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ผลงานทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเวทีสําหรับนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู โดย
เครือขายวิชาการทั้งภายในและภายนอก กองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาบทความจากนักวิชาการทุกทาน 
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีฉบับนี้มีบทความท่ีเสนอ
เนื้อหาที่นาสนใจดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในประเด็นตางๆ จํานวนสิบสาม
บทความ เปดเลมดวยบทความท่ีวาดวยการพรรณนาภาษาหลีในประเทศจีน โดย 
เมชฌ สอดสองกฤษ เปนการนําเสนอขอมูลทางภาษาศาสตรของชนกลุมนอย   
ชาวหลีในเนนประเทศจีน  โดยมุมมองจากนักภาษาศาสตรชาวจีนเพื่อใหเปน
ขอมูลสําหรับนักวิชาการชาวไทยไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม  

บทความที่สองเปนบทความที่นําเสนอผลการศึกษาเรื่องเลาของแพทย
และผูปวยโรคมะเร็งจากนิตยสารชีวจิต โดย ทรงภพ ขุนมธุรส และพฤทธิ์        
ศุภเศรษฐศิริ ทําใหผูอานทราบลักษณะของสาระที่แฝงอยูในเรื่องเลา รวมถึง
ขอคิดที่ไดรับจากโรคมะเร็ง ผูเขียนไดช้ีใหเห็นวา ขอคิด กําลังใจ และความ
ประทับใจของผูปวยที่มีตอการรักษา หรือตอแพทยผูรักษา 

บทความถัดไปเปนผลงานของ สมชัย ภัทรธนานันท นําเสนอเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการลุกฮือของชาวนากับการวิเคราะหการตอสูของชาวนาอีสาน  ผลจาก
การวิเคราะหกรณีศึกษาแสดงใหเห็นวา สาเหตุ ประเด็น และรูปแบบของการตอสู
ของชาวนา มีความแตกตางกันเนื่องจากถูกผนวกเขากับรัฐไทยแตกตางกัน 

บทความเรื่อง “การใหความหมาย ที่มาของความหมายและองคประกอบ
ความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย : การวิจัยเพื่อ
สรางทฤษฎีฐานราก” โดย ถิตรัตน พิมพาภรณ และพิทักษ ศิริวงศ นําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกในประเด็นการใหความหมายและที่มาของ
ความหมายของความสุขในการทํางาน และองคประกอบความสุขในการทํางานของ
อาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย เปนการตีความของความสุขในการทํางาน 
 บทความเรื่อง “มุมมองเรื่องมิติเพศสภาวะของผูชายผูซื้อบริการทาง
เพศหญิงตางชาติ: กรณีศึกษาชายไทยกับหญิงลาว” โดย จักษ พันธชูเพชร 
นําเสนอชุดคําอธิบาย (Logic) และมิติทางเพศสภาวะ (Gender) ของชายไทย    
ผูซื้อบริการทางเพศกับหญิงตางชาติในจังหวัดชายแดนของไทย  ในบทความแสดง
ใหเห็นวาสาเหตุหลักที่ปรากฏการณนี้ยังคงดําเนินอยูลวนมีรากฐานมาจากกรอบ
คิดทางเพศสภาวะ 
 บทความถัดไป นําเสนอการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัด



  
  

 
 

อุบลราชธานี โดย ยุวดี จิตโกศล บทความนี้ไดวิเคราะหสถานการณปจจุบันใน
การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน และวิเคราะหนโยบายและแผนกลยุทธ
ในการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนในผลิตบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน  
         บทความเรื่อง “โขนสด : การประยุกตดัดแปลงจากโขน สูการแสดงระดับ
ชาวบาน” ของ กรินทร กรินทสุทธิ์ บทความนี้ไดนําเสนอวาโขนสดยังคงลักษณะของ
โขนบางประการเชน การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ การใชหัวโขน เพลงหนาพาทย แตก็มี
การลดทอน เพิ่มเติม ผสมผสานจากเดิม จนไดรูปแบบที่เหมาะสม  การปรับเปลี่ยนนั้น
สามารถอธิบายไดจากปจจัยตางๆทั้งผูผลิต ผูชม ผูสนับสนุน และคูแขงขัน 
       บทความเรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตรและขอสันนิษฐานพัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนคร ชุม วัดพระบรมธาตุ  จั งหวัด
กําแพงเพชร” โดย ธีระวัฒน  แสนคํา นําเสนอผลการวิเคราะหประวัติศาสตรและ
พัฒนาการรูปแบบสถาปตยกรรมองคพระบรมธาตุนครชุม โดยเนนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร หลักฐานทั้งหมดสามารถนํามาวิเคราะหหารูปทรงเดิมขององคพระ
บรมธาตุ  ปการสถาปนา เหตุผลและปจจัยในการสรางพระบรมธาตุ และทําให
เห็นพัฒนาการการสรางมาหลายสมัย  
 บทความที่เกา โดย ชัยพล  ดิษฐอั๊ง บทความนี้นําเสนอผลการศึกษา
ศักยภาพของผูสูงอายุและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตองคการบริหารสวนตําบล หนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
           บทความเรื่อง “ภูมิปญญาผาไหมลายลูกแกวของกลุมชาติพันธุในจังหวัด
ศรีสะเกษ” โดย บุญโรจน ศรีละพันธุ บทความนี้ไดนําเสนอใหเห็นวาภูมิปญญา  
ในการทอผาไหมลายลูกแกวในแตละกลุมชาติพันธุมีความแตกตางกันทั้งวิธีการ
เหยียบไมเก็บตะกอ วิธีการยอมมะเกลือ และการสรางสรรคลวดลายที่เปน      
อัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ 
  บทความเรื่อง “ภูมิความเช่ือรวมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมือง
ชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา” โดย ทํานอง วงศพุทธ นงลักษณ สูงสุมาลย และ
สมศรี ชัยวณิชยา ทําใหผูอานทราบวาคนไทย ลาวและกัมพูชา ตางมีความเช่ือ
พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องรางที่เปนธรรมชาติรวมกัน ทั้งยังมีเครื่องรางเกี่ยวกับ   
ความเช่ือทองถิ่นที่ผสานกับความเช่ือทางศาสนา ในตลาดการคาเมืองชายแดน



  

เครื่องรางเหลานี้ดํารงอยูในสถานะท่ีคาบเกี่ยวกันระหวางความเปนเครื่องรางและ
ของท่ีระลึก 
         บทความเรื่อง “ประวัติศาสตรกุลา” โดย สุธิดา ตันเลิศ และพัชรี ธานี ใช
มุมมองทางประวัติศาสตร นําเสนอขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดยโสธร ทําใหผูอานทราบภูมิหลังและที่มาของกลุมชาติพันธุกุลา 
สาเหตุการเขามาตั้งรกราก การปรับตัวของกลุมชาติพันธุกุลา และผลกระทบจาก
การตั้งถ่ินฐานของกุลาในพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
             บทความสุดทาย เรื่อง “มาม : ปจกสาวชนเผากะตูแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” โดย พัน พงษผล บทความนี้นําเสนอการศึกษาการใช 
“มาม” เครื่องดนตรีของคนกระตูเปนสื่อแทนการสนทนาในประเพณี “การจกสาว” เพื่อ
การเกี้ยวพาราสีบอกความในใจระหวางหนุม-สาว เปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรม
การครองเรือน 

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตรขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและ
ผูอานทุกทาน หวังวาบทความที่ตีพิมพในวารสารฉบับนี้จะเปนการสรางพื้นที่
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและนําเสนอมุมมองใหมใหผูอานไดขบคิดตอไป 
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การพรรณนาภาษาหลีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

