
 
กลวิธีทางวรรณศิลป.กับการสร2างความหมายทางการเมือง  

ในเรื่องสั้นรางวัลพานแวAนฟCา พ.ศ.2559-2564 

ขวัญชนก นัยจรัญ และธัญณ1ณภัทร1 เจริญพานิช 

 

 เร ื ่องสั ้นรางวัลพานแว1นฟ3าเป5นวรรณกรรม

การเมืองร1วมสมัย เป5นวรรณกรรมการเมืองที่อยู1ภายใต@

การอุปถัมภCขององคCกรภาครัฐ คือ สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู@แทนราษฎร จุดมุ1งหมายของการประกวดรางวัล

พานแว1นฟ3า ค ือ เพ ื ่อส 1งเสร ิมและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยCทรงเป5นประมุข 

สร@างการมีส1วนร1วมของประชาชนในการเสริมสร@าง

ความเป5นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ1านศิลปะ

การประพันธCเรื่องสั้นและบทกวี รวมถึงเพื่อสนับสนุน

ยกย1องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค1าให@พัฒนาไป

พร @ อมก ั บส ำน ึ กคว าม เป 5 นพล เม ื อ ง ใน ระบบ

ประชาธิปไตย และเพื ่อเป5นการเสริมสร@างความ

สมานฉันทCและความสามัคคีของประชาชนในชาติ  

 

 เรื ่องสั้นรางวัลพานแว1นฟ3ามีการจัดประกวดในทุก ๆ ปZนับตั้งแต1ปZ พ.ศ. 2545 เป5นต@นมา ดังน้ัน 

เรื่องราวและเหตุการณCที่ปรากฏในตัวบทของวรรณกรรม จึงเป5นการบันทึกเหตุการณCทางสังคมและการเมือง

ในแต1ละช1วงเวลาได@อย1างชัดเจน เรื่องสั้นรางวัลพานแว1นฟ3าจึงสะท@อนแนวคิดทางสังคมและการเมืองของ

ประชาชน (ผู@เขียน) สู1ประชาชน (ผู@อ1าน) ท้ังน้ีเร่ืองส้ันรางวัลพานแว1นฟ3ามักนำเสนอในลักษณะของเร่ืองส้ันแนว

สัจนิยม ดังนั้นการประกอบสร@างตัวละครในเรื่องสั้นมักสร@างตัวละครเป5นบุคคลทั่วไป โดยตัวละครเอกเป5นชน

ช้ันกลาง มีหลากหลายอาชีพ เช1น อาสาสมัครกู@ภัย ผู@เรียกร@องประชาธิปไตย หมอ นักการเมือง นักหนังสือพิมพC 

ชาวบ@านในหมู1บ@านจัดสรร ชาวบ@านในท@องท่ี อาจารยCมหาวิทยาลัย เด็กนักเรียนข@าราชการเกษียณ นักการเมือง 

ครู นักศึกษา เกษตรกร ชาวบ@าน ข@าราชการ เป5นต@น ซ่ึงตัวละครเหล1าน้ีจะแสดงแนวคิดทางสังคมและการเมือง

ในลักษณะของผู@มีอำนาจ และผู@ตกอยู1ภายใต@อำนาจ 



 
การใช9กลวิธีทางวรรณศิลป>เพ่ือแสดงแนวคิดทางสังคมและการเมือง 

 เรื ่องสั ้นรางวัลพานแว1นฟ3า ปZ พ.ศ.2559-2564 ที ่บันทึกเหตุการณCทางสังคมและการเมืองหลัง

รัฐประหาร โดย คสช. ดังนั้นตัวบทเรื่องสั้นจึงปรากฏบริบททางสังคมและการเมืองในหลายมิติ เช1น การ

รัฐประหารยึดอำนาจโดย คสช.  การประกาศกฎอัยการศึก การเรียกปรับทัศนคติในกลุ1มผู@เห็นต1าง การปฏิรูป

รัฐธรรมนูญ การลงประชามติรับร1างรัฐธรรมนูญ ความขัดแย@งทางการเมืองของกลุ1มเสื้อเหลือง-เสื้อแดง การ

