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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ อัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้น
เส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา โดยเป็นการวิ จัยเชิงคุณภาพและนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. อั ต ลั ก ษณ์ ข องผู้ เขี ย นทั้ ง 5 ด้ า นคื อ ด้ า นภู มิ ห ลั งด้ า นการประกอบอาชี พ ด้ า นการดำเนิ น ชี วิ ต ด้ า น
บุคลิกภาพและด้านโวหารที่ใช้ในการเขียนกล่าวคือผู้เขียนได้สอดแทรกอัตลักษณ์ของตนเองผ่านงานเขียนจะเห็นได้
ว่าผู้เขียนได้ใช้งานเขียนบอกเล่าความเป็นตัวตนผ่านงานเขียนที่เป็นเรื่องจริงเป็นงานเขียนที่เกิดจากประสบการณ์
และความรู้ที่สั่งสมมาของผู้เขียน
2.กลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา พบว่ากลวิธีการนำเสนอใน
รวมเรื่องสั้นของผู้เขียน พบว่ามีการเปิดเรื่อง เช่น เปิดเรื่องโดยนาฏการหรือการกระทำขอตัวละครการเปิดเรื่องด้วย
การพรรณนาบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายฉาก หรือบรรยากาศเปิดเรื่องด้วยการบรรยายความเป็นไปต่าง ๆ
เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนาการเปิดเรื่องโดยการใช้สำนวน คำพังเพย บทกวีหรือคำกล่าวคมคายชวนคิดและเปิดเรื่อง
ด้วยการใช้คำโปรยชวนติดตามส่วนการดำเนินเรือ่ งเช่น การดำเนินเรื่องตามลำดับเวลาการดำเนินเรื่องย้อนหลัง และ
การดำเนินเรื่องตามสถานที่ และด้านการปิดเรื่องเช่น จบแบบธรรมดาและจบแบบหักมุมโดยเลือกสรรกลวิธีการ
นำเสนอต่างๆตามเนื้อหาของเรื่องหรือบริบทของเนื้อเรื่องให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นเรื่ องจนจบ
เรื่องอีกทั้งผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธี นำเสนอเรื่องสั้น ที่ห ลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งทำให้ผู้อ่านได้เห็นกลวิธีการ
นำเสนอที่ต่างกันแต่มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาทำให้เรื่องที่อ่านเกิดสัมพันธภาพและทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง
เรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอหรือสื่อสารให้ผู้อ่านได้ทราบเป็นอย่างดี
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ABSTRACT
The objective of this research paper is to study the analysis of identity and presenting
short story strategies in the collection of short stories. Path of life of S. Santi Thipphana. By being
qualitative research and presenting the descriptive research results The results of the research
showed that.
1. Identity of the author in all 5 areas: background, occupation Lifestyle Personality And
the stylistic aspects of writing. That is, the author inserts his identity through writing. It can be
seen that the author uses the work to tell the identity. Through true writings Is a written work
that was born From the experience and knowledge accumulated by the author.
2. Strategies for presenting short stories in short stories collection Path of life of S. Santi
Thipphana. path of life found that the presentation strategy in the collection of short stories of
the author found that the opening of the story, such as the action of the characters. Opening the
story by describing the character traits of the character, describing the scene or atmosphere,
opening the story with the description of various possibilities. Open the story using dialogue.
Opening the story by using aphorism, aphorism, poetry or thoughtful wit. And open the story with
the use of tagline tracking. As for the operation, such as the operation in chronological order Past
story processing And proceeding according to location. And the closing aspects, such as normal
ending and angled ending. By choosing different presentation strategies based on the content of
the story or the context of the story Consistency and relationship From the beginning of the story
to the end of the story.In addition, the author uses the short story presentation strategy A variety
of different. Which allows the reader to see different presentation strategies But suitable for
content Causing the subject to read a relationship. And gives readers access to the story that the
author wants to present or communicate to Readers know very well.
Keywords : Identity, Presentation Strategy, Short Story, S.Santi Thippana
บทนำ
วรรณกรรมเรื่องสั้นเป็นวรรณกรรมร้อยแก้วรูปแบบหนึ่งและได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้าน
รูปแบบและเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ภาษาที่ใช้วิธีการนำเสนอรูปแบบการเขียนแนวการเขียนและเนื้อหาทาง
ความคิดตลอดจนข้อปลีกย่อยต่างๆแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้เขียนและยุคสมัยสอดคล้องกับเรื่องสั้น (Shot story)
จัดเป็นกรรมกรรมงานเขียนอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่ในประเภทบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสร้ างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก จินตนาการ แนวคิด ตลอดจนเรื่องราวต่าง ๆ ตามทัศนะความรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้เขียน เรื่องสั้นส่วนใหญ่มักจะจำลองภาพชีวิตเรื่องราวและความเป็นอยู่ของมนุษย์ พร้อมทั้งเสนอภาพสังคมในมุม
กว้างและแคบ สอดคล้องกับ บรรจง (2527) กล่าวไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวการเขียนที่มีความเป็นอิสระสูงและ
แนวการเปลี่ยนแปลงนี้มักจะมีรูปแบบเก่าหลงเหลืออยู่บ้างดังนั้นอาจกล่าวได้ว่างานเขียนเรื่องสั้ นในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมจากผู้อ่านอยู่มากซึ่งเห็นได้จากเรื่องสั้นในวารสารหนังสือรวมเรื่องสั้นและเห็นได้จากจำนวนนักเขียนที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนักเขียนรุ่นเก่าและนักเขียนรุ่นใหม่เพราะเรื่องสั้นที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือสั้นกระชับได้
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ใจความและเรื่องสั้นเป็นที่นิยมของนักอ่านในปัจจุบันทำให้มีผู้ที่สนใจเขียนเรื่องสั้นได้สร้างสรรค์ผลงานเรื่องสั้นของ
ตนเองออกสู่สังคมให้ผู้อ่านได้ชื่นชมผลงานในรูปแบบการเขียนเรื่องสั้นในปัจจุบันนักเขียนได้ใช้กลวิธีการนำเสนอที่
แปลกน่าสนใจในส่วนของรูปแบบเนื้อหาในการนำเสนอคือจะเน้นในเรื่องของการสะท้อนสังคมในปัจจุบันหรือเสียดสี
สังคมและยังสะท้อนเรื่องราวในชีวิตจริงที่ตนเองได้ประสบหรือพบเห็นและนำมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของ
เรื่องสั้นสอดคล้องกับ สันติ (2562) กล่าวว่า วรรณกรรมเรื่องสัน้ เป็ นวรรณกรรมสมัยใหม่ท่ีสะท้อนสภาพแห่งยุค
สมัย สามารถน าเสนอปั ญ หาทางด้านการศึกษาเศรษฐกิ จสังคมการเมื องศาสนาความเชื่อขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชวี ิตของคนในสังคมทัง้ นีเ้ นื่องจากลักษณะพิเศษของเรื่องสัน้ ที่แตกต่าง