A Description of Li Language in China 
 

เมชฌ สอดสองกฤษ1 
 

บทคัดยอ 
 

   หลี เปนชื่อภาษาของชนกลุมนอยชาวหลีในประเทศจีน นักวิชาการ  
ชาวจีนจัดภาษาหลีไวในตระกูลภาษาใหญจีน-ทิเบต สาขาภาษาหลี บทความนี้
นําเสนอขอมูลทางภาษาศาสตรของชนกลุมนอยชาวหลีในประเทศจีน  โดย    
การสังเคราะหขอมูลจากผลงานของนักวิชาการชาวจีนเปนหลัก มีประเด็นสําคัญ
สองเรื่อง คือ 1.ขอมูลสังเขปเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุหลี และ 2.การพรรณนาทาง
ภาษาศาสตร ซึ่งประกอบดวย (1) การจัดแบงตระกูลภาษา (2) ระบบเสียง (3) 
ระบบคํา (4) ระบบไวยากรณ (5) ภาษาถ่ิน และ (6) ตัวอักษรภาษาหล ี จากการ
สํารวจพบวาวงวิชาการภาษาศาสตรมีคําพรรณนาภาษาหลีไวใหไดอานบางแลว ที่
ผานมานักวิชาการชาวไทยมีโอกาสศึกษาขอมูลภาษาหลีจากผลงานของ
นักภาษาศาสตรชาวตะวันตกและจากนักภาษาศาสตรชาวไทยบางสวน แตยัง  
ขาดแคลนขอมูลจากนักภาษาศาสตรชาวจีน บทความนี้จึงจะไดนําเสนอมุมมอง
จากนักภาษาศาสตรชาวจีนเพื่อใหเปนขอมูลสําหรับนักวิชาการชาวไทยไดศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม 
 
คําสําคัญ : หล,ี ฮลาย, ภาษาตระกูลไท, ภาษากะไดรอบนอก, ภาษาศาสตรชาติพันธุ 
 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารยประจําสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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Abstract 
 

Li is a language spoken by Li ethnic group in China. Chinese 
scholars have classified Li language into Sino – Tibetan language 
family, Zhuang-Dong branch, Li group. This article is a description of 
linguistic style of Li language. The data is mainly based on Chinese 
scholars’ researches. The article presents two main issues: 1. Li ethnic 
information and 2. Li Language description which consists of (1) 
Language category (2) Phonology (3) Word system (4) Grammar (5) 
Dialects and (6) Li Characters. From the investigation, it is revealed 
that there are some of Li language descriptions from the foreign and 
Chinese linguistics. The previous Thai researchers mostly study some 
of Li language information from foreign and some of Thai scholars’ 
researches, but scarcely from Chinese scholars. This article will 
provide information about Li language from Chinese scholars for the 
Thai scholars who conduct further research related to the topic in the 
future.         

  
Keywords:  Li, Hlai, Tai language family, Outlier Kadai, Ethnolinguistics           
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บทนํา : ขอมูลสังเขปเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุหลี  

 

ขอตกลงเบ้ืองตน คือ เนื่องจากเน้ือหาในบทความนี้เปนการสังเคราะห
ขอมูลจากเอกสารภาษาจีน ชื่อเรยีกของกลุมชาติพันธุนี้ผูเขียนจะเรยีกวา “หลี” 
ตามที่นักวิชาการชาวจีนเรียกวา “黎族 Lízú” สวนการอางอิง เชน ฮลาย(Hlai)  ล ี
(Le) จะเรียกตามเอกสารตนฉบับ    

ใ น ห นั ง สื อ  “ ป ริ ท ร ร ศ น ภ า ษ า ห ลี ”  ( Ouyang Jueya,Zheng 
Yiqing :1980) มีขอมูลวาชาวหลีมีชื่อเรียกตัวเองหลายชื่อแตกตางกันไปตามแต
ละพื้นที่  แตช่ือเรียกที่ยอมรับทั่วไปและมีจํานวนมากก็คือชื่อ /ɬai1/ ภาษาจีนใช
อักษร “黎 Lí” ออกเสียงวา “หลี” และก็มีชื่อที่ออกเสียงคลายๆกันอีก ไดแก 
/tɬai1,tai1,tsai1,thai4/ ชื่ออ่ืนที่มีเรียกเฉพาะถิ่นก็มี เชน /ha3 , gei4 , mo:i1 
fau1, hjɯn1, zɯn4/ เปนตน นอกจากนี้ยังมีชื่อที่ชาวจีนเรียกอีกหลายช่ือ เชน 
ปน(伴Bàn) ฉี(岐Qí)  ฉี่ (杞Qǐ) เหมยฝู(美孚Měifú) เปนตี้ (本地Běndì) ใน
หนังสือนานาภาษาในเอเชียอาคเนย ภาษาตระกูลไท (สุริยา, 2548 หนา 151-
158) เรียกชื่อชาวหลีวา “ฮลาย” และยังมีขอมูลช่ือเรียกชาวหลีอีกมาก เชน Li, 
Le, Lai, Lay, B’ lai, B’ lay, Lakia, Laokwang, Hiao Dai, K’ lai,  S’ lai, S’ ai, 
Dli, B’li เปนตน     

ชาวหลีจัดเปนกลุมชาติพันธุสวนนอยของจีน อาศัยอยูตามเชิงเขา
บริเวณตอนใตของมณฑลหายหนาน ซึ่งทางการจีนจัดการปกครองเปนเขต
ปกครองตนเองชาวเหมียวชาวหลีหายหนาน และยังมีกระจายอาศัยอยูทั่วไป
บริเวณอื่นๆของมณฑลหายหนานอีกราวหมื่นกวาคน (ดูรายละเอียดชื่ออําเภอ 
ตําบลและหมูบานที่เปนถ่ินฐานชาวหลี ตลอดจนประวัติความเปนมา และขอมูล
ทางชาติพันธุวรรณนาไดในหนังสือช่ือ “สารานุกรมชนกลุมนอยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” เมชฌ,2554 หนา 161-166)  ชาวหลีในเขตปกครอง
ตนเองชาวเหมียวชาวหลีหายหนานคิดเปน 37% ของประชากรชาวหลีทั้งหมด 
ชาวหลีแตละพ้ืนที่มีสําเนียงภาษาและการแตงกายแตกตางกันไป การสํารวจ
จํานวนประชากรเมื่อป 1977 มีจํานวนประชากร 626,000 คน (อางใน Ouyang 
Jueya,Zheng Yiqing :1980) ขอมูลการสํารวจจํานวนประชากรครั้งท่ี 5 ของจีน
ในป 2000  ชนกลุมนอยเผาหลีมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นเปน 1,247,814  คน    
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การพรรณนาภาษาหลีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ในลําดับตอไป จะไดอธิบายรายละเอียดของภาษาหลี ไดแก ผลงาน
การศึกษาภาษาหลีและการจัดแบงตระกูลภาษา ระบบเสียง ระบบคํา ระบบ
ไวยากรณ ภาษาถิ่นและตัวอักษร ดังตอไปนี้  

 

1. ผลงานการศึกษาภาษาหลีและการจัดแบงตระกูลภาษา  
  เอกสารภาษาจีนที่พรรณนาภาษาหลีเลมสําคัญที่จะใชอางอิงตลอด
บทความนี้คือ“ปริทรรศน ภาษาหลี”2

 ผูเขียนชื่อโอวหยางเจว๋ียยา และ เจ้ิงอี๋ชิง 
(Ouyang Jueya,Zheng Yiqing :1980) ช่ือภาษาจีนคือ 欧阳觉亚 Ōuyáng 
Juéyà และ 郑贻青 Zhèng Yíqīng นักภาษาศาสตรรูจักหนังสือเลมนี้ในชื่อ Li 
Yu Jianzhi ตรงกับชื่อภาษาจีนคือ《黎语简志 Lí yǔ Jiǎnzhì》นับจากหนังสือ
เรื่องนี้เปนตนมา นักวิชาการชาวจีนก็มีความสนใจศึกษาวิจัยภาษาหลีมาอยาง
ตอเนื่อง ดังจะเห็นวามีผลงานการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตรเก่ียวกับภาษาหลี
หลายแงมุม ที่สําคัญเชน การศึกษาคําตัวเลขในภาษาถิ่นหลี《黎语方言数词表

