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Abstract 
 

Although humor seems to be incongruous with tense or tragic situations, some previous studies demonstrate 
that humor occurs in other situations and performs various functions. This study aims at examining the functions of humor 
in memory narratives of the tsunami disaster in Thailand. The data consists of 60 records of memory narratives from the 
disaster victims about their experiences in the tsunami disaster which occurred on 26 December 2004 on the west coast 
of Southern Thailand.  In total, 306 cases of humor were extracted.  The findings reveal that there are four functions of 
humor in the memory narratives of the tsunami disaster victims, namely creating a positive attitude, coping with negative 
emotions, softening criticism, and expressing fear without receding to traumatic memories. The most preferred function is 
to create a positive attitude, allowing the victims to return to a normal life.  The results also indicate that humor is a 
mechanism to show acceptance toward the calamity and the aftermath of the tsunami disaster. 
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บทคัดย่อ 
 

แมก้ารมอีารมณ์ขนักบัสถานการณ์ตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้อาจดูไม่สมัพนัธก์นั แต่งานวจิยัทีผ่่านมากแ็สดงใหเ้หน็ว่าใน
สถานการณ์ที่ไม่น่าจะมอีารมณ์ขนัเกดิขึ้นกลบัปรากฏการใช้อารมณ์ขนั และอารมณ์ขนันัน้มหีน้าที่ที่หลากหลาย บทความนี้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทย ขอ้มลู
มาจากการบนัทกึเสยีงการเล่าเรื่องการประสบภยัพบิตัขิองผูท้ีอ่ยู่ในเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามซิึง่เกดิขึน้เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 
2547 บรเิวณชายฝัง่ทะเลภาคใตฝั้ง่ตะวนัตกของประเทศไทย จ านวน 60 เรื่อง ปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนัจ านวนทัง้หมด 306 ครัง้ 
ผลการวจิยัพบว่าอารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทดงักล่าวม ี4 หน้าที ่ไดแ้ก่ 1. การสรา้งทศันคตเิชงิบวก 2. การจดัการกบัอารมณ์
และความรูส้กึดา้นลบ 3. การลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น และ 4. การแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์ หน้าทีท่ีป่รากฏ
ในความถี่สูงสุดคือการสร้างทศันคติเชงิบวกซึ่งส่งผลให้ผู้ประสบภยัพบิตัิสามารถกลบัมาด าเนินชวีติได้ตามปกติ ผลการวจิยั
สะท้อนใหเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัเป็นกลไกทีผู่ป้ระสบภยัพบิตัิใชเ้พื่อแสดงการยอมรบัเหตุการณ์และผลกระทบทีไ่ด้รบัจากเหตุการณ์
ธรณีพบิตัภิยัสนึาม ิ

 

ค าส าคัญ: ปรจิเฉท เรื่องเล่าความทรงจ า สนึาม ิหน้าทีข่องอารมณ์ขนั อารมณ์ขนั 



Journal of Arts and Thai Studies                                                            Functions of Humor in Memory Narratives of the Tsunami 
 

Vol.44 No.1 January-April 2022                                                                                                                                                   97 
 

บทน ำ 

   
แม้อารมณ์ขนัจะดูเหมอืนไม่สมัพนัธ์กบัสถานการณ์ตึงเครียด แต่งานวจิยัเกี่ยวกบัอารมณ์ขนัในปริบทตึงเครยีดหรอื

โศกเศร้าที่มผีู้ศกึษาไว้ เช่น อารมณ์ขนัในปรบิททางการแพทย ์(Chapple & Ziebland, 2004; Buxman, 2008; Haydon & Riet, 
2014; Demjén, 2016; Schöpf, Martin, & Keating, 2017) อารมณ์ขนัในปริบทสถานการณ์ตึงเครียด (Norrick & Spitz, 2008; 
Matsumoto, 2009, 2011, 2015; Roth & Vivona, 2010; Nielsen, 2011; Vivona, 2014) และอารมณ์ขนัในปรบิทเหตุการณ์ความ
รุนแรงในสงัคม (Pasquali, 2003; Sorensen, 2008; Hassan, 2013; Moalla, 2015; Ostrower, 2014) ก็ได้แสดงให้เห็นว่าใน
สถานการณ์ทีต่งึเครยีดและไม่น่าจะมอีารมณ์ขนัเกดิขึน้นัน้กลบัปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนั  

หากกล่าวถึงปริบทตึงเครียด เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียน่าจะเป็นภาวะที่ตึงเครียดที่สุด เนื่องจากเป็น
เหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัความสญูเสยี ส าหรบัประเทศไทยแลว้เหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามทิีเ่กดิขึน้
เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 2547 บรเิวณชายฝัง่ทะเลภาคใต้ฝัง่ตะวนัตกนัน้เป็นภยัธรรมชาตทิีร่า้ยแรงทีสุ่ดครัง้หนึ่งในรอบ 100 ปีของ
เอเชีย และเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลก นับตัง้แต่เกิดแผ่นดินไหวในอ่าวอลาสกา เมื่อคริสต์ศักราช 1964 และ
เหตุการณ์นี้โดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นทุก ๆ 700 ปีเท่านัน้ (Auparakkitanon & Pandinthong, 2005 : 11) สาเหตุหลักเนื่องมาจาก
ประเทศไทยไม่เคยประสบภยัทีเ่กดิจากคลื่นสนึามมิาก่อน จงึขาดความรูเ้กีย่วกบัคลื่นสนึาม ิการป้องกนัภยั และการหนีภยั อกีทัง้
บรเิวณทีเ่กดิคลื่นสนึามแิละไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงนัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของประเทศไทย ประกอบกบัช่วงเวลาทีเ่กดิ
เหตุการณ์เป็นช่วงวนัหยุดเทศกาลครสิตม์าสและเทศกาลขึน้ปีใหม่ ท าใหม้นีกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปเทีย่วพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวเป็น
จ านวนมาก (Saravisutra, 2012 : 33) 

แมภ้ยัพบิตัคิรัง้นี้จะก่อใหเ้กดิความเสยีหายรุนแรงทัง้ดา้นพื้นทีแ่ละราษฎรทีไ่ดร้บัผลกระทบ ดา้นสิง่สาธารณประโยชน์ 
และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (Fine Art Department, 2005 : 80) ตลอดจนความเสยีหายรุนแรงยิง่อกีประการหนึ่ง
ซึง่ประเมนิค่ามไิดค้อืผลกระทบต่อจติใจของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ แต่จากการท าโครงการวจิยัน าร่อง ผูว้จิ ัยพบว่าขอ้มลู
เรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามขิองผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ดงักล่าวบางส่วนกลบัปรากฏการใช้
อารมณ์ขนัแทรกอยู่ในปรจิเฉทเรื่องเล่าดว้ย เช่น 

 

ตวัอย่างที ่1 ...ตา ควา้รถไดก้พ็ายายขึ้นรถ ทุลกัทุเลออกกนัมา โอ๋ย:: ยายบอกว่า ตาเนีย่ะพายกลอ้แบบ หมื:: ยก ยกลอ้ ยก
ลอ้ แลว้กข็บัขึ้นถนนแลว้กไ็ป ตกขอบถนนอกี แลว้กย็กรถขึ้นขอบถนนอะ ยกเหมอืน ยายบอกว่ายกเหมอืนรถ
เบาเลย (หวัเราะ)... 

