองนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นนะ เขา
คงรู้สึกทรมานมาก เลยตัดสินใจท าแบบนั้น แล้วที่ผ่านมาก็สู้มาด้วยกันแล้ว’ โอเค งั้นไม่เจาะคอ แล้วย้ายมา
นอนห้องปกติ ให้ออกซิเจน ช่วงนั้นเรานอนไม่หลับเลย กลับไปเหมือนช่วงแรก ๆ ที่เขายิงตัวเอง แต่คราวนี้
ไม่มีหวังแล้ว การไม่เจาะคอท าให้ของเสียสะสม ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ขณะก าลังจะออกจากบ้านไป
โรงพยาบาล พยาบาลโทรมาว่า ‘อาการไม่ค่อยดีแล้วนะ’ ไม่กี่วันก่อนหน้านั้น เราเคยพูดกับเขาว่า 'เข้าใจนะ 
อยู่กันแค่นี้ สู้กันแค่นี้ ไม่โกรธเลย หลับแล้วไปสบายนะ ' ตั้งแต่ย้ายมานอนห้องปกติ เราพกวิทยุเครื่องเล็ก ๆ 
ติดตัวไว้ตลอด วันนั้นเลยเปิดบทสวดมนต์ให้ฟัง แล้วเขาก็ค่อยๆ หมดลมหายใจ” 
“เราเหมือนอกหักและตกงานพร้อมกัน พอเขาไม่อยู่แล้ว เราเหมือนคนอกหัก แล้วตลอดปีกว่าที่เขานอนติด
เตียง งานของเราคือการดูแลเขา ชีวิตว่างเปล่าไปเลย ตั้งแต่อาการทรุดลงแล้ว เราเร่ิมท าใจ จนวันที่เขาชักไม่
หยุด ครั้งนั้นคือที่สุด ความหวังที่มีหมดลงแล้ว จนกระทั่งเขาไปจริง ๆ เราพยายามบอกตัวเองว่า ‘เราต้องอยู่
ให้ได้ ต้องอยู่ให้ดี ต้องอยู่ให้มีความสุข’ ตลอดหลายปีของความสัมพันธ์มีเรื่องราวดี ๆ มากมาย แม้จะผ่าน
มาหลายปีแล้ว แต่เรายังท าบุญให้เขาทุกวันเกิด-วันเสียชีวิต ถ้าตัวเองมีความสุข มีพลังที่ดี เขาคงรับรู้ได้ แต่
ถ้าเอาแต่กล่าวโทษเขา ‘ท าไมต้องยิง’ ‘รู้ไหมฉันเสียเวลาไปกี่ปี’ เขาคงไม่มีความสุข เราเชื่อแบบนั้นนะ” 
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เรื่องเล่า 8 ย่อหน้า 
“ผมท ากิจกรรมมาตั้งแต่เรียนที่สวนกุหลาบ พอปี 2518 เข้ามาเรียนนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ก็สมัครเป็น
สมาชิกสภานักศึกษา ช่วงนั้นประเทศเปิดหลัง 14 ตุลาฯ ชาวบ้านมักรวมตัวมาหานักศึกษา เพราะเชื่อว่า
พวกเราเป็นความหวัง เป็นตัวเชื่อมไปร้องเรียนต่อรัฐได้ ปี 2519 ประภาสกลับเข้ามา นักศึกษาก็ไล่ออกไป 
ต่อมาถนอมก็เข้ามาบวชเป็นเณรที่วัดบวรฯ คนที่เคยเจ็บปวดจากเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ นักศึกษา ชาวนา 
กรรมกร เรียกร้องให้รัฐบาลน าตัวออกไป หรือไม่ก็ต้องจับมาด าเนินคดี รัฐบาลรับเร่ือง แต่ไม่ท าอะไร อ้างว่า
ไม่มีกฎหมายให้เนรเทศคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่น าตัวมาขึ้นศาล ฝ่ายนั้นเริ่มปลุกระดม กล่าวหาว่า
นักศึกษาจะไปเผาวัดบวรฯ คราบเลือดที่ฆ่าคนที่ราชด าเนิน (14 ตุลาคม 2516) ยังล้างออกจากมือไม่หมด 
แต่กลับมีฝ่ายเชียร์ถนอมขึ้นมา เหตุการณ์ชักไปกันใหญ่แล้ว” 
“สมัยก่อนการประท้วงจะใช้วิธีติดโปสเตอร์ตามที่ต่าง ๆ เรามีเครือข่ายที่ร่วมกัน คือสหภาพแรงงาน การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีส านักงานเขต 7 อยู่ที่นครปฐม สมาชิกไปติดโปสเตอร์ เนื้อหาคือไล่ถนอมออกไป 