示法》(Ma Jialin,1984)  พจนานุกรมภาษาหลี -จีน《黎汉词典》(Zheng 
Yiqing, Ouyang Jueya,1993) การศึกษาวิวัฒนาการของภาษาถิ่นตางๆของ
ภาษาหล《ี黎语方言形成原因摭谈》(Yin Ti,1993) โครงสรางไวยากรณภาษา
หล《ี黎语语法纲要》(Yuan Zhongshu,1994) การสืบสรางเสียงโบราณภาษา
หลี《黎语古音构拟》(Wu Anqi,2000) นอกจากผลงานทางภาษาศาสตรแลว 

                                                           
2 เปนหนังสือภาษาจีนในโครงการ “ชุมนุมสารานุกรมประเด็นชนกลุมนอย 5 ประการ ของ

คณะกรรมการชนกลุมนอยแหงชาติ” 《国家民委民族问题五种丛书 Guójiā mínwěi mínzú 
wèntí wǔzhǒnɡ cónɡshū》โครงการยอยเรื่อง “สารานุกรมปริทรรศนภาษาชนกลุมนอยของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” (中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán 
jiǎnzhì cónɡshū)   นับเปนโครงการบูรณาการความรูเกี่ยวกับชนกลุมนอยในประเทศที่ย่ิงใหญที่สุด
ของจีน เริ่มตนดําเนินการตั้งแตป ค.ศ. 1953 ในสวนของ “ปริทรรศนภาษาของชนกลุมนอย” เริ่ม
ดําเนินการในป ค.ศ. 1956 โครงการยอยอื่นๆ ไดแก  《中国少数民族 Zhōnɡɡuó shǎoshù 
mínzú》 “ชนกลุมนอยของจีน”《中国少数民族简史丛书 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú jiǎnshǐ 
cónɡshū》 “สารานุกรมปริทรรศนประวัติศาสตรชนกลุมนอยของจีน” 《中国少数民族自治地方

概况丛书 Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú zìzhì dìfɑnɡ ɡàikuànɡ cónɡshū》 “ ส า ร านุ ก รม เขต
ปกครองตนเองชนกลุมนอยของจีน” และ《中国少数民族社会历史调查资料丛刊 Zhōnɡɡuó  
shǎoshù mínzú shèhuì lìshǐ diàochá zīliào cónɡkān》“สรรนิพนธขอมูลการสํารวจประวัติศาสตร
ทางสังคมของชนกลุมนอยของจีน”       
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ยังมีผลงานการศึกษาสาขาอื่นๆในชุมชนชาวหลี เชนประวัติศาสตร สังคมศาสตร 
วัฒนธรรมเปนตน เชน การสํารวจทางสังคมในชุมชนชาวหล《ี黎语社会调查》

(Zheng Yiqing, Ouyang Jueya,1983) การศึกษาภูมินามของภาษาหลีหาย
หนาน《试谈海南黎语地名》(Wang Yisheng,1988) การศึกษาวิวัฒนาการ
ทางสังคมชาวหลีจากวงคําศัพท《从黎语词汇看黎族社会的发展》(Huang 
Hong,1995) การศึกษาประวัติศาสตรช่ือเรียกชาวหลี 《黎族族源族称探讨综

述》(Ma Zeqiang,2005) เปนตน สวนของไทยมีผลงานเรื่อง Proto Hlai 
Vowel System (วีระ,2536) อีกเรื่องคือศัพทไท 6 ภาษา (ปราณีและคณะ, 
2527) 

บททบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษาหลีที่สุริยา(2548) ไดพรรณนาไว
ในหนังสือ “นานาภาษาในเอเชียอาคเนย : ภาษาตระกูลไท” นั้น ไดอธิบาย
วิวัฒนาการและผลงานชิ้นสําคัญ ๆ เก่ียวกับการศึกษาภาษาหลีนับตั้งแตอดีต ป 
1883 ผลงานของ B.C.Henry มาถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง ป 1911 
ผลงานของ Walter Strozoda ป 1929 ผลงานของ Le Per’e Francois Marie 
Savina จนถึงป  1980 ผลงานเลมสําคัญของชาวจีน Ouyang Jueya  and 
Zheng Yiqing  ท่ีอธิบายภาษาหลีถึงแกนแท คือ “ปริทรรศนภาษาหลี”(เลม
เดียวกันกับฉบับภาษาจีนที่กลาวถึงขางตน)  รวมถึงผลงานของนักวิชาการชาว
ไทยสองเรื่องท่ีกลาวถึงขางตน สุริยาจึงเห็นวา “ขอมูลภาษาฮลายดูเหมือนจะมี
มากมายทวมทน”  เมื่อพิจารณาผลงานทั้งมวลจะเห็นวาผลงานของนักวิชาการ
ตะวันตกมีทั้งที่ลงพ้ืนที่ศึกษาภาษาหลีดวยตนเอง  มีทั้งที่ศึกษามาจากนักวิชาการ
ตะวันตกดวยกันเอง และมีทั้งที่ศึกษาบนพื้นฐานของนักวิชาการชาวจีน สวน
นักภาษาศาสตรชาวไทยไดศึกษาจากนักวิชาการตะวันตก เพราะหากตองการ
ศึกษาขอมูลจากนักภาษาศาสตรชาวจีนโดยตรงก็จําเปนจะตองเรียนภาษาจีน
เสียกอน  ทําใหที่ผานมาผลงานการศึกษาภาษาหลีของนักวิชาการชาวไทยยังมีให
ไดอานไมมาก 

ความสําคัญของภาษาหลีเห็นไดจากบทความของ มาติซอฟฟ (1988) 
เรื่ อ ง Comparative Kadai (อ าง ใน สุริ ยา ,อ างแลว :หนา157)  ความวา           
“มาติซอฟฟสืบสรางใหระบบพยัญชนะตนซึ่งมองดูแลวก็ไมผิดแผกอะไรกับท่ี
ภาษาไทยของเรามีพยัญชนะชุดที่เรียกวา อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา ทํา
ใหนาคิดวาในสายตาของนักภาษาศาสตรรุนใหมเชนมาตซิอฟฟนี้ วิวัฒนาการของ
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ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทดั้งเดิม (Proto Tai) คงไมผิดแผกอะไรมากนักกับ
ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาฮลายดั้งเดิม(Proto Hlai)” อีกประการหนึ่ง คือ 
จากคําอธิบายภาษาหลีในบทความของ Paul Mus (อางใน สุริยา,อางแลว:หนา
155) ที่วา “ภาษาหลีมีคําศัพทท่ีเปนภาษาไทยจํานวนมาก และยังมีอีก 1 ใน 3 ที่
ไมทราบวามีตนกําเนิดมาจากภาษาอะไร คําศัพทสวนนี้นี่เองที่ตอมาเบเนดิค
นํามาชี้แจงวาเปนคําศัพทของภาษากลุมกะได” 

การพรรณนาภาษาในบทความนี้ เนื่องจากคําภาษาหลีมีทั้งคําเฉพาะ
เผาพันธุ คํารวมเช้ือสายในตระกูลไท มีบางคําพบรองรอยการพองกับภาษาไทย
ถิ่นตางๆ และคําพองท่ีคลายกับภาษาจีน ดังน้ันตลอดทั้งบทความน้ีหากพบคํา
ประเภทนี้จะไดทําอรรถาธิบายไว  โดยใชรูปแบบดังนี้ ภาษาจีน (จ.=คําจีน พิน

อิน, ความหมาย)3 ภาษาจีนโบราณ (จ.โบ.=คํา, ความหมาย)  ภาษาไทย (ท.=คํา, 
ความหมาย) ภาษาไทยถิ่นอีสาน (อ.=คํา,ความหมาย) ภาษาไทยถิ่นเหนือ (น.=
คํา, ความหมาย) ซึ่งในการระบุความหมายของคํานั้น หากมีความหมายตางกัน
จะระบุความหมายของภาษาที่นํามาเปรียบเทียบ หากมีความหมายเหมือนกันก็
จะไมระบุความหมาย   

 