ไปจากวรรณกรรมประเภทอื่นๆกล่าวคือเนือ้ หาจะสัน้ กระชับเข้มข้นและสามารถสื่อแนวคิดได้ต รงประเด็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นจากเนื้อหาข้างต้นสรุปได้ว่าวรรณกรรมเรื่องสั้นในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งด้านภาษาและกลวิธี
การนำเสนอเนื้อหาและอื่นๆทั้งนี้เรื่องสั้นจะออกมาในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับว่าผู้ใดเป็นคนแต่งเพราะเรื่องสั้นในปัจจุบัน
เน้นการแต่งขึ้นโดยประสบการณ์ของผู้แต่งหรืออาจะเรียกว่าอัตลักษณ์ของนักเขียนแต่งละคนที่มีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดทัศนะคติความคิดเป็นอย่างใดงานเขียนที่ออกมาสู่ผู้อ่านก็เป็นตัว
สะท้อนผู้แต่งได้เป็นอย่างดี
อัตลักษณ์คือจิตสํานึกส่วนตัวและจิตสํานึกร่วมในสังคมทีเกิดจากการนิยามตัวเองว่าตัวเอง คือใครมีความ
เป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอื่ นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่ องหมายของการแสดงออกคําว่ า อัตลักษณ์ นั่น
หมายถึงอะไร ซึ่งถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนซึ่ งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตั วตน
ภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง ภาษาและการแสดงออกต่อบุคคลอื่นกับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ความรู้สึกนึกคิด
นิสัยใจคอ คตินิยม ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงคําที่ต้องการสื่อถึงคําพูดบางประการเพื่อ
แสดงความเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่น เชื้ อชาติ ภาษา
วัฒ นธรรมท้ องถิ่ น และศาสนา ฯลฯ ซึ่ งมีคุ ณ ลักษณะที ไม่ทั่ วไปหรือสากลกั บสั งคมอื่ นๆ กล่าวคือ ลักษณะที่ ไม่
เหมือนกับของคนอืน่ ๆ (ยุรฉัตร, 2546)
ส.สันติ ทิพ นา เป็นนามปากกาของนายสันติ ทิพ นา เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผลงานรวมเรื่องสั้น เรื่อง“เส้นทางของชีวิต ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานการ
เขียนเรื่องสั้นจำนวน 53 เรื่อง โดยมีเรื่องสั้นบางเรื่องได้ตีพิมพ์ในนิตยสารและวารสารต่าง ๆ เช่น ปี พ.ศ. 2563
เรื่องสั้นที่ถูกตีพิมพ์ล่าสุดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คือ เรื่องคนเลี้ยงควายผู้ประสบภัย คอลัมน์การประกวดเรื่องสั้น
ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 20-21 ส่วนเรื่องคำสัญญาของลูกชายคนที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาจารย์ ปีที่
117 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2561 และเรื่องเสียงกระซิบจากยายแก่ ตีพิมพ์ในนิตยสารชีวิตจริง ปีที่ 40 ฉบับที่
1195 ปี 2560จากเรื่ อ งสั้ น ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ นั้ น ล้ ว นถู ก ตี พิ ม พ์ ใ น นิ ต ยสารและวารสารที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ของประเทศไทย และ ส.สัน ติ ทิ พ นา ได้ น ำผลงานที่ ได้รับ การตีพิ มพ์ แ ละผลงานการเขี ยนเรื่อ งสั้ น เรื่องอื่ น ๆ
นำมารวมเป็ น เล่ ม คื อ หนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น “เส้ น ทางของชี วิ ต ”ตี พิ ม พ์ อ อกเผยแพร่ ใ ห้ ผู้ อ่ า นได้ ติ ด ตาม
โดยเป็นเสมือนนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีผลงานการแต่งเรื่องสั้นที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร
ต่าง ๆ โดยผู้เขียนได้แฝงอัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นผ่านงานเขียนของตนเองไว้อย่างน่าสนใจและน่า
ติดตาม
จากเหตุผลที่กล่ าวมาข้างต้นทำให้ผู้ วิจัย สนใจที่จะศึ กษาวิเคราะห์ เพื่ อศึกษาอัตลัก ษณ์ และกลวิธีการ
นำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา ว่าผู้เขียนว่ามีอัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอ
เรื่องสั้นอย่างไร มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนขึ้นอย่างไรซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะทำให้ผู้อ่านและผู้สนใจได้
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ประโยชน์จากวิจัยเรื่องนี้ในด้านอัตลักษณ์ของผู้เขียนและการสะท้อนกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นเพื่อไปปรับใช้ในการ
เขียนเรื่องสั้นและนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผู้เขียนเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา
2. เพื่อศึกษากลวิธีการนำเสนอเรือ่ งสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา
วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามระเบียบวิธกี ารวิจัยตามขั้นตอน
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีลักษณะ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 รวบรวมหนังสือรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของส.สันติทิพนาจำนวน 53 เรื่อง
1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องสั้น
1.3 รวบรวมและศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์
1.4 รวบรวมและศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้น
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั จะดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้ตงั้ ไว้ โดย
ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของ ยุรฉัตร (2546) และแนวคิดเรื่องกลวิธีการนำเสนอของ ไพโรจน์ (2539)
3. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของส.สันติ
ทิพนา
1. อัตลักษณ์ของผู้เขียนพบว่าอัตลักษณ์ของผู้เขียนที่พบในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิต ของส.สันติทิพ
นามี 5 ด้านดังนี้
1.1 ด้ านภู มิ หลั งซึ่ งผู้ เขียนได้ นำเสนอเนื้ อหาส่วนใหญ่ เป็ น อดีต หรือความเป็ น มาในชีวิต ของ
ผู้เขียนเองโดยเนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตในครอบครัวชาวนาในพื้นที่ชนบทในภาคอีสานผู้เขียนมุ่งนำเสนออัต
ลักษณ์ของคนอีสานในการดำรงชีวิตในอดีตที่เป็นชีวิตที่ไม่มีความสะดวกสบายและได้นำเสนอภาพของครอบครัวที่
ยากจนต่อสู้ชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในแต่ละวันซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ภูมิหลังของผู้เขียนผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่าง
เรื่องสัน้ เรื่อง ชีวิตการเดินทางของครูคนหนึ่ง ดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...หลังจบการศึกษาเดือนมีนาคมในปี2549ผมได้สมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลของบริษั
ทแทร็กอินเตอร์เทรด จำกัดหลายเดือนต่อมาได้สอบเข้าทำงานในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาประสบการณ์การทำงานหลายปีจนเกิดความคิดอยากใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่เรียนมา
จึงเข้าไปสมัครเป็นครูผู้สอนภาษาไทยณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในปี2554 ในระหว่างนั้นได้
เรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อพัฒนาตนเองในที่สุดผมตัดสินใจลาออกจากราชการของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ มหาสารคามในปี2558 แต่ไม่ได้ลาออกจากครู เพื่อสอบเข้าไปครู อาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและได้เริ่มต้นเป็นครูมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในปี2559 จนถึงปัจจุบัน...