 

ตวัอย่างที ่1 ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยักล่าวถงึเหตุการณ์ทีม่ารดาของตนเล่าว่าบดิาของตนพานัง่ซอ้นรถจกัรยานยนตเ์พื่อ
หนีคลื่นสนึามิไปอยู่บนภูเขา ระหว่างนัน้รถจกัรยานยนต์ได้ตกลงไปยงัขอบถนน แต่บิดาของผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัสามารถ       
ยกรถจกัรยานยนต์ขึน้จากขอบถนนได้ราวกบัรถจกัรยานยนต์คนันัน้มนี ้าหนักเบา อารมณ์ขนัดงักล่าวท าหน้าที่สร้างทศันคติ     
เชงิบวกใหผู้ม้สีว่นร่วมในการวจิยัยอมรบัไดว้่าแมจ้ะเคยประสบภยัพบิตั ิแต่บดิามารดาของตนกส็ามารถหนีเอาชวีติรอดและด าเนิน
ชวีติเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนัได ้

งานวจิยัทีผ่่านมาแสดงใหเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัมไิดจ้ ากดัอยู่แต่เพยีงในปรบิททีร่่าเรงิสนุกสนานเท่านัน้ หากแต่ยงัปรากฏใน
ปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ อกีทัง้ยงัมหีน้าทีท่ีห่ลากหลายอกีดว้ย อย่างไรกต็าม จากการทบทวนงานวจิยัเกีย่วกบัอารมณ์ขนัใน
ปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ในสงัคมวฒันธรรมไทย เท่าทีผู่ว้จิยัส ารวจพบเป็นงานดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพซึง่ศกึษาอารมณ์ขนัใน
แวดวงพยาบาล (Wongpanarak,  2014 ; Puangdee,  2014) และการสร้างเสริมสุขภาพจิต (Udomlapsakul,  Intanon & 
Suttharangsee, 2011) แต่ยงัไม่พบงานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัิภยัสนึามทิีเ่กดิขึ้นใน
ประเทศไทย ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทยเพื่อมุ่งตอบค าถามวจิยั
ว่าอารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทดงักล่าวนัน้ท าหน้าทีใ่ด  
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วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 

เพื่อวเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทย 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัอำรมณ์ขนั 

ทฤษฎีเกี่ยวกบัอารมณ์ขนัประกอบด้วยทฤษฎีหลกั 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีความเหนือกว่า(Superiority Theory) ซึ่ง
อธบิายเหตุปัจจยัของการเกดิอารมณ์ขนัโดยเน้นปัจจยัทางสงัคม ทฤษฎีความปลดปล่อย (Release Theory) ซึ่งเน้นปัจจยัทาง
จติวทิยา และทฤษฎคีวามไม่เขา้กนั (Incongruity Theory) ซึง่มุ่งกล่าวถงึเครื่องกระตุน้ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนั 

Phakdeephasook (2012 : 1) สรุปเชื่อมโยงทฤษฎหีลกัทัง้ 3 ทฤษฎเีขา้กบัการจดักลุ่มทฤษฎอีารมณ์ขนัทีเ่อปต์ (Apte, 
1992 : 69-70) เสนอไวว้่าทฤษฎคีวามไม่เขา้กนัสมัพนัธก์บักลุ่มทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานเกีย่วกบัปัญญา ทฤษฎคีวามเหนือกว่าสมัพนัธ์
กบักลุ่มทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานเกีย่วกบัอารมณ์ สว่นทฤษฎคีวามปลดปล่อยสมัพนัธก์บักลุ่มทฤษฎกีารปลดปล่อยและผ่อนคลายอารมณ์
ทีรุ่นแรง 
 นอกจากนี้งานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้บางเรื่องกย็งัไดก้ล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัอารมณ์ขนั
อื่น ๆ เพิม่เตมิไวอ้กีดว้ย ดงันี้  

1.1 แนวคิดเรือ่ง BET  
แนวคิดเรื่อง BET ปรากฏในงานวิจัยของบุกซ์แมน (Buxman, 2008) ที่ศึกษาอารมณ์ขนัในห้องผ่าตัดและสรุปว่ า

ประสทิธภิาพของอารมณ์ขนัขึน้อยู่กบัปัจจยั 3 ประการ ดงันี้  
1) “B” ย่อมาจาก “Bond” หมายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ใช้อารมณ์ขนักบัผู้ร่วมสนทนา ผู้ที่สนิทสนมกนัมากต้อง

ระมดัระวงัการใชอ้ารมณ์ขนัมากกว่าผูท้ีไ่ม่สนิทสนมกนั  
2) “E” ย่อมาจาก “Environment” หมายถึงสิง่แวดล้อมในสถานการณ์ที่เกิดอารมณ์ขนั ทัง้บรรยากาศ ผู้ร่วมสนทนา 

รวมถงึผูท้ีอ่ยู่ร่วมในสถานการณ์ทีเ่กดิอารมณ์ขนันัน้ดว้ย  
3) “T” ย่อมาจาก “Timing” หมายถงึเวลาทีเ่กดิอารมณ์ขนั เน่ืองจากอารมณ์ขนัจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อเวลาผ่านไปนานพอทีผู่ใ้ช้

อารมณ์ขนัจะสามารถแยกตนเองออกจากความเจบ็ปวดหรอืความโศกเศรา้นัน้ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 1.2 แนวคิดเรือ่งโครงสรำ้งประจ ำวนั (Quotidian Frames)  

แนวคดิเรื่องโครงสรา้งประจ าวนัปรากฏในงานวจิยัของมตัสโึมโตะ (Matsumoto, 2009, 2011, 2015) ทีศ่กึษาพบว่าสตรี
หมา้ยชาวญี่ปุ่ นสามารถเล่าเรื่องความเจบ็ป่วยและความตายของสามใีหผู้อ้ื่นฟังไดอ้ย่างมอีารมณ์ขนัและมเีสยีงหวัเราะเกดิขึน้ใน
หมู่ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัอกีด้วย มตัสโึมโตะเรยีกปรากฏการณ์ดงักล่าวว่า “Quotidian reframing” คอืการท าให้เรื่องที่ดูน่าจะ
โศกเศรา้กลายเป็นเรื่องธรรมดา เหมอืนเป็นเหตุการณ์ทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั ประกอบกบัผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัทัง้หมด
ลว้นผ่านประสบการณ์ความเจบ็ป่วยและความตายของสามมีาแลว้ทัง้สิน้ แนวคดิดงักล่าวจงึยิง่เสรมิใหผู้ม้สี่วนร่วมในการวจิยัทุก
คนไม่รูส้กึว่าตนแตกต่างกบัผูอ้ื่นในกลุ่ม  
 ผูว้จิยัจะใชแ้นวคดิเรื่อง BET และแนวคดิเรื่องโครงสรา้งประจ าวนัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้เป็นแนวทางในการอธบิายหน้าทีข่อง
อารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทเรื่องเล่าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทยต่อไป 
 
2. งำนวิจยัเก่ียวกบัหน้ำท่ีของอำรมณ์ขนัในปริบทตึงเครียดหรอืโศกเศรำ้ 
 งานวจิยัทีศ่กึษาหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้จ าแนกตามปรบิททีป่รากฏการใชอ้ารมณ์ขนัได้เป็น 
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ อารมณ์ขนัในปรบิททางการแพทย ์(Chapple & Ziebland, 2004; Buxman, 2008; Haydon & Riet, 2014; Demjén, 
2016; Schöpf, Martin, & Keating, 2017) อารมณ์ขนัในปรบิทสถานการณ์ตงึเครยีด (Norrick & Spitz, 2008; Matsumoto, 2009, 
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2011, 2015; Roth & Vivona, 2010; Nielsen, 2011; Vivona, 2014) และอารมณ์ขนัในปริบทเหตุการณ์ความรุนแรงในสงัคม 
(Pasquali, 2003; Sorensen, 2008; Hassan, 2013; Moalla, 2015; Ostrower, 2015) ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าอารมณ์ขนัใน
ปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้มหีน้าทีท่ีห่ลากหลาย สรุปไดด้งัตารางที ่1  
 