2.ระบบเสียง  
 

นักวิชาการชาวจีนจัดภาษาหลไีวในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต สาขาจวง-ตง 
แขนงภาษาหลี โดยชี้ใหเห็นความสัมพันธของภาษาหลีกับภาษาไทอื่นๆ วา 
“ภาษาหลีมีความใกลชิดกับภาษาสาขาจวง-ไตมากกวาสาขาตง-สุย” แขนงยอย
และสมาชิกภาษาไทที่อยูในประเทศจีนแสดงในแผนภูมิตอไปนี้ (แผนภูมินี้ผูเขียน
สรางขึ้นมาจากการจัดแบงของ Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú (1996) โดยไดขยาย
ความเพ่ิมเติมในสวนสมาชิกภาษาตางๆ ที่พูดอยูในประเทศจีน)   

 

                                                           
3 ขอมูลเสยีงภาษาจีนโบราณ สืบคนจาก “พจนานุกรมเสียงภาษาถิ่นจีน”  เขาถึงได

ทาง http://cn.voicedic.com/  เสียงภาษาจีนโบราณนี้คือขอมูลการบันทึกในเอกสารที่ชื่อ 
“กวางยวิ่น”(广韵) เปนบันทึกเสียงอานภาษาจีนที่เขียนขึ้นในสมัยซง(ค.ศ.1008) นับเปน
ขอมูลการบันทึกเสียงภาษาจีนโบราณที่มีความสมบูรณมากที่สุดที่นักภาษาศาสตรชาวจนีใชเปน
หลักฐานอางอิงเสียงภาษาจีนโบราณ ผูแตงคือ เฉินเผิงเหนียน และ ชิวยง  (陈彭年 Chén Péng 
nián,、丘雍 Qiū Yōng) 
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แผนภูมิที่ 2.1 : การจัดแบงภาษาสาขาจวง-ตง 

 
 ในหนังสือ “ปริทรรศนภาษาหล”ี ผูเขียน Ouyang Jueya  และ Zheng 
Yiqing ไดลงพ้ืนที่ศึกษาภาษาหลแีละแบงภาษาหลีออกเปน 5 ถิ่น ภาษาหลถีิ่น
เซียว4   มีจํานวนผูพูดมากที่สุดคิดเปน 58% นับเปนภาษาหลีกลางท่ีใชติดตอสื่อ
กันระหวางภาษาถิ่นดวยกัน  ศูนยกลางของภาษาถิ่นเซียวอยูทีอํ่าเภอ “เลอตง”     
(乐东县 Lè dōng xiàn) จึงใชภาษาหลีถ่ินเลอตงเปนตัวแทนสําหรับพรรณนาภาษา
หลี ขอมูลระบบเสียงภาษาหลใีนหนังสือเลมนีเ้ปนดังนี ้   
  

                                                           
4 ภาษาจีนใชอักษร 侾 จดบันทึกชื่อเรียกชาวหลีในยุคนั้น อักษรตัวนี้เปนอักษรโบราณ 

ในพจนานุกรมจีนปจจุบันไมมีใชแลว อานไดสองเสียง คือ hāo กับ xiāo  ภาษาจีนสําเนียงกวางโจ
วอานวา “หาว” ความหมายของอักษรตัวนี้พบคําอธิบายใน “พงศาวดารฮั่นซ ู: ตอนพระประวัติฮุย
หวางเยวแหงกวางโจว《汉书·广川惠王越传》บันทึกไววา :“ 侾乐人也。 (Lè rén yě)” 
หมายความวา “เซียว คือ ชาวเลอ”  

ตระกูล

ภาษาจีน-ทิเบต

สาขา
ภาษาจีน

สาขา
ทิเบต-พมา

สาขา

เหมียว-เหยา

สาขา

จวง-ตง

แขนง

จวง-ไต

ปูอี

ไต

จวง

แขนง

ตง-สุย

ตง

มูหลาว

เหมาหนาน

สุย

 หยางหวง

แขนงหลี

หลี

แขนงเกอ
ลาว?

เกอลาว
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2.1 พยัญชนะ  ภาษาหลมีีพยญัชนะ 32 เสียง แบงเปน  

(1) เสียงพยัญชนะตนเดี่ยว 23 เสยีง 

(2) เสียงพยัญชนะเปลี่ยนเปนเพดาน5 ภาษาจีนเรียกวา 腭化声母

È huà shēngmǔ ไดแกพยัญชนะที่มีการออกเสียงฐานกรณของพยัญชนะเดิมควบคู

กับเพดานเสียงชนิดนี้คลายกับการออกเสียงภาษาไทย พย- สย- พยัญชนะ

ประเภทนี้มี 2 เสียง6 

(3) เสียงพยัญชนะเปลีย่นเปนริมฝปาก ภาษาจีนเรยีกวา 唇化声母

Chún huà shēngmǔ ไดแกพยัญชนะที่มีการออกเสียงฐานกรณของพยัญชนะเดิม

ควบคูกับริมฝปากคลายกับพยัญชนะควบกล้ํา กว- คว- ในภาษาไทย พยัญชนะ

ประเภทนี้มี 6 เสียง  

(4) เสียงพยัญชนะควบกล้ํา มี 1 เสยีง คือ /pl/ ดังขอมูลในตาราง
ตอไปนี้ (อักษรในวงเล็บคือระบบการเขียนอักษรภาษาหล ี จะอธิบายรายละเอียด
ในหัวขอที่ 6)    

 

                                                           
5เสียงพยัญชนะแบบนี้ในหนังสือ “นานาภาษาในเอเชียอาคเนย : ภาษาตระกูลไท” 

(สุริยา,2548 : หนา 134)  เรียกวา “เสียงรอง” (secondary articulations) เปนลักษณะของการ
ออกเสียงรองเสริมกับการออกเสียงหลัก เสียงที่ภาษาจีนเรียกวาพยัญชนะชุดเปลี่ยนเปนริมฝปาก 
คือ labialization เปนการออกเสียงแบบหอปากไปพรอมกัน และเสียงที่ภาษาจีนเรยีกวาพยัญชนะ
ชดุเปลี่ยนเปนเพดาน คือ palatalization  เปนการออกเสียงแบบยกลิ้นสวนหนาไปพรอมกัน 

6 ในหนังสือ “ปริทรรศนภาษาหล”ี Ouyang และ Zheng ไมไดแบงพยัญชนะที่มี /w/ 
และ /j/ ในตําแหนงที่สองวาเปนการออกเสียงรอง แตพิจารณาจากการที่มีการใชสัทอักษรสองเสียง
ควบกัน และพิจารณาจากหนังสือชุด “ปริทรรศนภาษา” ของภาษาไทอื่นๆ พบวา พยัญชนะตนท่ีมี 
/w/ และ /j/ ในตําแหนงท่ีสอง ลวนจัดวาเปน “พยัญชนะเสียงรอง” ทั้งน้ัน เพียงแตวาในภาษาหลี
มีจํานวนไมมาก และไมเดนชัดเทาภาษาสาขากัม-สุย เชน  พยัญชนะเสียงรอง /w/ ในภาษาสุยมี 
10 เสียง  ภาษาเหมาหนานมี 13 เสียง ภาษาตงมี 3 เสียง ภาษามูหลาวมี 17 เสียง  สวนพยัญชนะ
เสียงรอง /j/ ในภาษาสุยมี 19 เสียง  ภาษาเหมาหนานมี 16 เสียง ภาษาตงมี 7 เสียง ภาษามูหลาว
มี 11 เสียง ในท่ีนี้จึงแบงใหมีพยัญชนะตนกลุมเสียงรองดวย เพ่ือจะไดสอดคลองกับภาษาไทอื่นๆ ที่
พูดอยูในประเทศจีน สําหรับภาษาในแขนงจวง-ไต ก็มีการออกเสียงรองเชนกัน แตไมชัดเจนและ
จํานวนไมมากเหมือนแขนงตง-สุย คือ ภาษาไต มีพยัญชนะเสียงรอง /w/  2 เสียง ไมมีพยัญชนะ
เสียงรอง /j/ ภาษาจวงมพียัญชนะเสียงรอง /w/ 2 เสียง พยัญชนะเสียงรอง /j/ 3 เสียง ภาษาปูอีมี
พยัญชนะเสียงรอง /w/ และ /j/ อยางละ 3 เสียง        
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พยัญชนะเดี่ยวและควบกล้ํา 

p (b) ph (p) pl 
(bl) 