(ชีวิตการเดินทางของครูคนหนึ่ง: รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
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จากตัวอย่างเรื่องสั้นข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ด้านภูมิหลังของตัวเองผ่าน
ตัวละครในเรื่อ งเกี่ ย วกับ ชีวิต การทำงานตั้ งแต่ เรียนจบการศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรีแ ละจากนั้ น ประกอบอาชี พ
อะไรบ้างซึ่งเป็นการสื่อให้ผู้อ่านได้ทราบภูมิหลังของตัวละคร
1.2 ด้านการประกอบอาชีพเป็นอัตลักษณ์ที่พบมากที่สุดผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ของตนเอง
ด้านการประกอบอาชีพทางการศึกษาคือรับราชการครูและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นการ
กล่าวถึงฉากที่เป็นห้องเรียนหรือโรงเรียนซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปัญหาด้านการศึกษา
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทำให้ผู้อ่านเห็นถึงอัตลักษณ์ด้านการประกอบ
อาชีพครูได้อย่างลึกซึ้งเพราะผู้เขียนเป็นตัวละครเอกในเรื่องที่นำเสนอเรื่องราวได้เป็นอย่างดี ผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่าง
เรื่องสัน้ เรื่อง ดอกไม้ท่ผี ลิบานของครู ดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...คุณครูสาวขับรถมอเตอร์ไซค์ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย สู่ห้องเรียนที่มีเด็กน้อยรอให้คุณครูสาว
มาเพิ่มเติมความรู้ กิจกรรมนันทนาการ การเรียนการสอนที่ไม่เหมือนใคร การเรียนรู้ที่ทันสมัย สื่อการสอนที่มี
คุณภาพดี นักเรียนในชั้นเรียนมีความสุขกับการเรียนรายวิชาภาษาไทย คุณครูสาวคนนี้คือ ครูสุภนิดา ศิริภูธร จบ
การศึกษา ค.บ.ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผมเคยสอนเธอตอนนี้บรรจุเป็นข้าราชการครู
อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ขอให้เธอประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไป...
(ดอกไม้ที่ผลิบานของครู: รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากตัวอย่างเรื่องสั้นข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์การประกอบอาชีพด้าน
การศึกษา กล่าวคือผู้เขียนเป็นอาจารย์ได้พบกับนักศึกษาครูที่ตนเองเคยสอน และขณะนี้นักศึกษาที่ตนเคยสอนได้
เปลี่ยนสถานะเป็นคุณครูของนักเรียนแล้ว ซึ่งผู้เขียนได้เขียนถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบผลสำเร็จในหน้าที่
การงาน
1.3 ด้านการดำเนินชีวิตผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแบบของคน
ภาคอีสานเป็นการสื่อให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตประจำวัยของคนอีสานหรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมของชาว
อีสานที่ผู้เขียนได้แทรกประเพณีวัฒนธรรมไว้ในส่วนหนึ่งของเรื่องทำให้ผู้เห็นภาพการนำเนินชีวิตของคนอีสานที่
ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตของตนเองผูว้ ิจยั ขอยกตัวอย่างเรื่องสัน้ เรื่อง บั้งไฟชีวิต
ดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
..เช้าวันที่สองมิถุนายนอากาศขมุกขมัวครึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่นานนักฝนเม็ดเล็กๆทยอยโปรยปรายลง
มาพอให้ถนนหนทางได้เปียกชื้น หลังจากที่แห้งเหือดมานานนมพอฟ้าเปิดปลอดโปร่งเสียงเครื่องไฟดังแว่วมาจาก
ท้ายหมู่บ้าน เป็นสัญญาณบอกว่าวันนี้เป็นงานบุญบั้งไฟประจำปีของชาวบ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพธิ์ชัย
ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วงดือนมิถุนายนลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ลุงป้าน้ าอาที่ไปทำงานในเมืองหลวงหรืออยู่ต่างจังหวัด
ต่างนำบั้งไฟมาจุดถวายหลวงปู่ใหญ่วัดศีรษะเกษที่ทุกคนเลื่อมใสศรัทธาเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่บ้านเชียงใหม่นับร้อย
ปี...
(บั้งไฟชีวิต :รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากตัวอย่างเรื่องสั้นเรื่องบั้งไฟชีวิต ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ ด้านการ
ดำเนิน ชีวิต ของผู้ เขี ยน กล่ าวคื อผู้ เขียนได้ นำเสนออัตลั กษณ์ ถึงการดำเนิ น ชีวิต ของตนเองเกี่ย วกั บ การเข้ าร่วม
ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นในทุกปี ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของคนอีสานที่
มีวิถีชีวิตและมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเรียบง่าย ตามแบบประเพณีของชาวอีสาน
4. ด้านบุคลิกภาพภายนอกผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายภายนอก
ลักษณะการแต่งกายที่ใช้ผ้าพันคอซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอลักษณะการแต่งกายที่ใช้ผ้าพันคอผ่านตัวละครที่มีลักษณะ
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ของผู้เขียนทำให้ผู้อ่านเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของผู้เขียนจะใช้ผ้าพันคอที่เป็นผ้าที่ทำจากภาคอีสานซึ่ง
เป็นลักษณะการแต่งกายเหมือนคนอีสานที่มักจะใช้ผ้าขาวม้าพันคอ เป็นการอนุรักษ์ผ้าขาวม้าของชาวอีสาน ผูว้ ิจยั
ขอยกตัวอย่างเรื่องสัน้ เรื่อง เด็กชายตัวดำดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...ชายหนุ่ ม อายุ ราว 30-35 ปี แต่ งตั ว ธรรมดาสวมเสื้ อ คอปกติ มี ผ้ า พั น คอเป็ น เอกลั ก ษณ์
เด็กชายตัวดำถาม เอากี่ดอกครับพี่ ชายหนุ่มล้วงกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป่ากางเกง เอาดอกเดียวไอ้หนู...