ชุมนุมประท@วงเรียกร@องประชาธิปไตย การเลือกตั้งปZ 2562 โครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห1งรัฐปZ 

2559-2560 การเลือกต้ังส1วนท@องถ่ิน การรัฐประหารปZ 2557 และการจำกัดเสรีภาพของส่ือมวลชน  

 บริบททางด@านสังคมท่ีมักถูกหยิบใช@ประกอบเป5นโครงเร่ืองหรือเหตุการณCในเร่ืองส้ัน มักเป5นบริบท

เวลาน้ัน เช1น สถานการณCโรคระบาดโควิด – 19 การประกาศนโยบายทวงคืนพ้ืนปlาของ คสช. ส1งผลให@เกิดการ

ไล1ท่ีชาวกะเหร่ียงเพ่ือประกาศเป5นเขตอุทยานแห1งชาติ สภาพสังคมท่ีเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดความเหล่ือมล้ำทาง

สังคม การคอรCรัปชันของเจ@าหน@าท่ีรัฐรวมถึงผู@มีอำนาจ การบุกรุกพ้ืนท่ีปlาเพ่ือสร@างท่ีพักอาศัยของข@าราชการ  

ปmญหาความไม1สงบของชายแดนภาคใต@ เป5นต@น 

ผู @ประพันธCแสดงแนวคิดทางสังคมและการเมืองผ1านกลวิธีทางวรรณศิลปnในการส่ือแนวคิดผ1าน 

แก1นเรื่องความหมายหรือสัญลักษณC โดยเฉพาะการตีแผ1การใช@มายาคติและวาทกรรมของฝlายต1าง ๆ เพ่ือ

ประโยชนCของกลุ1ม เช1น การสร@างมายาคติบางประการทำให@เกิดปรากฏการณCต1าง ๆ ในสังคม อาทิ ความ

ขัดแย@งในสังคม การคอรCรัปชันและการใช@มายาคติเพื่อให@เกิดการทุจริตคอรCรัปชันด@วยวิธีต1าง ๆ เช1น การ

อธิบายลักษณะของประชาธิปไตยและการใช@มายาคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพื่อเอื้อประโยชนCให@คนบางกลุ1ม 

การใช@อำนาจเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ และการปรับโครงสร@างทางสังคมให@สงบสุขในทัศนะของผู@มีอำนาจ โดย

การลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางความคิดของประชาชน 

  การแสดงแนวคิดทางสังคมในมิติของประชาชนปรากฏในลักษณะของความต@องการให@ประชาชนมี

ส1วนร1วมในระบอบประชาธิปไตย กล1าวถึงประชาธิปไตยในอุดมคติตามทัศนะของประชาชน การอธิบาย



ลักษณะความเป5นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและปลูกฝmงความเป5นพลเมืองดีผ1านตัวละครในเรื่องส้ัน 

การแสดงทัศนะเชิงเสนอแนะให@สังคมสงบสุขอย1างสันติวิธี การประกอบสร@างแนวคิดทางสังคมของเรื่องสั้นมัก

สร@างความขัดแย@ง หรือโครงเร่ืองหลักท่ีเกิดจากความเหล่ือมล้ำทางสังคม 

 

เร่ืองส้ันรางวัลพานแวGนฟIากับปฏิบัติการทางวาทกรรม 

เรื่องสั้นรางวัลฟ3าปรากฏการใช@วาทกรรมทางการเมือง เพื่อการปลูกฝmงจิตสำนึกประชาธิปไตยให@กับ

พลเมือง คือ วาทกรรม “ประชาธิปไตย” และ “พลเมืองดี” ถูกนำมาใช@เพ่ือเป5นกรอบในการปฏิบัติตนในสังคม

และมีอิทธิพลในการหล1อหลอมความคิดของคน ประชาธิปไตยถูกนำเสนอในความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาค ดังนั้นตัวละครจึงใช@การแสดงออกของการมีส1วนร1วมทางการเมืองผ1านการชุมนุมประท@วงเพ่ือ