ปรากฏว่าคนที่ไปติดโปสเตอร์ 2 คนถูกแขวนคอที่รั้วโรงงาน นอกจากเรื่องถนอม เราเลยเรียกร้องให้จับคน
ผิดมาลงโทษ จนกระทั่งวันที่ 4 ตุลาคม มีการสอบวิชาภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 เป็นวิชาพื้นฐาน คนสอบ
เยอะ นักศึกษากลุ่มหนึ่งไฮปาร์คที่ลานโพธิ์เรียกร้องให้นักศึกษาบอยคอตประท้วงโดยการไม่สอบ สุดท้ายการ
สอบก็ยกเลิก วันนั้นยังมีการเล่นละครประเด็นที่มีคนถูกฆ่าแขวนคอ แล้วเลือกคุณอภินันท์ (บัวหภักดี) มา
เล่นเป็นคนถูกแขวนคอ เขาไม่ใช่คนท ากิจกรรมการเมือง เป็นนักกีฬากรีฑา แต่ชวนมาเพราะเป็นคนตัวเล็ก 
ผมกับเขาสนิทกัน ไม่มีใครคิดว่าละครที่เล่นจะน าไปสู่อะไรเลย  
“คืนวันที่ 4 เรามาปักหลักชุมนุมในธรรมศาสตร์ ตั้งใจว่าจะยืดเยื้อจนกว่ารัฐบาลจะเอาถนอมออกไป หรือจับ
มาด าเนินคดี โดยมีเวทีอยู่หน้าตึกโดมฝั่งสนามฟุตบอล เช้าวันที่ 5 หนังสือพิมพ์ดาวสยามตีพิมพ์ภาพ แล้ว
บอกว่า ละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (พาดหัวว่า แขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชาย แผ่นดินเดือด! ศูนย์ฯ 
เหยียบหัวใจไทยทั้งชาติ) ประสานเสียงกับวิทยุยานเกราะที่โจมตีมาตลอด มีการชวนให้ผู้คนออกมาชุมนุม
ตอนบ่ายที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ทั้งลูกเสือชาวบ้าน กระทิงแดง นวพล บรรยากาศเหมือนท้ารบเลย ตก
เย็นพวกเขาเคลื่อนมาที่หน้าธรรมศาสตร์ เราก็ปิดประตู (ฝั่งสนามหลวง ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) 
ศูนย์นิสิตฯ แถลงข่าวว่าการแสดงละครไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น เหมือนจะมอบตัวเพื่อสู้คดี บรรยากาศยังตึง
เครียด ตกดึกมีการเผาบอร์ดที่ติดกับรั้ว มีการขว้างของ แต่ยังไม่มีเสียงปืน ข้างในพวกเราก็รักษาความ
ปลอดภัยน าโดยนักเรียนช่างกล”  
“ตอนนั้นตั้งใจว่าตอนเช้าจะสลายแล้ว เพราะถ้าเลิกตอนกลางคืนมันอันตราย แต่พอตีห้ามีระเบิดลูกแรกยิง
เข้ามาที่สนามฟุตบอลด้านตึกบัญชี มีคนเสียชีวิตทันที 5 คน คราวนี้เป็นทหารต ารวจบุกดาหน้ายิงเข้ามา 
เสียงปืนดังต่อเนื่อง นักศึกษาหนีขึ้นตึกบัญชีบ้าง ตึกวารสารบ้าง ผมอยู่ที่ตึกองค์การนักศึกษา คิดว่าต้องหลบ
ไปทางแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนนั้นคิดว่าคงตายแล้ว พ่ออยู่ต่างจังหวัด ส่งมาเรียนหนังสือ ยังไม่เคยให้เงินเขา
สักบาทเลย ในใจสับสนไปหมด ท าไมต้องมาฆ่ากันด้วย พวกเราก็ต่อสู้เพื่อประชาชน ซึ่งก็คือพวกเขานั่น
แหละ ผมคลานไปตามถนน เพราะกระสุนมาระดับหัว ตอนนั้นหัวรุ่ง เห็นแสงไฟจาก M16 เลย นักศึกษา
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คลานตามๆ กันไป ผมคลานถึงหน้าตึกคณะวารสารฯ หนุ่มคนหนึ่งถูกยิงตาย ยิงเข้าตรงนี้ (ท้ายทอย) ทะลุ
ออกข้างหน้า ตาไม่ได้หลับ มีไขมันออกมา เป็นคร้ังแรกที่เห็นคนตายต่อหน้า 