(เด็กชายตัวดำ :รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากตัวอย่างเรื่องเด็กชายตัวดำ ที่ยกมาข้างต้นจะเห็น ได้ว่าผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ ด้าน
บุคลิกภาพภายนอกของตนเองผ่านตัวละครในเรื่อง กล่าวคือบุคลิกภาพด้านการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียน
คือการนำผ้าขาวม้ามาพันและสวมใส่เป็นผ้าพันคอทับเสื้อด้านนอก ซึ่งมีความแปลกและเป็นการอนุรักษ์ผ้าขาวม้า
ของคนอีสาน
5. ด้านโวหารที่ใช้ในการเขียนผู้เขียนใช้โวหารในการเขียน เช่น บรรยายโวหารอธิบายโวหาร
พรรณนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารไม่พบการนำเสนอ และเทศนาโวหารในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่ใช้
โวหารด้านการพรรณนาโวหาร คือ เรื่อง เสียงตามสายท้ายหมู่บ้านดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
…อากาศเมื่อวานนี้ต่างกับวันนี้อย่างสิ้นเชิง อากาศเมื่อวานร้อนระอุจนเป็นเปลวแดดที่สามารถ
แผดเผาทุกสิ่งอย่างทีอ่ ยู่กลางสายแดดได้อย่างมอดไหม้เถ้าถ่านอย่างไรอย่างนั้น เสียงไก่ขันปลุกตั้งแต่ตี5 อากาศวันนี้
พอได้คลายร้อนลงบ้าง เพราะฝนตั้งเค้ามาเมื่อตอนเย็น ฟ้าร้องคำรามเปรี้ยงๆ น่าจะกลัว สายฟ้าแลบเป็นทางโผล่
ทางโค้งฟ้าผ่านจุดนั้นจุดนี้ ไฟฟ้าภายในบ้านติดๆดับ…
(เสียงตามสายท้ายหมู่บ้าน: รวมเรือ่ งสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากตัวอย่างเรื่องเสียงตามสายท้ายหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้ใช้โวหารในงานเขียน ด้านการ
พรรณนาโวหาร กล่าวคือผู้เขียนได้ใช้การพรรณนาบรรยากาศในหมู่บ้านในช่วงเช้า เป็นการพรรณนาให้เห็นถึง
บรรยากาศในหมู่บ้านในชนบท
2. ด้านกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของส.สันติทิพนาพบ 3 ด้านดังนี้
2.1 การเปิดเรื่องพบว่ามีการเปิดเรื่องทั้งหมด 6 ประเด็นดังนี้1)เปิดเรื่องโดยนาฏการหรือการ
กระทำของตัวละคร 2)การเปิดเรื่องด้วยการพรรณนาบุคลิกลักษณะของตัวละครบรรยายฉากหรือบรรยากาศ 3)เปิด
เรื่องด้วยการบรรยายความเป็นไปต่างๆ 4)เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนา 5)การเปิดเรื่องโดยการใช้สำนวนพังเพยบทกวี
หรือคำกล่าวคมคายชวนคิด 6)เปิดเรื่องด้วยการใช้คำโปรยชวนติดตามในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่เปิดเรื่อง
โดยนาฏการหรือการกระทำของตัวละครคือ เรื่อง แคนา ณ เหล่าหนองจอก ดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...ไก่ตัวผู้โก่งคอขันบอกเวลา 04.00 น. ผมปลุกน้องชาย หลิน หลิน ลุก ลุก น้องชายเริ่มงัวเงีย
ขยี้ต าไปมา ผมลงมาเตรียมจัก รยาน น้ องชายถื อถุงกระสอบปุ๋ ย เดิน ตามหลั งมา และกระโดดขึ้น นั่ งเบาะท้ าย
จักรยานขณะที่พ่อแม่ยังนอนหลับอยู่...
(แคนา ณ เหล่าหนองจอก : รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากตั ว อย่ า งเรื่ อ งสั้ น ที่ ย กตั ว อย่ างข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ เขี ย นได้ เปิ ด เรื่ อ งโดยการบรรยาย
พฤติกรรมของตัวละครที่กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพการกระทำของตัวละครในเรื่องในตอนแรก
ว่าตัวละครจะกระทำสิ่งใดต่อไป
2.2 การดำเนิ น เรื่ อ งพบว่ า มี ก ารดำเนิ น เรื่ อ งทั้ งหมด 4 ประเด็ น ดั งนี้ 1)การดำเนิ น เรื่ อ ง
ตามลำดับเวลา2) ดำเนินเรื่องย้อนหลัง 3)การดำเนินเรื่องตามสถานที่ 4)การเล่าเรื่องตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้เล่า
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และผู้เขียนเป็นผู้เล่าในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่ดำเนินเรื่องด้วยการเล่าย้อนหลังคือ เรื่อง คำสัญญาของลูก
ชายคนที่ 2ดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...ผมหวนคิดถึงหนอนตัวนั้น ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในไหแล้ว ไหที่แม่เคยทะนุถนอมนั้นไม่อยู่ที่เดิม ไห
ปลาแดกปลาร้าของแม่ถูกทิ้งร้าง หนอนปลาร้า เชือกรัดปลาร้า ว่างเปล่า นิ่งหยุดไม่ไหวติงวันนี้ผมกลับมาเยี่ยมบ้าน
ไม่มีแม้เงาของพ่อแม่ มีแต่บ้านที่ว่างเปล่ารกครึ้ มไปด้วยเครือตดหมาโยงระยางบนเสาอากาศโทรทัศน์ โต้ลมหนาว
อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้เงาพ่อแม่พี่และน้องชาย..