ˀb (bh) m (m)  f (f) v 
(v) 

 

t (d) th (t)  ˀd (dh) n (n) l (l) ɬ (s)  r 
(r) 

ts 
(j,z)  

tsh 
(q,c) 

     z ( )  

    ȵ (ny)     

k (g) kh (k)   ց ( gh) ŋ (ng)     

ʔ (-)      h (h)   

พยัญชนะเปลีย่นเปนรมิฝปาก (พยัญชนะเสียงรอง /w/) 

kw 
(gv) 

khw 
(kv) 

 ցw 
( ghv 

ŋw 
(ngv) 

ˀw 
(u) 

hw 
(hv) 

  

พยัญชนะเปลีย่นเปนเพดาน(พยัญชนะเสียงรอง /j/) 

ˀj (i)      hj 
( hy) 

  

 
คําอธิบายเสยีงพยัญชนะ  
1. เสียงพยัญชนะ/b , d, w, j/ ออกเสียงแบบมเีสียงกัก /ˀ/ นําหนา 

คือ /ˀb , ˀd, ˀw, ˀj/ แตเน่ืองจากไมมีการเปรียบตาง กับ /b , d, w, j/ ในบทความ
จึงไมใส /ˀ/ นําหนา สวนเสียง /ց/ เปนเสียงกอง ขุน ฐานกรณที่โคนลิ้น แตก็มีการ
เสียดแทรกเล็กนอย คลายกับ /ɣ/   
  2.เสียง /r/ เมื่อเกิดเปนพยัญชนะตนของพยางคแรก บางครั้งออก
เสียงเปน trill [r] บางครั้งเปน flap [ɾ] แตถาเกิดในพยางคอ่ืนจะออกเสียงเปน 
trill [r]  
  3.เสียง /tsh/ เมื่อเกิดกับสระ /i/ จะออกเสียงเปน /ɕ/  
  4. เสียง /f,v/ มีการเสียดแทรกคอนขางรุนแรง 
  5.เสียงอัฒสระที่มี /h/ นํา ไดแก /hw,hj/ เสียง /h/ คอนขางเบา     

2.2 สระ ตามวิธีการวิเคราะหระบบเสียงแบบจีน ภาษาหลีแบงเสียงสระ
เปนสระเดี่ยวและสระประสม ซึ่งสระประสมแบงไดสี่แบบคือ สระประสมกับหาง
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สระ7ที่เปนอัฒสระ /i,u/ สระประสมกับสระเดี่ยวอ่ืนคือ /a, ɯ / สระประสมกับ
หางสระท่ีเปนพยัญชนะนาสิก /m,n,ȵ,ŋ/  และสระประสมกับหางสระท่ีเปน
พยัญชนะเสียงกัก/p,t,ȶ,k/ รวมทั้งสิ้นมีเสียงสระจํานวน 99 เสียง ดังน้ี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 เกี่ยวกับคําศัพทนี้ มีความจําเปนตองอธิบายดังนี้ ตามหลักทางภาษาศาสตรจีน สวนที่อยู

ถัดจากพยัญชนะตนนับเปนเสียงสระทั้งหมด เชน คําวา tian  เสียง /t/ เปนพยัญชนะตน เสียงสระ

ทั้งหมดของคํานี้คือ  /iian/ ในสระทั้งหมดของคําๆนี้ เสียง /i/ เปนหัวสระ(韵头 yùntóu) เสียง /a/ 

เปนทองสระ (韵腹 yùn fù) และเสียง /n/ เปนหางสระ (韵尾 yùnwěi) เพ่ือใหผูอานไดทราบ
แนวคิดการวิเคราะหตามแนวทางภาษาศาสตรจีน จึงจะเรียกตามที่นักวิชาการจีนใช     
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คําอธิบายเสยีงสระ  
1. สระเดีย่วทุกเสียงเม่ือเกิดโดยลําพังจะออกเสยีงสั้น เมื่อมีหาง

สระ สระที่อยูขางหนาจะมีการเปรียบตางของความสั้นยาว  
2.  สระ / eŋ, ek / พบในคํายืมจากภาษาจีนเทานั้น 
3. ในหนังสือ “ปริทรรศนภาษาหล”ี โอวหยางและเจิ้ง วิเคราะหให

พยัญชนะ /ȶ/ เปรยีบตางกับ /t/ ในตําแหนงพยัญชนะทาย แตเมื่อพิจารณาดูจาก
ขอมูลคําศัพทแลวจะพบวา ในตําแหนงพยัญชนะตน ไมมีการเปรียบตางของ /ȶ/ 
กับ /t/   ในตําแหนงพยัญชนะทายก็ไมสามารถหาคูคําที่เปรียบตางแทได ในภาษา
ไทอ่ืนๆ ก็ไมพบวามเีสยีงพยัญชนะทายเสยีงน้ี ผูเขียนเห็นวาเปนเพยีงการแปรของ
เสียง /t/ เทานั้น ไมใชการเปรยีบตาง ตัวอยางคูคําดังนี้   

  

/t/   
- [t]  - [ȶ]  

va:t7 จน (ยากจน) ɬa:ȶ7 เลือด 
pot7 หมัด (เห็บ) pu ȶ 7 มด 
ŋet7 พยักหนา de ȶ 7 เห็ด  
phut7 ทวด tso: ȶ นูน * จ= 凸 tū,จ.โบ. /duet/ 

 

    2.3 เสียงวรรณยุกต ตามหลักภาษาศาสตรจีนแบงวรรณยุกตเปนสอง
แบบคือ วรรณยุกตในคําสระเปด(ตําราบางเลมเรียกวาคําพยางคเปน) คือ คําที่มี
สระเดี่ยว คําท่ีมีหางสระเปนอัฒสระ และคําที่มีหางสระเปนเสียงนาสิก กับอีก
ประเภทหนึ่งคือ วรรณยุกตในคําสระปด(ตําราบางเลมเรียกวาคําพยางคตาย) 
ไดแก คําที่มีหางสระเปนเสียงกัก /p,t,k/ ดังนี้  
 

คาํสระเปด-ปด เลขกํากับเสียง ระดับเสียง 
(อักษรเขียน) 

ตัวอยางคาํศัพท ตัวอยางคาํศัพท 

สระเปด เสียงที่ 1 =9 53 (-) ta1 ไม bou1 ลอย 
เสียงที่ 2 =7 55 (x) ta2 นา bou2 ปู(น.) 
เสียงที่ 3 =8 11 (s) ta3 ตา (พอของแม) bou3 หมูบาน 

สระปด เสียงท่ี 4 (7) 55 (-) lo:p7 ชุด luk7 ยั่ว 
เสียงที่ 5 (8) 11 (s) lo:p8 มัดปม luk8 แปรง(ก.) 
เสียงที่ 6 (9)  53 (-) lo:p9 ได tsɯ2 luk9 ขาวโพด 
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  คําอธิบายเสยีงวรรณยุกต  

1. ในภาษาไทบางภาษา เชน ภาษาตง มูหลาว เหมาหนาน 
สุย ความสั้นยาวของเสียงสระยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกตอีก
ดวย แตไมพบลักษณะนี้ในภาษาหลี โอวหยางและเจิ้ง  จึงวิเคราะหใหวรรณยุกต
ในภาษาหลีมี 6 เสียง คือวรรณยุกตเสียงสระเปด 3 เสียง และวรรณยุกตเสียงสระ
ปด 3 เสียง แตเมื่อเปรียบเทียบระดับเสียงวรรณยุกตของสองกลุมแลวกลับพบวา 
แทจริงแลวภาษาหลีมีระดับเสียงวรรณยุกตเพียง 3 เสียงเทานั้น เนื่องจาก
วรรณยุกตในสระเปดและสระปดเปนเสยีงเดยีวกัน นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับ
ระดับเสียงวรรณยุกตในภาษาไทอ่ืนๆ  จึงใชหมายเลขกํากับเสียงวรรณยุกต 2 ชุด 
คือ 1, 2, 3 เปนเลขของวรรณยุกตของคําสระเปด สวนเลข 7,8,9 เปนเลขกํากับ
เสียงวรรณยุกตของคาํสระปด 