“ประตูด้านท่าพระจันทร์ปิด ผมและนักศึกษาจ านวนหนึ่งเลยวิ่งไปที่แม่น้ า แล้วกระโดดลงไป ว่ายอ้อมไปขึ้น
ที่ท่าพระจันทร์ ต ารวจแก่ๆ คนหนึ่งเป็นคนฉุดผมขึ้นมา เจ้าหน้าที่บางคนก็มีความเห็นอกเห็นใจน่ะ ผมเดิน
ต่อมาที่ถนนวัดมหาธาตุ ปรากฏว่าโดนจับ เขาให้ทุกคนนอน วินาทีนั้นผมตัดสินใจหนี เลยลุกพรวดออกมา 
ย้อนกลับมาทางตลาดพระเครื่อง เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ ก็เข้าไปเลย เจ้าของบ้านให้ขึ้นไปหลบชั้นบน ยังจ า
ได้เลยว่าเขาเอามันเทศต้มกับน้ ามาให้ นักศึกษาหญิงที่หลบอยู่ด้วยกันก็ร้องไห้ ‘พี่ชายหนูถูกยิงตาย’ 
ประมาณ 11 โมง ลูกชายเจ้าของบ้านเล่าให้พ่อฟังว่า มีคนแห่เอาศพไปที่สนามหลวงด้านแม่ธรณีบีบมวยผม 
ตอนนั้นผมนึกว่าได้รับชัยชนะเหมือนเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ แต่ฟังๆ ดูแล้วไม่ใช่ 
 “ผมหลบถึง 4 โมงเย็น ชาวบ้านบอกว่าออกมาได้แล้ว นักศึกษาถูกควบคุมตัวไปหมดแล้ว ในธรรมศาสตร์มี
แต่ทหารรักษาการณ์ ผมกับรุ่นน้องเดินมาที่ท่าพระจันทร์กลาง ขึ้นเรือข้ามฟากหางยาว มีคนนั่งอยู่แล้ว เป็น
นักศึกษา คนขับเรือก็เรียกผู้โดยสารอยู่บนท่า จู่  ๆ ก็มีลูกเสือชาวบ้านมาพูดว่า ‘มึงอย่าเอาพวกมันไปนะ 
พวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ มึงติดคุกแน่’ เราเลยเดินขึ้นจากเรือ แล้วเดินไปท่ามหาราช หลังจากนั้นไม่กี่นาที มี
เสียง ปั๊บ ๆ ๆ ท็อปบูทชุดสีน้ าเงินวิ่งมายิงใส่เรือ แต่เข้าใจว่าไม่มีคนตายนะ ผมระหกระเหินไปทางศิลปากร 
ข้ามฟากไปท่าพรานนก แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน 
“พ่อมาถึงคืนนั้น ตอนนั้นเป็นนายอ าเภออยู่ล าปาง ด่าฉิบหายเลย ท าเรื่องอีกแล้ว มีปัญหาอะไรเยอะแยะ 
เขากับผมมีความเห็นไม่ตรงกัน เขารู้ว่าถ้าเราอยู่กรุงเทพฯ คงลงเอยที่เข้าป่า เลยเอาตัวเราไปอ าเภอแจ้ห่ม 
ล าปาง 2 เดือน แต่จริง ๆ ผมไม่คิดจะเข้าป่าอยู่แล้ว เพราะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ
ไทย เรามีแนวทางของตัวเอง หลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนต่อจนจบนิติศาสตร์ แล้วก็เริ่มอาชีพทนายมา
จนถึงปัจจุบัน 
“เพื่อนฝูงเสียชีวิต ความโศกเศร้าเสียใจย่อมมีเป็นธรรมดา แต่เวลาผ่านไป ผมไม่เคียดแค้นใคร คนลืมเรื่อง 6 
ตุลาฯ กันพอสมควร แม้แต่คนรุ่นผมก็ตาม ส่วนคนรุ่นใหม่เขาไม่ลืมหรอก เพราะเขาไม่รู้เลย ในฐานะคนจัด
งานร าลึก 6 ตุลาฯ มาตั้งแต่สมัยนักศึกษา ผมต้องการท าความจริงในเหตุการณ์ให้ปรากฏ เมื่ อคุณรู้ คุณจะ
ลืมก็ได้ เราต้องยอมรับว่ามีการแขวนคอ มีการเอาเก้าอ้ีฟาด มีการตอกอก มีการเอาคนไปขังแล้วปล่อย ผม
ต้องการให้ความสูญเสียเป็นบทเรียน ท ายังไงที่ความรุนแรงแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก เพราะต่อให้คนตายไป
มากแค่ไหน สุดท้ายก็ไม่มีใครได้ประโยชน์เลย” 
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