(คำสัญญาของลูกชายคนที่ 2: รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
เรื่องสั้นที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น จากเรื่องคำสัญญาของลูกชายคนที่ 2จะเห็นได้ว่าผู้เขียนใช้
กลวิธีการดำเนินเรื่องย้อนหลัง โดยผู้เขียนจะเปิดเรื่องโดยเล่าเรื่องเวลาในอดีต จนดำเนินมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
หรือเป็นการนำจุดจบของเรื่องมาเล่า เพื่อให้รู้ถึงที่มาที่ไปของตัวละครในเรื่อง
ด้านการเล่าเรื่อง ผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการเล่าเรื่อง 2 แบบ คือ ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้เล่าและ
ผู้เขียนเป็นผู้เล่าในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่ ใช้กลวิธีการเล่าแบบผู้เขียนเป็นผู้เล่า คือ เรื่อง สงกรานต์อัน
เงียบเหงาดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...เทศกาลสงกรานต์หลายปีแล้วที่เขาไม่ได้กลับบ้าน ด้วยภาระหนี้สินที่กู้ ธกส. มาลงทุนเมื่อ
หลายปีก่อน ทำให้เขาต้องจากพ่อแม่และจากบ้านเกิดมานานหลายปี เขาอาศัยเช่าห้องพักเล็กใกล้อนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ เพื่อประกอบกิจการของเขา คือ ขายส้มตำปิ้งไก่ให้หนุ่มสาวโรงงานในย่านนี้มาหลายปี จนมีลูกค้าประจำ
และค้นเคยถามไถ่กันจนรู้ว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันแทบทั้งหมด ปีนี้เขาเตรียมกระเป๋าและของใช้ส่วนตัว
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านเกิดไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้อง เขาต่อรถไปที่หมอชิตและจองตั๋วเพื่อไปจุดมุ่งหมายคือจังหวัด
ร้อยเอ็ด และบ้านของเขาในที่สุด รถยนต์โดยสารพุ่งทะยานไปสู่ถนน…
(สงกรานต์อันเงียบเหงา: รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากเรื่องสั้น ที่ที่ย กมาเป็ นตัวอย่างข้างต้น จะเห็น ได้ว่าผู้ เขียนใช้กลวิธีก ารดำเนิ นเรื่องโดยที่
ผู้เขียนเป็นผู้เล่าเรื่องเอง ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมด เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เขียนผ่านงาน
เขียนของตนเอง
2.3 การปิดเรื่องพบว่า มีการปิดเรื่องทั้งหมด 2 ประเด็นดังนี้ 1)การจบแบบธรรมดาและ 2)จบ
แบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบหักมุม ในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเรื่องสั้นที่ ใช้การปิดเรื่องแบบจบแบบพลิก
ความคาดหมายหรือจบแบบหักมุมคือ เรื่อง สงกรานต์อันเงียบเหงาดังปรากฏในความความตอนหนึ่งว่า
...คนขับปิกอัพค่อยๆปรับเบาะรถยนต์ขึ้น ขยี้ตาสองสามที อ้าวนี้เราหลับไปตั้งแต่ตอนไหน เรา
ลืมแม้แต่สตาร์ทรถหรือนี่ ว้าแย่จังจึงขับรถยนต์คู่ใจไปตามเป้าหมายที่อยู่ในภวังค์ฝัน..
(ปิกอัพคนเดิม: รวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต)
จากเรื่องสั้นที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีปิดเรื่องที่ทำให้ผู้อ่านชวน
สงสัย และรู้สึ ก แปลกใจ ที่ เรื่อ งไม่ปิ ด ตามความคาดหมายของผู้ อ่ าน ซึ่งการปิ ดเรื่อ งแบบนี้ เป็ น การพลิก ความ
คาดหมายหรือจบแบบหักมุม จนทำให้ผู้อ่านรู้สึกงงและสงสัยในเรื่องที่ผู้เขียนได้สื่อออกมา
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ ในงานเขียนรวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต ของส.สันติทิพนาพบว่าอัต
ลักษณ์ที่ผู้เขียนได้แฝงไว้ในงานเขียนเป็นการสะท้อนตัวตนของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้รู้จักแนวคิดทัศนะคติของผู้เขียน
ผ่านงานเขียนอัตลักษณ์ที่พบ 5 ด้านคือ 1) อัตลักษณ์ด้านภูมิหลังซึ่งผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราวของตนเองตั้งแต่อดีต
ให้กับผู้อ่านได้ทราบถึงอดีตของผู้เขียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิศิษฎ์ (2545) กล่าว่าอัตลักษณ์คือความรู้สึกนึก
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คิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่าฉันคือใครซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากั บบุคคลอื่นผ่านการมองตนเอง
และคนอื่นมองเราในขณะนั้นอัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) และพื้นฐานของการเลือกบางอย่างคือ
มีการแสดงตัวตนกับอัตลักษณ์ที่เราเลือกโดยที่ความสำคัญของการแสดงตัวตน (Marking oneself) นั้นคือสามารถ
บอกหรือระบุได้ว่าตนเองมีอัตลักษณ์เหมื อนกับกลุ่มหนึ่งอย่างไรและแตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างไร 2) อัตลักษณ์ด้าน
การประกอบอาชีพของผู้เขียนพบว่าอาชีพที่ผู้เขียนทำอยู่คือรับราชการทางการศึกษาอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย
เป็น การบอกเล่าประสบการณ์ ด้านอาชีพของตนเองผ่านงานเขียนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึ กษา
อาจารย์นักศึกษาหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานับว่าเป็นอาชีพที่คนในสังคมให้ความเคารพนับถือซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางสังคมของอภิญญา (2546) กล่าวไว้ว่าอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็น
ลัก ษณะอย่ างหนึ่ งในตั วบุ คคลที่ จ ะทำให้ ค นนั้ น มี ค วามเป็ น ตั วเองซึ่งแตกต่า งจากผู้ อื่น เห็ น ได้ ว่าอั ต ลั ก ษณ์ เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะประการหนึ่ งในตั ว บุ ค คลซึ่ งในทางสั งคมวิ ท ยามองว่ าเมื่ อ บุ ค คลมาอยู่ ร วมกั น ในสั งคมก็ จ ะมี ก าร
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทางสังคมระหว่างกัน (Social Interation) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็น
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยู่กับสังคม (Social Norms) ตามโครงสร้างของสังคมนั้นๆ
การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและ
ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ 3) อัตลักษณ์ด้านการดำรงชีวิตของผู้เขียนพบว่าผู้เขียนได้แฝงอัตลักษณ์การดำรงชีวิต
ของตนเองผ่านงานเขียนเพื่อให้งานเขียนมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมสำหรับการดำเนินชีวิต
ที่พบในงานเขียนนั้นเป็นการดำเนินชีวิตแบบคนอีสานมีความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์การกินการอยู่อาศัยซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของโจเซฟบี (Joseph B,1974) ได้อธิบายคำว่าฮีโร่ทางวัฒนธรรม (Culture Heroes) ว่าเป็น
เรื่องที่แสดงถึงความสำคัญ ของสัญ ลักษณ์ประจำกลุ่มและความภาคภูมิใจประจำกลุ่มความสำคัญของการสร้าง
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งความแตกต่างนี้ควร
ได้รับการยอมรับมากกว่าการตำหนิหรือความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนเพราะเกิดจากความ
แตกต่างและการไม่ยอมรับในวัฒนธรรมของกลุ่มนั้นๆการยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มจะทำให้บุคคล
ได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิ กของกลุ่มได้ง่ายมากขึ้น 4) อัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพภายนอกของผู้เขียนพบว่า
ผู้เขียนได้นำเสนอบุคลิกภาพของตนผ่านตัวละครในเรื่องด้วยการแต่งกายที่มีลักษณะมีผ้าพันคอบ่งบอกถึงการแต่ง
กายของคนอีสานที่มีผ้าขาวม้าพันคอซึ่งเป็นการแสดงอัตลักษณ์ให้เห็นว่าผู้เขียนเป็นคนอีส านที่อนุรักษ์การแต่งกาย
แบบภาคอีสานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ (2538) กล่าวว่าสิ่งทีสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของคนอีสานอีก
อย่างหนึ่งคืออาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานประเพณีวัฒนธรรม
และความเชื่อที่อยู่เหนือธรรมชาติยึ ดมั่นในศาสนาและเชื่อในกฎแห่งกรรมทั้งหมดนี้คือสิ่งทีบ่งบอกถึงความเป็นอัต
ลักษณ์ของคนอีสานถึงแม้ว่าคนอีสานจะไปประกอบอาชีพในทั่วทุกภาคของประเทศเขาก็จะนำวิถีชีวิตความเชื่อในสิ่ง
เหล่านี้ไปด้วยและนี่คือความเป็นตัวตนของคนอีสาน 5) อัตลักษณ์ด้านโวหารที่ใช้ในงานเขีย นพบว่าผู้เขียนได้ใช้
โวหารในงานเขียนที่หลากหลายคือบรรยายโวหารอธิบายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารและเทศนาโวหารเป็น
การสร้างอัตลักษณ์ด้านงานเขียนที่หลากหลายของผู้เขียนทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสถึงการนำเสนออัตลักษณ์ในงานเขียนที่
แตกต่างกันออกไปซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติชัย (2554) กล่าวว่าโวหารที่ใช้ในงานเขียนหมายถึงกลวิธีในการ
ใช้ภาษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูหรือภาษาเขียนผู้ใช้ย่อมมี “กลวิธ”ี หรือโวหารหากผู้ใช้
ภาษาสามารถเลือกใช้คำหรือประโยคได้อย่างเหมาะสมย่อมทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความประทั บใจในงานเขียน
หนึ่งๆไม่จำกัดว่าต้องใช้โวหารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
จากการศึ กษาวิเคราะห์ กลวิธีการนำเสนอเรื่อ งสั้นพบว่าผู้เขี ยนได้ใช้กลวิธีการนำเสนอเรื่อ 3 ด้านคื อ
1) ด้านการเปิดเรื่องโดยผู้เขียนใช้การเปิดเรื่องที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกั บเนื้อหาของเรื่องและตามความ
เหมาะสมของเรื่องเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะติดตามเนื้อหาในเรื่องต่อไปซึ่งการนำเสนอการเปิดเรื่องที่
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พบมากที่สุดคือการเปิดเรื่องโดยการพรรณนาฉากบรรยากาศในเรื่องซึ่งเป็นการบรรยายความละเอียดของเรื่องทำให้
ผู้อ่านสัมผัสถึงอารมณ์ ความรู้สึกภายในเรื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุธิดา (2556) กล่าวว่าต้องมีการระบาย
สภาพและบรรยากาศ(Local Color) หมายถึงการพรรณนาภาพอันใดอันหนึ่งเพื่อนำความคิดของผู้อ่านให้ซาบซึ้งใน
ท้องเรื่องให้เห็นฉากที่เราวาดด้วยตัวอักษรนั้นชัดเจน 2) ด้านการดำเนินเรื่องซึ่ งผู้เขียนใช้กลวิธีการดำเนินเรื่องที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องและกลวิธีการดำเนินเรื่องที่พบมากที่สุดคือการดำเนินเรื่องตามสถานที่
ซึ่งเป็นการดำเนินเรื่องโดยการใช้สถานที่ใดที่หนึ่งดำเนินเรื่องทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องและสอดคล้องกับ
แนวคิดของไพโรจน์ (2539) กล่าวว่าการดำเนินเรื่องตามสถานที่ที่เกิดเหตุผู้เขียนจะเล่าเรื่องที่เกิดในที่หนึ่งจนสิ้น
กระแสความแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดในอีกที่หนึ่ง 3) ด้านการปิดเรื่องซึ่งผู้เขียนได้ใช้กลวิธีในการปิดเรื่องที่พบใน
การศึกษาวิเคราะห์คือการปิดเรื่องแบบธรรมดาตามแบบที่ผู้อ่านคาดหวังไว้หลังจากอ่านเนื้อเรื่องและการปิดเรื่อง
แบบพลิกความคาดหมายกล่าวคือเป็นการปิดเรื่องที่ทำให้ ผู้อ่านประหลาดใจ และจินตนาการต่อว่าเรื่องจะจบ
อย่างไรจากที่ได้อ่านเนื้อเรื่องข้างต้นโดยกลวิธีในการปิดเรื่องที่พบมากที่สุดคือกลวิธีการปิดเรื่องแบบพลิกความ
คาดหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิวภรณ์ (2535) กล่าวว่าการปิดเรื่องแบบหักมุมหรือพลิกความคาดหมายของ
ผู้อ่าน (Surprise ending หรือ Twist Ending) การปิดเรื่องแบบนี้เป็นการพลิกความคาดหมายผู้อ่านทำให้ผู้อ่า น
คาดไม่ถึงการปิ ดเรื่องประเภทนี้ผู้แต่งต้องมีกลวิธีในการดำเนินเรื่องเป็ นอย่างดีและต้องซ่อนปมที่จะพลิกความ
คาดหมายของผู้อ่านให้สนิทไม่ควรให้ผู้อ่านระแคะระคายตั้งแต่ต้นเรื่องหรือกลางเรื่องเพราะจะทำให้เรื่องขาดความ
ความน่าสนใจส่วนมากมักปรากฏอยู่ในเรื่องสั้นมากกว่ านวนิยายเช่นในเรื่องสร้อยคอที่หายของกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์เป็นต้นโดยเฉพาะเรื่องสั้นในยุคบุกเบิกมักได้รับอิทธิพลการปิดเรื่องแบบนี้จาก O.Henry และ Guy de
Maupassant เป็นอันมากแม้ในปัจจุบันจะเสื่อมความนิยมไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีผู้ปิดเรื่องแบบหักมุมหรือพลิกความ