2. มีลักษณะของวรรณยุกตสนธิ  
- วรรณยุกตเสียงที่ 2 และ 7 เมื่อเกิดหนาคําอื่น จะแปร

เปนเสียงวรรณยุกตกลางระดับ /33/ เชน คําวา /la55 ta55/ แปรเปน /la33 
ta55/ “กินขาว”   

- วรรณยุกตเสียงที่ 1  เมื่อเกิดหนาคําอ่ืน จะแปรเปนเสียง
วรรณยุกตกลางตก /42/ เชน คําวา /ta53 hei53/ แปรเปน /ta42 hei53/ “ไม
ไป”   
              3. มีลักษณะของวรรณยุกตทีค่ลายกับภาษาจีน คือ วรรณยุกต
เสียงเบา หมายถึงคําที่มสีองพยางค พยางคแรกไมลงเสยีงวรรณยกุต แตจะออก
เสียงสั้นและเบา (คลายๆกับเสียงควบไมแทในภาษาไทย เชน สบาย ขโมย)  ใช
สัญลักษณ  “˚” เชนคําวา /pɯ˚hwe:ŋ11 / “แมลงวัน” /pɯ˚keȶ55/  “เรไร” 
(ช่ือแมลงชนิดหนึ่ง ตัวเขียว อยูในจําพวกจักจั่น) เปนตน   
     2.4 โครงสรางพยางค (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใน
ภาษาหลีประกอบดวยพยัญชนะ สระและวรรณยุกต ในสวนของโครงสราง
พยัญชนะตนมีสองตําแหนงคือ /C/ และ /CC/     (/CC/ มีเสียงเดียวคือ /pl/ 
สวนพยัญชนะเปลี่ยนเปนริมฝปาก /–w/ และพยัญชนะเปลี่ยนเปนเพดาน /-j/ 
จัดวาเปนพยัญชนะเดี่ยว /C/)  สวนเสียงสระมีสระเดี่ยวกับสระประสม โดย
วิเคราะหวาสระมีหัวสระ(V) ทองสระ(V) และหางสระ  สวนที่เปนหัวสระคือ /V/ 
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สวนท่ีเปนทองสระคือ /V/ แตสวนที่เปนหางสระอาจจะเปนสระ /V/  คือ /u,i/ 
หรือเปนพยัญชนะ /C/ คือ /m,n,ȵ ŋ,p,t,ȶ,k/  ดังขอมูลตอไปนี้  
 

C V fa3 “ฟา” hja1 “หญา” tsha1 “ตา
(eye)” 

C C V V (หางสระที่เปนสระ) pleɯ1 
“ฟง” 

plaɯ3 “ใกล” pla:u1 “บอด” 

C C V C (หางสระที่เปน
พยัญชนะ) 

ploŋ3 
“หอง” 

ple:k7 “ปลัก
(โคลน)” 

plom1 “ลม” 

C V V (หางสระที่เปนสระ) ցei1 “ขาว” lai2 “ไถ” (น.) ra:u1 “หัวเราะ” 

C V C (หางสระที่เปน
พยัญชนะ) 

fan1 “ฝน” hja:m2 “ขาม” dok7 “ครก” 

สรุปโครงสรางพยางคในภาษาหลไีดเปน +C ±C +V ±V ±C     

 
3 ระบบคํา ตามการจัดแบงของนักวิชาการชาวจีน สาขาภาษาจวง-ตง 

แบงไดสามแขนง คือ แขนงจวง-ไต แขนงตง-สุย และแขนงหลี ซึ่งในแขนงหลีมี
สมาชิกภาษาเดียวคือภาษาหลี หากเปรียบเทียบคําศัพทภาษาหลีกับคําในภาษาที่
อยูแขนงอ่ืนก็จะพบวามีความใกลชิดกับภาษาอ่ืนไมมาก และไมเดนชัด  ใน
หนังสอืปริทรรศนภาษาหลี (Ouyang Jueya  และ Zheng Yiqing,1980,หนา75) 
มีขอมูลการเปรียบเทียบวงคําศัพทภาษาหลีกับภาษาอื่น พบวามีคําศัพทรวมเชื้อ
สายเพียง 18 – 20% และเมื่อเปรียบเทียบคําศัพทพื้นฐาน 100 คํา พบวามี
คําศัพทรวมเช้ือสาย 52 คํา คิดเปนเพียง 38%  อยางไรก็ตาม ผูเขียนไดตรวจสอบ
ดูในรายการคําศัพทอีกครั้งโดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยและภาษาถิ่นตระกูลไท 
พบวามีคําศัพทที่พองกันกับภาษาตระกูลไทเพิ่มข้ึนเปน 185 คํา สอดคลองกับ
บทความของ Gao Zeqiang (2008,p.2) ที่นําคําศัพทภาษาหลีเปรียบเทียบกับ
คําศัพทของภาษาที่เก่ียวของกับภาษาไทในประเทศจีนก็พบวามีคําศัพทที่พองกัน
ราว 160 กวาคํา (รายการคําศัพทนี้จะนําเสนอในหัวขอ 3.5)     

นอกจากคําศัพทรวมเชื้อสายแลว ยังมีคําศัพทเฉพาะเผาพันธุภาษาหลีที่
ไมพองกับภาษาในแขนงอ่ืนๆ คําศัพทสวนใหญเปนคําโดดพยางคเดียวและมีคํา
สองพยางคบางแตไมมาก มีคําประสมสองพยางคที่เกิดจากการประสมคําของคํา
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โดด และมีคํายืมจากภาษาจีนทั้งที่เปนคําสงสัยวารวมเช้ือสาย คํายืมเกาและคํา
ยืมใหม ดังรายละเอียดตอไปนี ้   

 
  3.1 คําโดด แบงไดดังนี้   

 
(1)  คํ าโดดพยางค เ ดียว  เป นคํ าหนึ่ งพยางค ท่ีมี

ความหมายในตัวเอง  สามารถใชไดโดยอิสระ ตัวอยางคําตอไปนี้เทียบกับภาษาที่
ใกลชิดกันสามแขนงคือ แขนงจวง-ไต ไดแก ภาษาไต คัดมาจาก “ปริทรรศน
ภาษาไต” (Yu Cuirong, Luo Meizhen.1979) ภาษาจวงคัดมาจาก “ปริทรรศน
ภ าษาจ ว ง ” (Wei Qingwen,Tan Guosheng. 1980)  ภ าษาปู อี คั ด ม า จ า ก 
“ปริทรรศนภาษาปูอี” (Yu Cuirong.1980)   แขนงตง-สุย ไดแก ภาษาตงคัดมา
จาก “ปริทรรศนภาษาตง” (Liang Min.1979)   ภาษาสุยคัดมาจาก “ปริทรรศน
ภาษาสุย” (Zhang Junru.1980) ภาษาเหมาหนานคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษา
เหมาหนาน” (Liang Min.1980) ภาษามูหลาวคัดมาจาก “ปริทรรศนภาษา      
มูหลาว” (Wang Jun, Zheng Guoqiao.1979) และแขนงภาษาหลี ไดแก ภาษา
หลี คัดมาจาก “ปริทรรศนภาษาหลี” (Ou Yang Jueya, Zheng Yiqing.1979) 
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 (2) คําสองพยางคแท แตละพยางคหรือสวนใด