เรียกร@องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ซ่ึงจุดจบของตัวละคร คือ ความพ1ายแพ@ ในขณะท่ีฝlายผู@มีอำนาจใช@

ปฏิบัติการวาทกรรมประชาธิปไตยในมิติของประชาธิปไตยคือความสงบเรียบร@อย เมื่อมีการชุมนุมประท@วง

รัฐบาลสามารถปราบปรามการชุมนุมประท@วงได@เพราะการชุมนุมประท@วงทำให@บ@านเมืองไม1สงบเรียบร@อย 

ดังนั้นวาทกรรมประชาธิปไตยจึงกลายเป5นเครื่องมือของรัฐบาลในการปราบปรามประชาชน และเป5นเครื่องมือ

ของประชาชนในการลุกขึ้นต1อต@านรัฐบาล การเปรียบประชาธิปไตยในลักษณะเดียวกับต@นไม@ คือ สามารถ 

“ปลูก” ได@ เติบโตได@ หากแต1ต@นไม@ปลูกลงบนพ้ืนดิน แต1ประชาธิปไตยปลูกให@งอกงามได@ในใจคน  

การใช@วาทกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตยไม1เต็มใบ สื่อให@เห็นถึงการการลิดรอนสิทธิ เสรีภาพของ

ประชาชน การใช@ความรุนแรง และความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเฉพาะการปฏิบัติอย1างไม1เท1าเทียมกันของ

หน1วยงานภาครัฐกับประชาชน ปรากฏในแก1นเรื่องของเรื่องสั้นหลายเรื่อง เช1น เรื่องมือเย็น (รางวัลชนะเลิศ ปZ 

2564) ที่ใช@การตายของตัวละครพ1อเป5นภาพแทนความสูญเสียของผู@มีอุดมการณCประชาธิปไตยที่แท@จริง ผู@ท่ี

คาดหวังจะพบประชาธิปไตยเต็มใบ การประกอบสร@างให@คนเหล1าน้ีพบกับความตาย ตีความได@ว1าประชาธิปไตย

เต็มใบคงไม1อาจเป5นไปได@ หากยังมีการใช@ความรุนแรง 

วาทกรรมประชาธิปไตยเกี่ยวกับประชาธิปไตยในมิติของการผลิตซ้ำความหมายเดิม คือ ความเป5น

ประชาธิปไตยต@องมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง (ถ@าไม1มีการเลือกตั้งคือ

ไม1ใช1ประชาธิปไตย) และการสร@างวาทกรรมประชาธิปไตยในมิติของเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนC

นำไปสู1ความวุ1นวายและความขัดแย@งทางการเมืองของคนในสังคม  

วาทกรรมเกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม คือ ความสงบและสันติภาพ เป5นการที่ประชาชนหวาดกลัว

จนไม1กล@าแสดงความคิดเห็น ในขณะที ่คนอีกกลุ 1มยกย1องความเงียบว1าคือความสงบและสันติภาพ 

ประชาธิปไตยในมิติน้ีจึงเป5นการให@ความหมายของประชาธิปไตยเฉพาะกลุ1ม  

วาทกรรมพลเมืองดี ความเป5นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ต@องมีความเสมอภาค เท1าเทียมกัน 

และร1วมกันขับเคล่ือนให@เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมไปในทางท่ีดี ให@ประชาธิปไตยท่ีมีเป5นประชาธิปไตยเต็มใบท่ี

เคารพประชาชน เรื่อง ย@อนกลับไปดูภาพ VAR กันอีกครั้ง (รางวัลชมเชย ปZ 2564) ความเคารพกฎกติกาโดย

พยายามแสดงให@เห็นว1าความเห็นต1างเป5นเรื่องปกติ แต1สิ่งสำคัญคือทุกคนต@องเคารพกฎ กติกา เรื่อง สะพาน



สองฝmuง (รางวัลชมเชย ปZ 2564) เน@นความเสมอภาคเป5นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยCทุกคนพึงมีอย1างเท1าเทียมกัน