Table 1 หน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีป่รากฏในงานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้  

หน้ำท่ีของอำรมณ์ขนั 

งำนวิจยัเก่ียวกบัอำรมณ์ขนัในปริบทตึงเครียดหรือโศกเศร้ำ 
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แสดงความร่าเรงิเบกิบาน                
กล่าวถงึเรือ่งเพศหรอืการขบัถ่ายในทางทีส่งัคมยอมรบั                
กล่าวถงึความเจบ็ป่วยในทางทีส่งัคมยอมรบั                
แสดงความกงัวล                
แสดงความทอ้แท ้                
ปิดบงัความอาย                
บรรเทาความเจบ็ปวด                
บรรเทาความเครยีด                
บรรเทาความวติกกงัวล                
บรรเทาความกลวัในการเคลือ่นไหวทางการเมอืง                
ปรบัระดบัความเครยีดใหเ้หมาะสม                
ปรบัอารมณ์และจติใจใหเ้ป็นปกต ิ                
จดัการกบัอารมณ์ทางลบ                
รบัมอืกบัความกลวัสถานการณ์ทีคุ่กคามชวีติ                
แสดงการมองเหน็ความตาย 
เป็นเรือ่งธรรมดา 

               

แสดงการทา้ทายกบัโรค                
แสดงความโกรธ/ความกา้วรา้ว                
โตต้อบความคบัขอ้งใจทีไ่มส่ามารถแสดงออกได ้                
กดดนัผูท้ีก่ดขีป่ระชาชน                
แสดงความมอีสิระจากการถูกกดขี ่                
สรา้งการเรยีนรู ้                
กระตุน้ใหผู้อ้ื่นพจิารณาตนเอง                
ลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์                
ลดความขดัแยง้ในการปฏสิมัพนัธ ์                
ลดอ านาจทีไ่มเ่ท่ากนัของคู่สนทนา                
สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สนทนา                
สรา้งความเป็นกลุ่มเดยีวกนั                
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวจิยัเรื่องหน้าที่ของอารมณ์ขนัที่ปรากฏในงานวจิยัที่ศกึษาอารมณ์ขนัในปรบิทตึงเครยีดหรือ
โศกเศรา้ จากตารางจะเหน็ว่าหน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีง่านวจิยัทีม่มีาก่อนไดเ้สนอไวน้ัน้มทีัง้หน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัและหน้าทีท่ีซ่อ้นทับ
กนั ผูว้จิยัสงัเคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัทีป่รากฏในงานวจิยัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ สรุปไดด้งัตารางที ่2 
 
Table 2 หน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีป่รากฏในงานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ จ าแนกตามปรบิททีป่รากฏ
การใชอ้ารมณ์ขนั 

หน้ำท่ีของอำรมณ์ขนั 

ปริบทท่ีปรำกฏกำรใช้อำรมณ์ขนั 
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แสดงความร่าเรงิเบกิบาน       
กล่าวถงึเรือ่งตอ้งหา้มในทางทีส่งัคมยอมรบั       
แสดงอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ       
จดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ       
แสดงการต่อตา้นและการทา้ทาย       
สรา้งการเรยีนรู ้       
กระตุน้ใหผู้อ้ื่นพจิารณาตนเอง       
ลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์และคูถ่อ้ยค าทีจ่ะสรา้งความขดัแยง้       
สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างคู่สนทนาและสรา้งความเป็นกลุ่มเดยีวกนั       

 
ตารางที ่2 แสดงหน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีป่รากฏในงานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ จ าแนกตาม

ปรบิททีป่รากฏการใชอ้ารมณ์ขนั จากตารางจะเหน็ว่าในปรบิททางการแพทย ์สถานการณ์ตงึเครยีด รวมถงึเหตุการณ์ความรุนแรง
ในสงัคมซึง่ดไูม่น่าจะมอีารมณ์ขนักลบัปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนั นอกจากนี้อารมณ์ขนัเหล่านัน้ยงัมหีน้าทีท่ีห่ลากหลาย หน้าทีก่าร
จดัการกบัอารมณ์และความรู้สกึด้านลบปรากฏในปรบิททีห่ลากหลายมากทีสุ่ด ได้แก่ ปรบิทความเจบ็ป่วย การบ าบดัรกัษาโรค 
ความสญูเสยี สถานการณ์ตงึเครยีด และความรุนแรงทางการเมอืง  

กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็ว่าประเดน็เรื่องอารมณ์ขนัในปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้
เป็นประเดน็ทีม่นีักวจิยับางส่วนสนใจศกึษา อย่างไรกต็าม กย็งัไม่ปรากฏงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่า
ความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทย ผู้วิจยัจงึใชแ้นวคดิทฤษฎีและงานวจิยัทีท่บทวนนี้เป็นแนวทางในการ
วเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรจิเฉทดงักล่าวต่อไป 

 
ขอบเขตกำรวิจยั 
 

ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัประกอบดว้ยผูม้ปีระสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามิซึง่เกดิขึน้เมื่อวนัที ่26 ธนัวาคม 
2547 บริเวณภาคใต้ฝัง่ตะวนัตกของประเทศไทย จ านวน 60 คน ทุกคนเป็นผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ไม่จ ากดัเพศ อายุ 
สถานภาพ ภูมลิ าเนา ถิน่ทีอ่ยู่ การศกึษา และอาชพี รวมถงึพืน้ทีท่ีอ่ยู่ขณะเกดิเหตุการณ์  
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วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 

1. ทบทวนแนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัอารมณ์ขนัและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่ของอารมณ์ขนัในปรบิทตึงเครยีดหรือ
โศกเศรา้ 

2. เกบ็ขอ้มูลดว้ยการบนัทกึเสยีงการเล่าเรื่องการประสบเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามขิองผูท้ีม่ปีระสบการณ์ตรง ผูว้จิยั
เริม่ตน้เกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้นน ้าเคม็ ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา และหมู่บา้นบางเนียง ต าบลคกึคกั 
อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา พืน้ทีล่ะ 1 คน เนื่องจากพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัมิากทีสุ่ด จากนัน้จงึใช้
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลแบบลูกโซ่ (snowball sampling technique) คอืการให้ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัแนะน าผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัคน
ต่อไป และใชว้ธิกีารดงักล่าวเกบ็ขอ้มลูจนไดข้อ้มลูครบตามทีก่ าหนด 

3. ถ่ายถอดเสยีงขอ้มลูเป็นตวัอกัษรภาษาไทยและใสส่ญัลกัษณ์พเิศษแสดงลกัษณะทางเสยีงและสญัลกัษณ์อื่น ๆ1  
4. คดัเลอืกขอ้มลูทีป่รากฏการใชอ้ารมณ์ขนั ผูว้จิยัพจิารณาจากเกณฑ ์2 ประการ ไดแ้ก่ 
4.1 การหวัเราะแทรกระหว่างการเล่าเรื่องและการหวัเราะพร้อมกบัการกล่าวถ้อยค าขณะเล่าเรื่อง (Pasero, 1998; 

Norrick & Spitz, 2008; Matsumoto, 2009, 2011, 2015; Roth & Vivona, 2010; Hassan, 2013; Vivona, 2014; Moalla, 2015; 
Ostrower, 2015; Demjén, 2016) 