สวนหน่ึงของพยางคไมสามารถแยกออกจากกันและมีความหมายโดยอิสระได  

ไมใชลักษณะของการเติมหนวยคําเติมเพ่ือใหมีความหมายทางไวยากรณใดๆ และ

ไมใชคําประสม  นอกจากนี้ยังพบวาคําสวนใหญมักมีลักษณะของการซ้ําพยัญชนะ

ตน สวนมากพบวาเปนคําเรียกสัตว  แตก็มีคําอื่นดวย ตัวอยางคําเชน  

คํา ความหมาย  คํา ความหมาย  คํา ความหมาย 
lau1 li1 ขวด noŋ2 

ni: ŋ1 
จักจัน่ kuȶ7 kau3 ห่ิงหอย 

tsha1 
hwan1 

ตะวัน fou2 
mui1 

แมลงสาบ tshop7 tshei1 แมงมุม 

   
3.2 คําที่มีการเติมพยางคอื่น มีดังนี ้  

   3.2.1 เติมหนา  
    (1) เติมหนวยเสียง เปนการนําเสียง
พยัญชนะของคําเดิมมาผสมกับเสยีงสระ/-u/แลววางไวหนาคําเดิมมีความหมาย
วามากขึ้น หรือมีเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน 
  

คําเดิม ความหมาย คําใหม ความหมาย 
ko:k9 เวา ku1 ko:k9 เปนหลุมเปนบอ 
kha:u1 ขาว khu1 kha:u1 ขาวโพลนไปทั่ว 

     
(2) เติมหนวยคํา คําที่บอกความหมาย

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ใชเติมหนาคํานามที่มีความหมายในตัวเอง เมื่อเติมแลว
ความหมายและหนาที่ทางไวยากรณไมเปลีย่น       
  

คําเติม
หนา 

ความหมาย ตัวอยางคํา (บรรทัดบนเปนคําภาษาหลี บรรทัดลางเปน
ความหมาย สวนสัญลกัษณ ~ คอืคําทีน่ํามาเติม)  

/tsɯ˚/  จําพวกพืชผัก 
ผลไม หรือ
สิ่งของที่มี
ลักษณะเปน
เมล็ด ลกู กอน 

~ keɯ1 ~ hjau1 ~ ei1 ~ 
tho:k7 

~ ŋan1 

งา ถั่ว ฟกทอง มะเขอื หมอน 
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/pha3/ คําเรียกคนพิการ 

คําเรียกผูชาย 
~pla:u1 ~ɬok7 ~ŋom1 ~hje: ŋ ~rau2 
ตาบอด หูหนวก คนใบ คนขาเป พอมด 

 
เพศชาย ตัวผู ~ khai1 ~man1 ~za1 ~ցu: ŋ ~ ȵiu1 

ไกตัวผู ผัว,ผูชาย พอ นองชาย  วัวตัวผู 
/pai3/ เพศหญิง ตัวเมีย ~khai1 ~ khau1 ~ za1 ~ ցu: ŋ ~ȵiu1 

ไกตัวเมีย เมีย
,ผูหญิง  

แม นองสาว วัวตัวเมีย 

/ɬɯk7/ ขนาดเลก็ ออน 
เยาววัย   

~mɯ:n1 ~u: ŋ1 ~ o:1 ~hun1 ~ tai3 
ชายหนุม หญิงสาว นักเรียน ขน ลูกของลุง 

/ɯ˚/ เกี่ยวกับวัน เวลา *อ.= มื่อ,วัน 
(*คําวา “วัน”ในภาษาหลีพูดวา 
/hwan1/) 

~phan3 ~hau2 ~ȵeɯ1 ~hweɯ1 
เมื่อวาน พรุงนี ้ มะรนื มะเรือ่ง 

  
 3.2.2 เติมหลัง  คําที่เติมมาขางหลังอาจจะเปนการซ้ําคําเดิม 

หรือซ้ําเพ่ือเสียงหรือเสริมเปนสรอยคํา เมื่อเติมแลวมีผลทําใหคําเดิมเพ่ิม
ความหมายกวางขึ้น เขมขนข้ึน ชัดเจนขึ้น ลักษณะเชนนี้พบในภาษาตระกูลไท
อ่ืนๆดวยเชนกัน มีวิธีดังนี้   

(1) คําซ้ําเพ่ือความหมาย เปนการซ้ํา
คําเดิมมีผลทําใหมีความหมายแปรไปจากเดิม การซ้ําคํากริยาจะมีความหมาย  
เบาบางลง  การซ้ําคําคุณศัพทจะมีความหมายเขมขนข้ึนหรือชัดเจนขึ้น การซ้ําคํา
วิเศษณมีความหมายเนนย้ํา แตไมมีการซ้ําคํานามและลักษณนามเพื่อเปลี่ยนเปน
พหูพจน ตองใชคําวา /ran2/ “ทุกๆ” (ภาษาไทอื่นๆ มีการซ้ําคํานามเพ่ือบอก
พหูพจนได) ยกเวนเฉพาะคํานามบอกเวลาสามารถซ้ําเพ่ือบอกพหูพจนได (ดู 4.2) 
ตัวอยางคําเชน   

 

คําเดิม ความหมาย คําใหม ความหมาย 
zu:i3 ดู zu:i3 zu:i3 มองๆดู (บอกความตอเนื่อง) 
ŋop7 คิด ŋop7 ŋop7 คิดๆด ู(บอกความตอเนื่อง) 
tai3 ชา tai3 tai3 ชาๆ (ความหมายเนนหนัก) 
phek7 สูง phek7 phek7 สูงๆ (ความหมายเนนหนัก) 
iu3 อยา iu3 iu3 อยาเด็ดขาด (ความหมาย

เนนหนัก) 
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ri3  ก็..

เหมือนกัน 
ri3 ri3 ก็จะตองทําใหไดเหมือนกัน 

ploŋ3  บาน ran2 hom1 ploŋ3 
ทุก    หลัง    บาน  

บานทุกหลัง (พูดวา /ploŋ3 
ploŋ3/ ไมได) 

 

(2) การซํ้าเพื่อเสียง เมื่อซ้ําแลวมีเสียง
คลองจองกัน สวนที่ซ้ําจะมีพยัญชนะหรือสระคลองจองกัน ทําใหคําเดิมเกิดมี
ภาพพจนที่ชัดเจนขึ้น สวนมากมักซ้ําเปนสี่พยางค มีหลายรูปแบบดังนี้ AABB / 
ABAC / ABCD  / ABAB ตัวอยางคําเชน 

 

 คําเดิม ความหมาย คําใหม ความหมาย 
AABB noŋ2 niŋ1 เขยา noŋ2 noŋ2 niŋ1 niŋ1 คลอนๆแคลนๆ  
ABAC toŋ3 vai2 อยู+เปลา toŋ3 vai2 toŋ3 vo:i1 อยูเฉยๆ ลอยไปลอย

มา 
ABCD ȵoŋ2 ไหว kɯ3  ȵoŋ2 koŋ2 ȵe: ŋ1 โยกๆ เยกๆ  
ABAB phe:k1 

thaɯ3 
สูง ต่ํา phe:k1 thaɯ3 phe:k1 

thaɯ3 
สูงๆต่ําๆ ตะปุมตะปา 

 

(3) การเติมพยางคเสริมสรอย พยางคท่ี

เติมเขามานี้เปนการนําคําพยางคเดียวมาซ้ํากันเปนสองพยางคแลวเติมทายคําอื่น 

มีผลทําใหความหมายเขมขนข้ึน หรือเกิดภาพพจนชัดเจนขึ้น ตัวอยางคําเชน   
 

 คําเดิม ความหมาย คําใหม เทียบความหมาย 
u:n1 ออน kha:u1 u:n1 u:n1 ขาวออนๆ   
ok9 ระอ/ุอุดอู fou3 ok9 ok9 รอนระอ ุ

tzeȵ1 แสงจา kha:u1 tzeȵ1 tzeȵ1 ขาวพราวๆ ระยิบระยับ  
       

3.3 คําประสม8 คือการนําคําโดดท่ีมีความหมายในตัวเองมา
ประสมกัน แลวเกิดเปนคําที่มีความหมายที่ ใกลเคียงกับคําเดิม หรือเกิด