ภายใต@ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เป5นต@น 

วาทกรรม “ขอคืนพื้นท่ี” ในการกวาดล@างและยุติการชุมนุม ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของการขอ

คืนพ้ืนท่ี แสดงให@เห็นการใช@มายาคติในลักษณะการขอร@อง เพ่ือเป5นสัญญาณเตือนว1าจะมีการใช@ความรุนแรงใน

เวลาอันใกล@นี้ วาทกรรมประชาธิปไตยที่ถูกใช@โดยคนบางกลุ1มโดยกล1าวอ@างว1าเรียกร@องให@เคารพสิทธิ์ และเห็น

แก1ส1วนรวม แต1ในความเป5นจริงกลับเป5นเครื่องในการสร@างขัดแย@ง ซึ่งความขัดแย@งทางการเมืองไม1เกิดผลดีกับ

ฝlายใด  ภาครัฐใช@วาทกรรมเป5นเครื ่องมือในการเอาเปรียบประชาชนโดยเฉพาะคนชายขอบ ผ1านคำว1า 

“นโยบาย” “กฎหมาย” ควบคู1ไปกับการใช@มายาคติในลักษณะการให@สวัสดิการ คือ การจัดสรรพื้นที่ จัดที่ดิน

ทำกิน เพ่ือเป5นลดกระแสต1อต@าน เช1น เร่ือง ดาวส1องเมือง (รางวัลชมเชย ปZ 2561) 

 

กลวิธีทางวรรณศิลป>กับการสร9างความหมายทางการเมือง  

จากการนำเสนอปฏิบัติการทางวาทกรรมดังกล1าวผ1านตัวละครและแก1นเรื่องที่ปรากฏนั้น ทำให@ผู@อ1าน

ได@เห็นภาพจำลองของสังคมและการเมืองผ1านเรื่องสั้นและทำให@เกิดสติปmญญาในการรู@เท1าทันการใช@วาทกรรม

และมายาคติเพื่อแสวงหาผลประโยชนCของคนกลุ1มใดกลุ1มหนึ่ง รวมถึงแสดงความคาดหวังที่จะเห็นบ@านเมือง

และสังคมมีความเป5นประชาธิปไตยที่สมบูรณCแบบ เสนอแนะแนวทางปฏิบัติของชนชั้นปกครอง  นักการเมือง

ภายใต@ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป5นพลเมืองดีภายใต@ระบอบประชาธิปไตย และการ

แก@ปmญหาความขัดแย@งเพื่อสร@างความสงบสุขในสังคมด@วยความสามัคคี ทั้งน้ีการใช@วาทกรรมดังกล1าวถูก

ปฏิบัติการผ1านตัวละครหลัก สัญลักษณC และโครงเรื ่อง เพื ่อสื ่อความหมายแฝงให@กับผู @อ1านได@รู @เท1าทัน

ปรากฏการณCทางการเมืองขององคCกรภาครัฐ นักการเมือง จากแนวคิดที่สื่อผ1านปฏิบัติการทางวาทกรรม การ

สร@างมายาคติ จะเห็นได@ว1าเรื่องสั้นรางวัลพานแว1นฟ3า ปZ พ.ศ.2559-2564 มีความโดดเด1นในการประกอบสร@าง

กลวิธีทางวรรณศิลปnเพื่อสร@างความหมายทางการเมืองอย1างลุ1มลึกหลากหลายมิติผ1านงานวรรณกรรม ภายใต@

จุดมุ1งหมายของการส1งเสริมความเป5นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยและการสร@างสรรคCประชาธิปไตยให@

เกิดข้ึนในสังคมไทย 

 
*องค%ความรู+นี้เป1นส3วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “รางวัลพานแว3นฟCา พ.ศ.2559 - 2564 : แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝRงอุดมการณ%ความเป1น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ3านเรื่องสั้นร3วมสมัย” เผยแพร3ในการเสวนาวิชาการ “โปรดอยู3ในความสงบ” อุดมการณ%รัฐ ประชาธิปไตย และ

พลเมืองดีในเรื่องสั้นรางวัลพานแว3นฟCา” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 

 