คาดหมายให้ผู้อ่านกันอยู่เสมอในงานเขียนประเภทอาชญานิยายหรือนวนิยายลึกลับที่ซ่อนเงื่อนปมไว้ยังมีการใช้
วิธีการปิดเรื่องอยู่
จากการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์และกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในรวมเรื่องสั้นเส้นทางของชีวิตของส.สันติ
ทิพนาผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ของตนเองแฝงไว้ในงานเขียนของตนเองได้อย่างลงตัว แสดงถึงด้านภูมิหลังการ
ประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต บุคลิกภาพ และการใช้โวหารด้านการเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักเกี่ยวกับตัวตนของ
ผู้เขียนในด้านต่างๆมากขึ้นและการใช้กลวิธีในการนำเสนอเรื่องสั้น เช่น การเปิดเรื่องการดำเนินเรื่อง และการปิด
เรื่อง ซึ่งผู้เขียนนั้นได้ใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่องเพื่อให้เนื้อเรื่องทั้งหมด
เกิดความสัมพันธภาพและชวนให้ผู้อ่านติดตามอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ และกลวิธีการนำเสนอ ในรวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต ของส.สัน ติ
ทิพนา ซึ่งผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 2ประเด็น ดังนี ้
1. อัตลักษณ์ในงานเขียนของ ส.สันติ ทิพนา
ผู้วิจัยพบว่าอัตลักษณ์ ที่พบในรวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิต ของ ส.สันติ ทิพนา ผู้เขียนได้ นำเสนออัต
ลักษณ์ผู้เขียน พบ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านภูมิหลัง ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ เป็นอดีต หรือความเป็นมาในชีวิตของผู้เขียนเอง โดย
เนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับ วิถีชีวิตในครอบครัวชาวนาในพื้นที่ชนบทในภาคอีสาน ผู้เขียนมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ข องคน
อีสานในการดำรงชีวิตในอดีต ที่เป็นชีวิตที่ไม่มีความสะดวกสบาย และได้นำเสนอภาพของครอบครัวที่ยากจน ต่อสู้
ชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ภูมิหลังของผู้เขียน
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2. ด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่พบมากที่สุด ผู้เขียนได้นำเสนออัตลักษณ์ของตนเองด้านการ
ประกอบอาชี พ ทางการศึ ก ษา คื อ รั บ ราชการครู และอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เนื้ อ เรื่ อ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
การกล่าวถึงฉากหรือสถานที่ที่เป็นห้องเรียน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนจะนำเสนอกิจกรรมการเรียน
การสอนหรือนำเสนอปัญหาด้านการศึกษาหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย
ทำให้ผู้อ่านเห็นถึงอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชีพครูได้อย่างลึกซึ้ง เพราะผู้เขียนเป็นตัวละครเอกในเรื่องที่นำเสนอ
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี
3. ด้านการดำเนินชีวิต ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแบบของคนภาคอีสาน
เป็นการสื่อให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตประจำวัยของคนอีสาน หรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ผู้เขียน
ได้แทรกประเพณีวัฒนธรรมไว้ในส่วนหนึ่งของเรื่อง ทำให้ผู้ เห็นภาพการนำเนินชีวิตของคนอีสานที่ดำเนินชีวิตอย่าง
เรียบง่าย และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตของตนเอง
4. ด้านบุคลิกภาพภายนอก ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายภายนอก ลักษณะ
การแต่งกายที่ใช้ผ้าพันคอ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอลักษณะการแต่งกายที่ใช้ผ้าพันคอ ผ่านตัวละครที่ มีลักษณะของ
ผู้เขียน ทำให้ผู้อ่านเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ด้านการแต่งกายของผู้เขียนจะใช้ผ้าพันคอที่เป็นผ้าที่ทำจากภาคอีสาน เป็น
ลักษณะการแต่งกายเหมือนคนอีสานที่มักจะใช้ผ้าขาวม้าพันคอ
5. ด้านโวหารที่ใช้ในการเขียน จากโวหารที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมด 6 ประเด็น ดังนี้1) บรรยาย
โวหาร ผู้ เขี ยนได้ น ำเสนอเนื้ อ หาในการบรรยายหรือ บอกเล่ าเรื่อ งราวนั้ น ๆ ให้ ผู้อ่ านได้ท ราบและเข้าใจอย่า ง
ตรงไปตรงมา 2) อธิบายโวหาร ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ เพื่ออธิบายเรื่องราวในเรื่อง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ทำให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง3) พรรณนาโวหาร ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดด้านการใช้
โวหารในการเขียน ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ในการให้รายละเอียดของบรรยากาศ ตามสถานที่ในแถบภาค
อี ส าน ทำให้ ผู้ อ่ า นได้ สั ม ผั ส อารมณ์ ค วามรู้สึ ก ของบรรยากาศที่ ผู้ เขี ย นได้ พ รรณนาขึ้ น และทำให้ ผู้ อ่ า น ได้ เกิ ด
จินตนาการภาพบรรยากาศในเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี4 ) อุปมาโวหาร ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบนั้น เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้จัก
กันดี จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ ผู้เขียนต้องการนำเสนอได้เป็นอย่างดี5 ) สาธกโวหาร ไม่พบการนำเสนอเรื่องราวที่
สอดคล้องกับสาธกโวหารในงานเขียน 6) เทศนาโวหาร ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ ที่ทำให้ผู้อ่านได้ข้อคิด
จากเรื่องและเป็นการเตือนสติให้ผู้อ่านอีกด้วย
ด้านอัตลักษณ์ด้านการใช้โวหารในงานเขียน พบว่าผู้เขียนได้ใช้อัตลักษณ์ในงานเขียนที่หลากหลาย ตาม
เนื้อหา และองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รับรู้เรื่องราวผ่านอัตลักษณ์ในการเขียนที่สอดคล้อง
กับเรื่องได้อย่างเหมาะสม
2. กลวิธีการเขียนเรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้น เส้นทางของชีวิตของ ส.สันติ ทิพนา