4.2 เน้ือความของเรื่องเล่าสว่นทีป่รากฏความไม่เขา้กนัของเนื้อความ ตามทฤษฎคีวามไม่เขา้กนั  
5. วเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนั ผูว้จิยัใชผ้ลการวจิยัของงานวจิยัทีม่ผีูศ้กึษามาก่อนเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มลู 

และพจิารณาหน้าทีข่องอารมณ์ขนัจากเกณฑ ์3 ประการ ไดแ้ก่ 
5.1 อวจันภาษา  
ผูว้จิยัอยู่ร่วมในสถานการณ์การเล่าเรื่องของผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัทุกสถานการณ์ และไดจ้ดบนัทกึอวจันภาษาทีป่รากฏ

ระหว่างการเกบ็ขอ้มูล ผู้วจิยัจงึใช้อวจันภาษา เช่น การหวัเราะ การใช้สายตา การแสดงกริยิาต่าง ๆ ทีผู่้มสี่วนร่วมในการวจิยั
แสดงออกขณะทีก่ าลงัเล่าเรื่องมาประกอบการพจิารณาหน้าทีข่องอารมณ์ขนั 

5.2 ปรบิทของปรจิเฉทการเล่าเรื่องทัง้หมด  
ผูว้จิยัวเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัโดยพจิารณาจากถอ้ยค าทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัเรื่องเล่าสว่นทีป่รากฏอารมณ์ขนั ตลอดจน

เนื้อความของปรจิเฉทการเล่าเรื่องทัง้หมดในภาพรวมว่าผู้มีส่วนร่วมในการวจิยักล่าวถึงประเด็นใดบ้างและอารมณ์ขนันัน้ท า    
หน้าทีใ่ด 

5.3 ภูมหิลงัของผูม้สีว่นร่วมในการวจิยั  
ผูว้จิยัใชภู้มหิลงัของผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัว่าผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัเกีย่วขอ้งกับเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามอิย่างไร 

ไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างไร และมคีวามคดิ อารมณ์ ความรูส้กึ ทศันคตต่ิอเรื่องทีเ่ล่าอย่างไร เพื่อประกอบการ
พจิารณาหน้าทีข่องอารมณ์ขนั 
 6. เรยีบเรยีงผลการวจิยั สรุปผลการวจิยั และอภปิรายผลการวจิยั 
 

                                                
1 สญัลกัษณ์พเิศษทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ ผูว้จิยัปรบัจากสญัลกัษณ์พเิศษทีใ่ชใ้นงานวจิยัเรือ่ง “กลไกการเปลีย่นประเดน็ในการสนทนาภาษาไทย” (นิตยาภรณ์ 
ธนสทิธสิุรโชต,ิ 2545) สญัลกัษณ์พเิศษทีป่รากฏในบทความนี้มดีงันี้ 
1. สญัลกัษณ์พิเศษแสดงลกัษณะทำงเสียง 

1) ทวภิาคคู่หลงัค า (::) แสดงพยางคท์ีล่ากเสยีงยาวกว่าปกต ิ
2) ขอ้ความทีพ่มิพด์ว้ยตวัหนา (ข้อควำม) แสดงการเน้นเสยีงทีพ่ยางคน์ัน้ ๆ  

2. สญัลกัษณ์อ่ืน ๆ 
1) อญัประกาศคู่ (“  ”) แสดงการกล่าวอา้งองิถอ้ยค าโดยตรงของผูท้ีถู่กกล่าวถงึในเรือ่งเล่า 
2) อญัประกาศเดีย่ว (‘  ’) แสดงการกล่าวอา้งองิความคดิของผูท้ีถู่กกล่าวถงึในเรือ่งเล่า 
3) สญัประกาศเสน้คลืน่ (     ) แสดงการหวัเราะพรอ้มกบัการกล่าวถอ้ยค า 
4) นขลขิติ ((  )) แสดงขอ้มลูเสรมิทีแ่สดงอวจันภาษาของผูพ้ดูและเหตุการณ์แวดลอ้มอื่น ๆ  
5) จุดไขป่ลา (...) แสดงการละขอ้ความก่อนหน้าหรอืขอ้ความทีต่ามหลงัขอ้ความทีย่กมาอา้งถงึ 
6) ปรศันี 3 เครือ่งหมายในนขลขิติ ((???)) แสดงถอ้ยค าทีไ่ดย้นิไมช่ดัและไมส่ามารถถ่ายถอดเสยีงเป็นตวัอกัษรได ้ 
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ผลกำรวิจยั 
 

ขอ้มูลทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้มาจากเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทยของผูม้ปีระสบการณ์ตรง
ในเหตุการณ์ดงักล่าวจ านวน 60 คน รวมเรื่องเล่าจ านวนทัง้หมด 60 เรื่อง รวมความยาว 15 ชัว่โมง 14 นาท ี10 วนิาท ีขอ้มลูทีใ่ช้
ในงานวจิยันี้ปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนัในเรื่องเล่าจ านวน 45 เรื่อง รวมการใชอ้ารมณ์ขนัจ านวนทัง้สิน้ 306 ครัง้  

ในบทความนี้ผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัเรื่องหน้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัิ
ภยัสนึามใินประเทศไทย แต่เนื่องจากหน้าทีข่องอารมณ์ขนักบัประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนันัน้สมัพนัธก์นั ผูว้จิยัจงึขอกล่าวถงึ
ประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัก่อน เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมว่าผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัมอีารมณ์ขนัเมื่อเล่าเรื่องเกีย่วกบัประเดน็ใด 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้สรุปไดว้่าประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 12 ประเดน็ สรุป
ไดด้งัตารางที ่3  

 
Table 3 ประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามิ 

ประเดน็ท่ีท ำให้เกิดอำรมณ์ขนั 
ควำมถ่ี 
(ครัง้) 

ร้อยละ 
(ของข้อมูลทัง้หมด) 

1. การกระท าของตนเอง 43 14.05 
2. หายนะของตนเอง 42 13.73 
3. ความโชครา้ยทีไ่มจ่บสิน้ 32 10.46 
4. ผลกระทบจากภยัพบิตั ิ 31 10.13 
5. การกระท าของผูอ้ื่น 29 9.48 
6. ความกลวัของตนเอง 28 9.15 
7. หายนะของผูอ้ื่น 24 7.84 
8. การมองเหน็ความโชคดใีนความโชครา้ย 22 7.19 
9. ความเขลาของตนเอง 17 5.56 
10. ความเหลอืเชือ่ 16 5.23 
11. ความกลวัของผูอ้ื่น 15 4.90 
12. ความเขลาของผูอ้ื่น 7 2.29 

รวมประเดน็ท่ีท ำให้เกิดอำรมณ์ขนั 306 100.00 

 
ตารางที ่3 แสดงประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนั ความถี่ในการปรากฏ และรอ้ยละของความถี่ทีป่รากฏเทยีบกบัจ านวน

ขอ้มูลทัง้หมด จากตารางจะเหน็ว่าประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัม ี12 ประเดน็ ประเดน็ทีป่รากฏในความถี่สงูคอืการกระท าของ
ตนเองและหายนะของตนเอง ส่วนประเดน็ที่ปรากฏในความถี่ต ่าคอืความเขลาของผู้อื่น แสดงให้เหน็ว่าผู้มสี่วนร่วม ในการวจิยั
มกัจะมอีารมณ์ขนักบัการแสดงพฤตกิรรมทีผ่ดิไปจากพฤตกิรรมปกตขิองตน รวมถงึมอีารมณ์ขนักบัหายนะทีเ่กดิแก่ตน แต่อาจไม่
นิยมมอีารมณ์ขนักบัความบกพร่องของผูอ้ื่น 

หากพจิารณาประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัขา้งตน้จะเหน็ว่าประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนัทัง้ 12 ประเด็นมจีุดร่วมกนัคอื 
“ความคาดไม่ถงึ” กล่าวคอื อารมณ์ขนัทีป่รากฏในขอ้มูลทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ล้วนเกดิจากการทีผู่ม้สี่วนร่วมในการวจิยัคาดไม่ถงึว่า
เหตุการณ์ที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้นัน้จะเกดิขึน้จรงิ เช่น คาดไม่ถึงว่าตนเองและบุคคลทีต่นกล่าวถงึในเรื่องเล่าจะประสบภยัพบิัต ิ 
คาดไม่ถงึว่าตนเองและบุคคลทีต่นกล่าวถงึจะแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีป่กตไิม่เคยกระท า คาดไม่ถงึว่าตนจะสามารถมชีวีติรอดจาก  
ภยัพบิตัไิด ้กล่าวไดว้่าอารมณ์ขนัทีป่รากฏในขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้เกดิจากการที่ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัมองเหน็ความไม่เขา้กนั
ระหว่างเหตุการณ์ทีต่นคาดไม่ถงึว่าจะเกดิขึน้กบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิจงึท าใหเ้กดิอารมณ์ขนั 
 จากนัน้ผูว้จิยัจงึวเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนั ผลการวจิยัพบว่าอารมณ์ขนัทีป่รากฏในขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้มหีน้าที ่4 
หน้าที ่สรุปไดด้งัตารางที ่4  
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Table 4 หน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทย 

หน้ำท่ีของอำรมณ์ขนั 
ควำมถ่ี 
(ครัง้) 

ร้อยละ 
(ของข้อมูลทัง้หมด) 

1. การสรา้งทศันคตเิชงิบวก  164 53.59 
2. การจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ 63 20.59 
3. การลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น 51 16.67 
4. การแสดงความกลวัโดยไมเ่สยีภาพลกัษณ์  28 9.15 
รวมหน้ำท่ีของอำรมณ์ขนั 306 100.00 

 
ตารางที่ 4 แสดงหน้าที่ของอารมณ์ขนั ความถี่ในการปรากฏ และร้อยละของความถี่ที่ปรากฏเทยีบกบัจ านวนขอ้มูล

ทัง้หมด จากตารางขา้งตน้จะเหน็ว่าขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ปรากฏหน้าทีข่องอารมณ์ขนัจ านวน 4 หน้าที ่หน้าทีท่ีป่รากฏในความถี่
สงูคอืหน้าทีก่ารสรา้งทศันคตเิชงิบวก ส่วนหน้าที่ทีป่รากฏในความถี่ต ่าคอืหน้าทีก่ารแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์ หน้าที่
ของอารมณ์ขนัแต่ละหน้าทีม่รีายละเอยีดดงันี้ 

 
1. กำรสรำ้งทศันคติเชิงบวก 
 หน้าทีก่ารสรา้งทศันคตเิชงิบวกหมายถงึการใชอ้ารมณ์ขนัเพื่อแสดงการมองเหน็แง่ดขีองการประสบภยัพบิตั ิแมผู้ม้สีว่น
ร่วมในการวจิยัและผูร้อดชวีติจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามคินอื่น ๆ จะเคยประสบภาวะวกิฤตแหง่ความเป็นความตายของชวีติ
และอาจได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวบ้าง แต่กส็ามารถมชีวีติรอดและด าเนินชวีติต่อมาจนถงึปัจจุบนัได้ ขอ้มูลทีใ่ชใ้น
งานวจิยันี้ปรากฏอารมณ์ขนัทีท่ าหน้าทีส่รา้งทศันคตเิชงิบวกจ านวน 164 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 53.59 ของขอ้มลูทัง้หมด เช่น 
 

ตวัอย่างที ่2 ...มนักม็วีนัก่อนนัน้มา เคา้:: เคา้มาเทีย่วแลว้กจ็ะขา้มไปเกาะคอเขา กม็าเจอ:: แลว้ก ็คอยเรอืคอยอะไรเนีย่ เคา้
กถ็ามว่า “เออ เป็นยงัไงมัง่ เจอ:: ถูกสนึามริเึปล่า” ผมกบ็อก “ถูก เนีย่ะผมกถ็ูก อยู่ในเหตุการณ์ตลอด” ดอีะรอด
ชวีติ (หวัเราะ) เคา้เรยีกปาฏหิารยิ ์(หวัเราะ) ยงัม ีเคา้เรยีกยงัม ีเอ่อ::ชดใชก้รรมยงัไม่หมด (หวัเราะ)... 

 

ตวัอย่างที่ 2 ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัใชอ้ารมณ์ขนัในการแสดงความคดิเหน็ว่าการรอดชวีติจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยั    
สนึามขิองตนนัน้เป็นปาฏหิารยิ ์รวมถงึการแสดงความเชื่อว่าตนยงัคงมกีรรม จงึยงัตอ้งมชีวีติรอดต่อไปเพื่อชดใชก้รรม การหวัเราะ
แทรกระหว่างการเล่าเรื่องแสดงถึงการที่ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัมองเหน็แง่ดขีองการประสบภยัพบิตัิ อารมณ์ขนัดงักล่าวจงึท า
หน้าทีส่รา้งทศันคตเิชงิบวก  
 
2. กำรจดักำรกบัอำรมณ์และควำมรูสึ้กด้ำนลบ 
 หน้าที่การจดัการกบัอารมณ์และความรู้สกึด้านลบหมายถึงการใช้อารมณ์ขนัเพื่อบรรเทาความเครยีด ความโศกเศรา้ 
ความหวาดผวา อนัเกดิจากการประสบเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึาม ิเน่ืองจากการใชอ้ารมณ์ขนัแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้สี่วนร่วมในการ
วิจยัสามารถยอมรบัได้แล้วว่าเหตุการณ์ธรณีพิบตัิภัยสนึามิได้เกิดขึ้นแล้ว อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคลจ านวนมาก รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนัน้ แม้ตนจะโศกเศร้า ห ดหู่ใจ หรือสงสารตนเองและ
ผูป้ระสบภยัพบิตัคินอื่น ๆ ตนกไ็ม่สามารถแกไ้ขอดตีได ้การสามารถยอมรบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดจ้งึท าใหอ้ารมณ์และความรูส้กึ
ดา้นลบต่าง ๆ นัน้ผ่อนคลายลง ขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ปรากฏอารมณ์ขนัทีท่ าหน้าทีจ่ดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบจ านวน 
63 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 20.59 ของขอ้มลูทัง้หมด เช่น 
 

ตวัอย่างที ่3 ...จนกระทัง่ มารูท้หีลงัว่าเออมเีสยีชวีติเยอะ แฟนผมกห็ายสาบสญู (หวัเราะ) ญาตญิาตกิห็ลายคน เจอศพมัง่ไม่
เจอศพมัง่ ร่วมยีส่บิอะ (ไอ) เพราะตรงนี้มนัเป็นทีท่ีว่่าแรงทีสุ่ด คลืน่แรงทีสุ่ดอยู่ตรงเนี้ยะ นัน่เหตุการณ์วนั วนั
เกดิสนึาม.ิ.. 
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ตวัอย่างที ่3 ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัใชอ้ารมณ์ขนัในการกล่าวถงึการสญูเสยีภรรยาซึง่เสยีชวีิตในเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยั 
สนึามแิละยงัหาศพไม่พบจนถงึปัจจุบนั การหวัเราะขณะเล่าเรื่องแสดงถงึการทีผู่ม้สีว่นร่วมในการวจิยัสามารถยอมรบัความสญูเสยี
ครัง้นี้ไดแ้ละคลายความโศกเศรา้ลงแลว้ อารมณ์ขนัดงักล่าวจงึท าหน้าทีจ่ดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ  
 
