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บทคัดยอ 

 

  การวิจยันี้เปนการวิเคราะหเชิงวาทกรรม ในดานวัจนและอวัจนภาษาในการบรรยายลักษณะ

บทบาทตัวละครพอแมลูกจากหนังสือนิทานภาพปลาบูทอง ซ่ึงเปนหนังสือนิทานอมตะของไทย 

จุดมุงหมายในการวิจยันี้คือ 1) เพื่อคนหาอุดมการณความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูกท่ี

ปรากฏอยูในหนังสือนิทานปลาบูทอง 2) เพื่อศึกษาการสรางอุดมการณความสัมพันธเชิงอํานาจ

ระหวางพอแมลูกในดานวจันและอวัจนภาษาในนิทานปลาบูทอง 3) เพื่อใหเกดิการตระหนกัถึง

ความสําคัญของอุดมการณความสัมพันธเชิงอํานาจระวางพอแมลูกในหนังสือนิทานภาพ ผลจาก

การศึกษาวัจนและอวจันภาษาจากหนังสือนิทานภาพปลาบูทองจาก 3 สํานักพิมพ พบอุดมการณ

ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูกท่ีไมเทาเทียมกัน พอแมหรือผูปกครองมีอํานาจเหนือเด็ก
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ซ่ึงพบไดจากวจันภาษาเชน การส่ัง การเตือน และอบรม ยิ่งไปกวานัน้ผูใหญมีสิทธิท่ีจะลงโทษเดก็ 

เชน การตี ในทางตรงกันขามเด็กอยูในฐานะดอยอํานาจ หรือสูญเสียอํานาจ  

 

 เนื่องจากอุดมการณความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูกเหลานี ้ ปรากฏอยูในหนังสือ

นิทานภาพปลาบูทอง และมีการจัดพิมพในรูปแบบหนังสือนิทานภาพเร่ือยมา ซ่ึงจะเปนการ

สืบเนื่องการนาํเสนออุดมการณความไมเทาเทียมกนัของอํานาจระหวางผูใหญกับเดก็  การศึกษานี้

จึงถูกจัดทําข้ึนเพื่อใหผูอานไดตระหนักถึงอุดมการณความไมเทาเทียมกันระหวางอํานาจของผูใหญ

และเดก็ท่ีถูกสรางข้ึนผานทางวาทกรรม ผูจัดทําหวังวาผลการศึกษาจะกอใหเกดิความเขาใจท่ีดีข้ึน

ในเร่ืองของอิทธิพลของวัจนและอวัจนภาษาท่ีถูกใชเปนส่ือ หรือเคร่ืองมือในหนงัสือนิทานเด็กใน

การอบรมเล้ียงดูบุตร รวมทั้งทําใหเกิดมุมมองท่ีกวางข้ึนในดานการวเิคราะหวาทกรรม โดยเฉพาะ

วาทกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน และการศึกษา 

 

 ผูทําการวิจัยขอเสนอแนะใหมีการศึกษาอุดมการณความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูก

ในหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กและเยาวชนในเลมอ่ืนๆ เพื่อคนหาวามีภาพเบ็ดเสร็จความไมเทา

เทียมกนัของอํานาจระหวางพอแมลูกในหนังสือนิทานภาพเหลานี้หรือไม ผลจากการวิจยัอาจจะ

เปนหนทางไปสูการแกไขปญหาความไมเทาเทียมกนั ในความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางพอแมลูก

ในสังคมไทย
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ABSTRACT 

 

 

 This study is a discourse analysis of verbal and visual language used to describe 

the characters of parents and children in Pla Boo Thong, the classic Thai children’s 

book.  The purpose of this study are 1) to find out the ideology of parental-child 

power relations portrayed in Pla Boo Thong; 2) to study the construction of parental-

child power relations through the verbal and visual language in Pla Boo Thong and 3) 

to raise awareness of the significance of the parental-child power relations in 

children’s books. 
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 Findings from the analysis of verbal and visual language in Pla Boo Thong 

revealed the imbalance of parental-child power relations.  The ideology presented in 

Pla Boo Thong is the commonly accepted ideology in Thai communities that adults 

are older and, hence, powerful and superior, and because of that, are to be respected 

and given power as well as legitimacy to order, manipulate, or even punish.  The use 

of verbal and visual language implies the imbalance of parental-child power relations 

resulting from age hierarchy. 

 

 In view that literature is a powerful medium that allows children to learn and be 

instilled with moral lessons and that authors are believed to be influenced by the 

cultural values of their society, the verbal and visual portrayal found in Pla Boo 

Thong can be regarded an influential factor in emphasizing and reproducing a Thai 

ideology, especially one that provides parents legitimacy to use power in the family.   

It can also be seen as the continuation of the existing Thai values and social ties.   

 

 It is hoped that the findings will bring on a better insight into the influence of 

verbal and visual language used as a tool in children’s books on the child socialization 

and broaden the perspectives of discourse analysis, particularly, discourse for 

juveniles and education.  It is suggested that the ideology of parental-child power 

relations in other children’s books should be further studied to find out whether the 

stereotypes of parental-child power relations are also instilled.  The findings may 

bring on insights into the problem of age bias in Thai society. 

 