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการเขียนเรื่องสั้นที่พบในรวมเรื่องสั้น “เส้นทางของชีวิต”ของ ส.สันติ ทิพนา ผู้เขียนได้
นำเสนอกลวิธีในการเขียนเรื่องสั้นที่พบ 3 ด้าน ดังนี้
1. การเปิดเรื่องกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้น ด้านการเปิดเรื่องทั้งหมด 6 ประเด็นดังนี้
1.1 เปิดเรื่องโดยนาฏการหรือการกระทำของตัวละคร ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอการเปิด
เรื่องโดยการกระทำของตัวละครในเรื่อง ในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ แล้วผู้เขียนก็บรรยายพฤติกรรมนั้น ๆ
1.2 การเปิดเรื่องด้วยการพรรณนาบุคลิกลักษณะของตัวละคร บรรยายฉาก หรือ
บรรยากาศ ซึ่งพบมากที่สุดด้านการเปิดเรื่อง ผู้เขียนได้เปิดเรื่องโดยการบรรยายฉาก บรรยากาศของเรื่อง ซึ่งจะเป็น
การบรรยายบอกรายละเอียดของฉาก และบรรยากาศภายในเรื่อง
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1.3 เปิดเรื่องด้วยการบรรยายความเป็นไปต่าง ๆ ผู้เขียนได้บรรยายความเป็นไปทั่วไป
ของเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบเรื่องราวอย่างคร่าว ๆ
1.4 เปิดเรื่องโดยใช้บทสนทนา ผู้เขียนจะใช้การเปิดเรื่องโดยการสนทนาของตัวละคร
ในเรื่อง เพื่อเป็นการเปิดเรื่องโดยที่ผู้อ่านได้ รู้จักตัวละครในเรื่อง และบทสนทนานับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ทำ
ให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นการกล่าวถึงอะไรในเรื่อง
1.5 การเปิดเรื่องโดยการใช้สำนวน พังเพย บทกวี หรือคำกล่าวคมคาย ชวนคิด ซึ่ง
ผู้เขียนได้นำเสนอการเปิดเรือ่ งโดยการใช้สุภาษิตในการให้ผอู้ ่านได้สงสัย และสนใจในเนื้อหาที่กำลังจะอ่านว่ามีความ
สอดคล้องสัมพันธ์อย่างไรภายในเรื่อง
1.6 เปิดเรื่องด้วยการใช้คำโปรยชวนติดตาม ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอการเปิดเรื่องโดยการ
ใช้ประโยคที่ชวนติดตาม เป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจ และอยากติดตามเนื้อหาของเรื่อง
จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเปิดเรือ่ งทั้ง 6 วิธี ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้เขียนได้ใช้กลวิธีการเปิดเรือ่ ง
ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้อ่าน และการเปิดเรื่องยังสอดคล้องสัมพันธ์กับเนื้อหาของเรื่องอีกด้วยการ
เปิดเรื่องที่น่าสนใจตามบริบทของเรื่อง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องเบื้อต้น ก่อนที่อ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด เป็นการลำดับ
เรื่องอย่างคร่าว ๆ ว่าเนื้อเรื่องต้องการนำเสนอเรื่องใด เพราะการเปิดเรื่องกับเนื้อเรื่องจะสอดคล้องสัมพันธ์กัน
2. การดำเนินเรื่อง
กลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้น ด้านการดำเนินเรื่องทั้งหมด 4 ประเด็นดังนี้
2.1 การดำเนินเรื่องตามลำดับเวลา ผู้เขียนได้นำเสนอการดำเนินเรื่องตามลำดับเวลา
ก่อน - หลัง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเนื้อเรื่องตามลำดับเวลาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2.2 ดำเนินเรื่องย้อนหลังซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องจากการเล่าผลที่เกิดขึ้นในอดีตก่อน
แล้วจึงย้อนไปเล่าเรื่องราวที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ในปัจจุบัน
2.3 การดำเนินเรื่องตามสถานที่ซึ่งเป็นกลวิธีการดำเนินเรื่องที่พบมากที่สุด ผู้เขียนได้
นำเสนอเรื่องราวจากการใช้สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ในการดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง
2.4 การเล่าเรื่อง ซึ่งการเล่าเรื่องแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้1)ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้เล่า
ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ตัวละครในเรื่องตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้ดำเนินเรื่องตั้งแต่เริ่มเรื่อง จนจบเรื่อง ให้ตัวละครในเรื่องเป็นผู้บอก
เล่ า เรื่ อ งราวที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด 2)ผู้ เขี ย นเป็ น ผู้ เล่ า ซึ่ งผู้ เขี ย นเป็ น คนดำเนิ น เรื่ อ งหรื อ เล่ า เรื่ อ งราวที่ เกิ ด จาก
ประสบการณ์ของตน หรือเรื่องราวที่ได้ประสบด้วยตนเอง เป็นการเล่าที่รู้แจ้ง ทำให้ผู้อ่านเชื่อว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจริง ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ประสบมาก่อนหน้านี้
จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีในการดำเนินเรื่องทั้งหมด 4 วิธี จะเห็นได้ว่าผู้เขียนใช้กลวิธีในการ
ดำเนิ นเรื่องที่ห ลากหลาย ตามบริบ ทของเนื้ อเรื่อง และเพื่ อความเหมาะสมของเนื้ อหากลวิธีการดำเนินเรื่องจึง
แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้อ่านได้เข้าถึงอารมณ์ของเรื่องได้เป็นอย่างดี
3. การปิดเรื่อง
กลวิธีก ารนำเสนอเรื่องสั้น ด้านการปิด เรื่องทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้ 1) การจบแบบธรรมดา
ผู้เขียนได้นำเสนอกลวิธีการปิดเรื่องที่จบแบบธรรมดา ตามเนื้อหาของเรื่อง และตามความคาดหวังของผู้อ่าน2)จบ
แบบพลิกความคาดหมายหรือจบแบบหักมุม ซึ่งเป็นการปิดเรื่องที่พบมากที่สุด ผู้เขียนต้องการนำเสนอกลวิธีการปิด
เรื่องแบบพลิกความคาดหมายของผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านต้องจินตนาการตอนจบของเรื่องด้วยตนเอง
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งานวิจยั นีส้ าเร็จลงได้ดว้ ยดีขอขอบคุณนักเขียน ส.สันติ ทิพนาที่ให้ความอนุเคราะห์หนังสือรวมเรื่องสัน้
เส้นทางของชี วิต และขอขอบคุณ เจ้าของแนวคิ ดและทฤษฎีท่ี ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัย และอ้างอิ ง ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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