3. กำรลดน ้ำหนักกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผูอ่ื้น 
 หน้าที่การลดน ้าหนักการวพิากษ์วจิารณ์ผู้อื่นหมายถึงการใช้อารมณ์ขนัเพื่อท าให้การวิพากษ์วจิารณ์การกระท าและ
ความรู้สกึของผูอ้ื่นนัน้เสมอืนเป็นการพูดเล่น ไม่จรงิจงั และท าใหก้ารวพิากษ์วจิารณ์นัน้ดูไม่รุนแรงมากจนเกนิไป ขอ้มูลที่ ใชใ้น
งานวจิยันี้ปรากฏอารมณ์ขนัทีท่ าหน้าทีล่ดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่นจ านวน 51 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 ของขอ้มลูทัง้หมด 
เช่น 
 

ตวัอย่างที ่4 ...ตอนพีเ่ดนิไปแบบสะบกัสะบอมมากเลยนะ กจ็ะเหน็ผูช้ายคนนึงทีเ่ดนิเกบ็ของหมด ปลายคลืน่ ทีพ่ีเ่หน็มนั รูจ้กั
อะไรนะ น ้ ายาลา้งหอ้งน ้ า ซนัไลต์ เป็นแกลลอนนะ แบกขึ้น คอืเดนิหาของแลว้กเ็ทีย่วแบก เอาไปเกบ็ อารมณ์
นัน้เหมอืนอยากถีบแม่งใหไ้ด ้ไม่รู้เหรอขา้งในเคา้ตายกนัเป็นเบอื มนัยงัมอีารมณ์มาเกบ็ของ คนทีไ่ม่โดนเคา้ก็
ไม่รูส้กึอะไรไง... 

 

ตวัอย่างที่ 4 ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัใชอ้ารมณ์ขนัในการกล่าวต าหนิผู้ทีไ่ม่ได้ประสบเหตุการณ์ธรณีพบิตัิภยัสนึาม ิแต่
หลงัจากทีภ่ยัพบิตัสิิน้สุดลงกเ็ดนิเกบ็สิง่ของทีไ่ม่สามารถระบุเจา้ของไดม้าเป็นของตนเอง การหวัเราะพรอ้มกบัการกล่าวถ้อยค า
ต าหนิท าใหน้ ้าเสยีงของผูม้ีส่วนร่วมในการวจิยัดูเหมอืนไม่ค่อยจรงิจงั จงึท าใหก้ารต าหนินัน้ดูไม่รุนแรงมากจนเกนิไป อารมณ์ขนั
ดงักล่าวจงึท าหน้าทีล่ดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น 
 
4. กำรแสดงควำมกลวัโดยไม่เสียภำพลกัษณ์ 
 หน้าทีก่ารแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์หมายถงึการใช้อารมณ์ขนัเพื่อท าใหก้ารกล่าวถงึความหวาดกลวัที่ผู้มี
ส่วนร่วมในการวจิยัมต่ีอเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามนิัน้ดูเหมอืนเป็นเรื่องตลก ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัจงึสามารถแสดงความกลวั
ของตนไดเ้สมอืนเป็นเรื่องทเีล่นทจีรงิ ขอ้มูลทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ปรากฏอารมณ์ขนัทีท่ าหน้าทีแ่สดงความกลัวโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์
จ านวน 28 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.15 ของขอ้มลูทัง้หมด เช่น 
 

ตวัอย่างที ่5 ...ทนีี้ก ็เกบ็เอกสาร พีอ่ะจะเป็นคนชอบเกบ็เอกสาร พีจ่ะเอาไปไวบ้า้น เอกสารทีไ่ม่ใชแ้ลว้เอาไปไวบ้า้น ทนีี้ไอ
เดก็คนนี้มนัตายไปแลว้ พีก่เ็อามาถึง อ่าน พอพีเ่จอเดก็คนน้ีปับ๊พีว่่า ‘โอ้::เดก็คนเน้ียะ มนัเขยีนวนัแม่ไดท้ี ่
หนึง่ดว้ย’ อมื:: พี(่???)เขยีนไปอะเดก็พีไ่ดท้ีห่นึง่ พีก่เ็อา พีก่เ็อาใสถุ่ง ‘อุย้ กไูม่เอาแลว้วะ อุปาทานเดก็ (หวัเราะ) 
ไม่ไวบ้า้นแลว้ เออว่ะ’... 

 

ตวัอย่างที ่5 ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัประกอบอาชพีรบัราชการครแูละเคยสนบัสนุนใหน้กัเรยีนคนหนึ่งเขา้ร่วมการประกวด
เขยีนเรยีงความเนื่องในวนัแม่แห่งชาต ิต่อมานักเรยีนคนดงักล่าวเสยีชวีติในเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึาม ิผูม้สี่วนร่วมในการวจิยั
ใชอ้ารมณ์ขนัในการกล่าวถงึเหตุการณ์ที่ตนไดพ้บเรยีงความของนกัเรยีนทีเ่สยีชวีติแลว้ตนเกดิความรูส้กึกลวั การหวัเราะขณะเล่า
เรื่องท าใหอ้าการกลวันัน้ดเูหมอืนเป็นเรื่องเล่นทีด่ไูม่จรงิจงั อารมณ์ขนัดงักล่าวจงึท าหน้าทีแ่สดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์  
 ผลการวจิยัเรื่องหน้าทีข่องอารมณ์ขนัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ า
เหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทยนัน้มหีน้าทีท่ีห่ลากหลาย หากพจิารณาหน้าทีข่องอารมณ์ขนัร่วมกบัผลการวจิยัเรื่อง
ประเดน็ที่ท าให้เกดิอารมณ์ขนัจะเหน็ว่าหน้าที่ของอารมณ์ขนัแต่ละหน้าที่สมัพนัธ์กับประเดน็ที่ท าให้เกดิอารมณ์ขนั สรุปได้ดงั
ตารางที ่5  
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Table 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน้าทีข่องอารมณ์ขนักบัประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนั 
หน้ำท่ีของอำรมณ์ขนั ประเดน็ท่ีท ำให้เกิดอำรมณ์ขนั 

1. การสรา้งทศันคตเิชงิบวก 1. การกระท าของตนเอง 
2. หายนะของตนเอง 
3. หายนะของผูอ้ื่น 
4. การมองเหน็ความโชคดใีนความโชครา้ย 
5. ความเขลาของตนเอง 
6. ความเหลอืเชือ่ 

2. การจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ 1. ความโชครา้ยทีไ่มจ่บสิน้ 
2. ผลกระทบจากภยัพบิตั ิ

3. การลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น 1. การกระท าของผูอ้ื่น 
2. ความกลวัของผูอ้ื่น 
3. ความเขลาของผูอ้ื่น 

4. การแสดงความกลวัโดยไมเ่สยีภาพลกัษณ์ ความกลวัของตนเอง 

 
 ตารางที ่5 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหน้าทีข่องอารมณ์ขนักบัประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขนั จากตารางจะเหน็ว่ากรณีที่
อารมณ์ขนัเกดิจากประเดน็เรื่องการกระท าของตนเอง หายนะของตนเอง หายนะของผูอ้ื่น การมองเหน็ความโชคดใีนความโชครา้ย 
ความเขลาของตนเอง และความเหลอืเชื่อ อารมณ์ขนันัน้จะท าหน้าทีส่รา้งทศันคตเิชงิบวกใหผู้ม้สี่วนร่วมในการวจิยัสามารถมอง  
ภยัพบิตัทิีต่นประสบในแง่บวกได ้ในขณะทีอ่ารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการกล่าวถงึเรื่องความโชครา้ยทีไ่ม่จบสิน้และเรื่องผลกระทบจาก
ภยัพบิตัิจะท าหน้าที่จดัการกบัอารมณ์และความรู้สกึด้านลบของผู้มสี่วนร่วมในการวจิยั หากเป็นอารมณ์ขนัที่เกดิจากประเด็น
เกีย่วกบัการกระท าของผูอ้ื่น ความกลวัของผูอ้ื่น และความเขลาของผูอ้ื่น อารมณ์ขนันัน้จะท าหน้าทีล่ดน ้าหนักการวิพากษ์วจิารณ์
ผูอ้ื่นไม่ใหด้รูุนแรงมากจนเกนิไป สว่นอารมณ์ขนัทีเ่กดิจากการกล่าวถงึความกลวัของตนเองจะมหีน้าทีท่ าใหผู้ม้สีว่นร่วมในการวจิยั
สามารถแสดงความกลวัของตนออกมาไดโ้ดยไม่เสยีภาพลกัษณ์  
 
สรปุและอภิปรำยผลกำรวิจยั 
 

บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหห์น้าทีข่องอารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามิ
ในประเทศไทยของผู้มปีระสบการณ์ตรงในเหตุการณ์ดงักล่าว ขอ้มูลที่ใชใ้นงานวจิยันี้ปรากฏการใช้อารมณ์ขนัจ านวน 306 ครัง้ 
ผลการวจิยัพบหน้าทีข่องอารมณ์ขนัจ านวน 4 หน้าที ่เรยีงตามล าดบัความถีใ่นการปรากฏจากมากไปน้อยไดด้งันี้ 

1. การสรา้งทศันคตเิชงิบวก 
2. การจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบ 
3. การลดน ้าหนกัการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่น 
4. การแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์  

 หน้าที่การสร้างทศันคติเชงิบวกปรากฏในความถี่สูงสุดถึงร้อยละ 53.59 ของข้อมูลทัง้หมดที่ใช้ในงานวจิยันี้ และไม่
ปรากฏในผลการวจิยัของงานวจิยัทีม่มีาก่อน อาจเนื่องมาจากประเภทของขอ้มลูทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้เป็นปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ า
เหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามขิองผูร้อดชวีติจากภยัพบิตั ิผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัส่วนใหญ่เหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นภยัพบิตัิ
ครัง้ยิง่ใหญ่ทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบทางลบทัง้ต่อตนเองและผูป้ระสบภยัพบิตัคินอื่น ๆ หากไม่สามารถยอมรบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ให้
ไดก้อ็าจสง่ผลกระทบต่อสภาพจติใจ รวมถงึวถิชีวีติของตนเองดว้ย ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัจงึพยายามมทีศันคตเิชงิบวกต่อภยัพบิตัิ
ทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินชวีติต่อไปไดอ้ย่างเป็นปกติ 

หน้าทีก่ารแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์ปรากฏในความถีต่ ่าสดุ คอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.15 ของขอ้มลูทัง้หมดทีใ่ชใ้น
งานวจิยันี้ แม้ขอ้มูลที่ใช้ในงานวจิยันี้กว่าครึ่งหนึ่งจะปรากฏการกล่าวถึงประเดน็เรื่องความน่ากลวัของเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยั       
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สนึาม ิแต่ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยับางส่วนกเ็ล่าถงึความกลวัของตนเองโดยตรง จงึไม่ปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนัขณะเล่าเรื่อง ทัง้นี้ 
อาจเนื่องมาจากผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัเหน็ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงและน่ากลวั ประกอบกบัผูท้ีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ี่
ประสบภยัพบิตัสิ่วนใหญ่ขาดความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัคลื่นสนึาม ิจงึไม่สามารถอพยพออกจากพืน้ทีไ่ดท้นัเวลา ส่งผลใหม้ี
ผูเ้สยีชวีติเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องปกตหิากผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัจะหวาดกลวัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ 

หน้าทีก่ารแสดงความกลวัโดยไม่เสยีภาพลกัษณ์ปรากฏในงานวจิยันี้ แต่ไม่ปรากฏในงานวจิยัทีม่มีาก่อน อาจเนื่องมาจาก
วธิกีารเกบ็ขอ้มูลที่ใช้ในงานวจิยันี้เป็นการขอใหผู้้มสี่วนร่วมในการวจิยัเล่าเรื่องความทรงจ าเกี่ยวกบัการประสบเหตุการณ์ธรณี 
พบิตัภิยัสนึามใิหผู้ว้จิยัฟัง ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัสว่นใหญ่ไม่ไดรู้จ้กัคุน้เคยกบัผูว้จิยัมาก่อน อกีทัง้ผูม้สีว่นร่วมในการวิจยับางส่วน
ค่อนขา้งเป็นทีรู่จ้กัของคนในสงัคม เช่น เป็นผูบ้รหิารในองคก์ร เป็นผูน้ าชุมชน เป็นผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน จงึอาจต้องการ
รกัษาภาพลกัษณ์ของตนเองขณะเล่าเรื่องดว้ย 

หน้าทีก่ารจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบทีป่รากฏในงานวจิยันี้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของงานวจิยัทีม่ผีูศ้กึษา
ไว ้กล่าวคอื ในปรบิทการบ าบดัรกัษาโรค (Chapple & Ziebland, 2004) อารมณ์ขนัท าหน้าทีช่่วยบรรเทาความเครยีดของผูป่้วย 
ในปรบิทสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตาย ไดแ้ก่ การสญูเสยีบุคคลใกลช้ดิ (Matsumoto, 2009, 2011, 2015) และการท างาน
ในหน่วยพสิูจน์หลกัฐาน (Roth & Vivona 2010; Vivona, 2014) อารมณ์ขนัท าหน้าที่ทัง้ช่วยบรรเทาความเครยีดและเป็นเครื่อง
แสดงให้เหน็ว่าผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์สามารถมองเหน็ความตายเป็นเรื่องธรรมดาได้ ส่วนในปริบทเหตุการณ์การก่อ     
การร้าย (Pasquali, 2003) และเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์(Ostrower, 2015) อารมณ์ขนัท าหน้าที่ช่วยปรบัอารมณ์และจติใจ
ของผูท้ีป่ระสบภาวะวกิฤตดา้นสขุภาพจติใหก้ลบัเป็นปกต ิ 

หน้าทีก่ารลดน ้าหนักการวพิากษ์วจิารณ์ผูอ้ื่นสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของงานวจิยัทีศ่กึษาอารมณ์ขนัทีบุ่คลากรทางการ
แพทยใ์ชใ้นการใหค้ าปรกึษาผูป่้วย (Schöpf, Martin & Keating, 2017) ผลการวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชภ้าษาใชอ้ารมณ์ขนั
ในการกล่าวถ้อยค าที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่น ทัง้ในกรณีที่เป็นการปฏสิมัพนัธแ์บบเผชญิหน้า เช่นใน
ปรบิทการบ าบดัรกัษาโรคทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ตลอดจนการวพิากษ์วจิารณ์ผูท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่ร่วมในการสนทนานัน้ เช่นในกรณีของขอ้มลูที่
ใชใ้นงานวจิยันี้  

หน้าที่การจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกด้านลบและหน้าที่การลดน ้าหนักการวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นปรากฏทัง้ใน
ผลการวจิยัของงานวจิยันี้และงานวจิยัอื่น ๆ ทีศ่กึษาอารมณ์ขนัในปรบิททางการแพทย ์(Pasquali, 2003; Chapple & Ziebland, 
2004; Buxman, 2008; Demjén, 2016; Schöpf, Martin, & Keating, 2017) ปรบิทสถานการณ์ตงึเครยีด (Norrick & Spitz, 2008; 
Matsumoto, 2009, 2011, 2015;Roth & Vivona, 2010; Nielsen, 2011; Vivona, 2013, 2014) และปรบิทเหตุการณ์ความรุนแรง
ในสงัคม (Sorensen, 2008; Ostrower, 2015) กล่าวไดว้่าผลการวจิยัดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะสากลของอารมณ์ขนัในปรบิท
ตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ ดงันัน้ อารมณ์ขนัทีป่รากฏในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามจิงึเป็นอกีหลกัฐาน
หนึ่งทีส่นับสนุนว่าในสงัคมวฒันธรรมไทย หากเป็นประเดน็เกีย่วกบัปรบิทตงึเครยีดหรอืโศกเศรา้ ผูใ้ช้ภาษาไทยกใ็ชอ้ารมณ์ขนั
เป็นเครื่องมอืจดัการกบัอารมณ์และความรูส้กึดา้นลบของตน รวมถงึใชใ้นการแสดงพฤตกิรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่าง
ตนเองกบัผูอ้ื่นอกีดว้ย 

ด้านแนวคดิทฤษฎี หน้าที่การจดัการกบัอารมณ์และความรู้สกึด้านลบสอดคล้องกบัแนวคิดเรื่องโครงสร้างประจ าวัน
ของมตัสโึมโตะ (Matsumoto, 2009, 2011, 2015) ผู้มสี่วนร่วมในการวจิยัมองการประสบภยัพบิตัใิหเ้หมอืนเป็นเหตุการณ์ปกติ
เหตุการณ์หนึ่งซึง่อาจเกดิขึน้เมื่อใดกไ็ด ้รวมถงึมองการไดร้บัผลกระทบดา้นลบจากเหตุการณ์ดงักล่าว เช่น ความสญูเสยี ความ
ล าบาก ความสิน้หวงั ใหเ้ป็นเรื่องธรรมดา เน่ืองจากตนไดเ้คยผ่านการประสบภยัพบิตัมิาแลว้ ดว้ยเหตุนี้การประสบเหตุการณ์ที่ไม่
ดีต่อเนื่องกันหลาย ๆ เหตุการณ์จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ตนสามารถยอมรับได้ การใช้อารมณ์ขนัจึงช่วยเยียวยา และบรรเทา
ความเครยีดและความโศกเศรา้ของผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัได้ 

แนวคดิเรื่องโครงสร้างประจ าวนัมสี่วนคล้ายกบัแนวคิดเรื่องไตรลกัษณ์ในพระพุทธศาสนา อนัประกอบด้วยอนิจจตา 
(ความเป็นของไม่เทีย่ง) ทุกขตา (ความเป็นทุกข)์ และ อนตัตตา (ความเป็นของไม่ใช่ตน) ซึง่เป็นลกัษณะทีป่รากฏอยู่ตามธรรมดา
ทีแ่น่นอน เป็นไปตามกฎธรรมชาต ิ(Brahmagunabhorn, Phra (P. A. Payutto), 2016 : 89) เมื่อผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัสามารถ
มองว่าชวีติของตนเองและบุคคลรอบขา้งลว้นไม่เทีย่งได ้ความเปลีย่นแปลงใด ๆ ในชวีติอนัเกดิจากการประสบภยัพบิตัจิงึนบัเป็น
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เรื่องธรรมดาทีเ่ป็นไปตามกฎธรรมชาต ิดงันัน้ ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัจงึสามารถยอมรบัเหตุการณ์และผลกระทบทีต่นไดร้บัได ้ทัง้
ยงัสามารถมองประสบการณ์การประสบภยัพบิตัอิย่างมอีารมณ์ขนัไดอ้กีดว้ย 
 นอกจากนี้ ขอ้มูลทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ยงัปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนัส่วนหนึ่งทีไ่ม่ไดส้มัพนัธก์บัประเดน็ทีท่ าใหเ้กดิอารมณ์ขัน 
แต่เป็นการใช้อารมณ์ขนัเพื่อแก้ความขดัเขนิในช่วงท้ายสุดของปริจเฉทเพื่อไม่ให้การเล่าเรื่องยุติลงอย่างห้วนจนเกินไป ผู้มี      
ส่วนร่วมในการวจิยัใชก้ารหวัเราะเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าเรื่องเล่าของตนไดด้ าเนินมาถงึช่วงสุดทา้ย และตนไม่มปีระเดน็ทีป่ระสงคจ์ะ
เล่าถงึเพิม่เตมิอกีแลว้ เช่น “...นัน่น่ะทีจ่ าไดเ้นีย่ะแค่เน้ียะ (หวัเราะ)” และ “...ค่ะ จบแลว้ (หวัเราะ)” 
 อนึ่ง อารมณ์ขนัที่ปรากฏในขอ้มูลที่ใช้ในงานวจิยันี้เป็นอารมณ์ขนัที่เกิดขึน้หลงัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัิภยัสนึามไิด้
ล่วงเลยไปแลว้เป็นเวลากว่า 15 ปี ผูม้สีว่นร่วมในการวจิยัเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดตีของตนเองผ่านมุมมองของปัจจบุนั ผูม้สีว่นร่วม
ในการวจิยัสามารถแยกตนเองออกจากความสญูเสยี ความเสยีหาย ตลอดจนผลกระทบดา้นลบต่าง ๆ ทีต่นไดร้บัจากการประสบ
ภยัพบิตัไิดเ้รยีบรอ้ยแลว้ จงึปรากฏการใชอ้ารมณ์ขนัในปรจิเฉทเรื่องเล่าความทรงจ าดงักล่าว สอดคลอ้งกบัเรื่อง “T-Timing” ใน
แนวคดิเรื่อง BET ในงานวจิยัของบุกซแ์มน (Buxman, 2008) ซึง่มองว่าเวลาทีเ่กดิอารมณ์ขนัเป็นปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหอ้ารมณ์ขนันัน้
มปีระสทิธภิาพ 
 กล่าวโดยสรุป ผลการวจิยัเรื่องหน้าทีข่องอารมณ์ขนัทัง้ 4 หน้าทีท่ีก่ล่าวถงึขา้งตน้สะท้อนใหเ้หน็ว่าอารมณ์ขนัเป็นกลไกที่
ผูม้สี่วนร่วมในการวจิยัใชเ้พื่อแสดงว่าตนสามารถยอมรบัการประสบภยัพบิตัแิละสามารถยอมรบัผลกระทบทีไ่ดร้บัจากเหตุการณ์
ธรณีพบิตัภิยัสนึามไิดเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 

บทความนี้เป็นสว่นหนึ่งของวทิยานิพนธต์ามหลกัสตูรอกัษรศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย ของผูเ้ขยีนบทความ
ชื่อแรก เรื่อง “เรื่องเล่าความทรงจ าเหตุการณ์ธรณีพบิตัภิยัสนึามใินประเทศไทย: การศกึษาปรจิเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขนั” ไดร้บั
ทุนสนับสนุนจากโครงการ “สู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย” ภาควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
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