                                                           
8 วิธีวิเคราะหแบบนี้เปนการวิเคราะหรูปแบบการประสมคําในภาษาจีน โดยใชเกณฑการ

เรียงลําดับคําและหนาที่ของคําในแตละตําแหนง แบงเปน 1.联合式 (Liánhé shì)หมายถึง แบบรวม
คํา 2.修饰式(Xiūshì shì) หมายถึงแบบขยายความ  3.动兵式(Dòng bīng shì)หมายถึงแบบกริยา
กรรม 4.主谓式(Zhǔ wèi shì) หมายถึง แบบประธานภาคแสดง และ 5.补充式(Bǔchōng shì) 
หมายถึง แบบเสริมความ  



18                         วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 12 เลม 1 (2559)    
ความหมายใหม มีวิธีดังนี้ 1.แบบรวมคํา คือการนําคําโดดสองคําที่มีความหมาย
ในตัวเองมาประสมกัน  เมื่อประสมกันแลวคําทั้งสองตางแสดงความหมาย
เทาๆกัน ความหมายใหมที่เกิดขึ้นใกลเคียงหรือเก่ียวของกับคําเดิมทั้งสองคํา 2.
แบบขยายความ คือการนําคําสองคํามาเรียงตอกัน คําหนาทําหนาที่บอก
ความหมายหลัก คําหลังทําหนาบอกชื่อเฉพาะ หรือขยายความหมายของคําหนา
ใหชัดเจนข้ึน 3. แบบกริยากรรม คือ คําประสมที่คําหนาเปนคํากริยาและคําที่
ตามมาเปนกรรมท่ีรับการกระทําของกริยาขางหนานั้น  เมื่อประสมแลวเกิดเปน
ความหมายใหมท่ีแปรมาจากความหมายเดิมของคําทั้งสอง 4.แบบประธานภาค
แสดง คือ คําประสมที่คําหนาทําหนาที่เปนประธาน คําที่ตามมาเปนภาคแสดง
บอกลักษณะหรือการกระทําของประธานขางหนาน้ัน 5. แบบเสริมความ คือ คํา
ประสมที่คําขางหนาเปนคําที่แสดงความหมายหลักสวนคําที่ตามมาทําหนาที่เสริม
ความหมายของคําขางหนาใหชัดเจนขึ้นแตไมใชการขยายความ ดังตัวอยางคํา
ตอไปนี้    

 
รูปแบบคํา
ประสม 

ตัวอยางคํา 

แบบรวมคํา kan1 tsi:n1     
silver 
money 
“money” 

khu1*1 
bok8 
ขม    เหนือ่ย 
“ลําบาก”  

ɬau3 ցu:ŋ1 
พี่      นอง 
“ญาติ” 

phut7 
phou3 
ทวด    ปู 
“บรรพบุรุษ” 

bou2 
thau3 
ปอน  เลี้ยง 
“เลี้ยง
สัตว” 

แบบขยาย
ความ 
ชฉ.=ชือ่
เฉพาะ 

ɬa1 tsa:t7  
ปลา ชฉ. 
“ปลาไน” 

taȶ7 zɯ:k7 
นก   ชฉ. 
“นกเอี้ยง” 

zɯ:m1 de: 
ŋ3 
ไข         แดง 
“ไขแดง” 

tho:n1 
tshai1 
ทอน    ไม  
“กระบอง” 

da:u3 
lo:k7 
ภูเขา   มืด 
“ปาไม” 

แบบกริยา
กรรม 

kho:n3 *2 
hja2 
มัด       เอว 
“เข็มขดั” 

kha:n1 
ɬa:t7 
ขึ้น      เลือด 
“สนิม” 

a:p7 nom3 
อาบ   น้ํา 
“อาบน้ํา” 

lo:p7 zi:ŋ 2 
สวม   นิ้ว 
“แหวน” 

ko:i1 
mu:n3 
ตาก   ขาว 
“ที่ตาก
ขาว” 
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แบบประธาน
กริยา 

khan1 la2 
อาหาร กิน 
“อาหาร” 

do:i1 roŋ3 
เชือก  ตก
ปลา 
“เบ็ด” 

tshai1 
fɯ:k7 
ไม       ทอผา 
“กี่ทอผา” 

pa1 tsa:u3  
หมา  ลา 
“หมาลา
เนื้อ”  

fa3 ra:n29 
ฟา  แหง
แลง 
“แลง”  

แบบเสริม
ความ 

thi:k7 
hwo:k7 
เต็ม    ใจ 
“พอใจ” 

ɬeȵ1 vi3 *3 
ดี     รสชาต ิ
“ดีใจ” 

re:k7 ŋa:n1 
เลว   ตับ 
“ชั่วราย” 

peɯ1 
lɯ:ŋ1 
กลับ    คนื 
“กลับมา” 

hei1 
kha:n1 
ไป    บน 
“ขึ้น” 

*1 苦 kǔ *2 จ.=捆 kǔn *3 จ.=味 wèi    
  
3.4 คํายืมจากภาษาจนี จากการตรวจสอบและวเิคราะหขอมูลคําศพัท

ภาษาหลพีบวา มีคําศัพทท่ีจัดเปนคํายืมจากภาษาจีนหลายชุด ไดแก (1) คําภาษา
หลีแท (2) คําศัพทรวมเช้ือสายกับคํายืมภาษาจีนเกา (3) คํายืมภาษาจีนถิ่น (4) คํา
ประสมภาษาจีนกบัภาษาหลี (5) คํายืมภาษาจีนใหม ดังน้ี   

(1) คําภาษาหลีแท จากการเปรียบเทียบคําศัพท
ภาษาไทในประเทศจีนกับภาษาจีนพบวา ภาษาแขนงจวง-ตง และแขนงตง-สุย มี
คําศัพทท่ีใชรวมกันจํานวนมาก และยังมีคําศัพทอีกชุดหนึ่งที่ใชรวมกับภาษาจีน(ดู
ขอถัดไป)  แตภาษาหลีแมจะมีรองรอยคําศัพทท่ีรวมเผาพันธุกับภาษาไทและ
คําศัพทที่ใชรวมกับภาษาจีนบาง แตไมมากและไมเดนชัดเทากับสองแขนงขางตน 
แตที่เห็นไดชัดก็คือ คําศัพทภาษาหลีแท เนื่องจากเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับภาษา
ตางๆในตระกูลไท และภาษาจีนแลวพบวาไมสอดคลองกัน ตัวอยางเชนคําเรียก
ตัวเลขตอไปนี้

                                                           
9 คํานี้ตรงกับภาษาจีนคําวา 旱 ออกเสียงวา hàn จากที่ผูเขียนไดศึกษาความสัมพันธของ

เสียง /h, r/ ในภาษาตระกูลไทกับภาษาจีน พบวาสามารถสืบสาวขึ้นไปไดถึงภาษาจีนโบราณ ดังนี้   
 

            
 
เสียงภาษาจีนโบราณกอน
ประวัติศาสตร 
/gr/, /hr/ 
       

/h/,/r/ ภาษาจีนกลาง → /l/ 
   

 ภาษาจีนยุคกลาง/ɣ/ 
ประวัติศาสตร /ɣ/ 

ภาษาตระกูลไท /h(ɣ), k(g), 
kh, r/    

ภาษาไทย  /kr (khr)/, /r/  (ชวงเปลี่ยน : r → l ) 
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คําเรียกตัวเลข  

 ไทย หน่ึง สอง สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ 
จวง-
ไต 

ไต nɯŋ6 sɔŋ1 sa:m1 si5 ha3 hok7 tset7 pɛt9 kau3 sip7 
จวง nɯ:ŋ6 so:ŋ1 sa:m1 sei5 ha3 ɣok7 ɕat7 pɛ:t7 kou3 ɕip8 
ปูอ ี it7 suaŋ1 sa:m1 si5 ɣa3 zoʔ7 tsat7 piat7 ku3 tsip8 

ตง-
สุย 

ตง ət7 ȵi6 sa:m1 si5 ŋo4 ljok8 sət7 pet9 ȶu3 ɕəp8 
สุย ʔjət7 ȵi6 ha:m1 ɕi5 ŋo4 ljok8 ɕət7 pa:t7 ȶu3 sup8 
เหมา
หนาน 

ʔjit7 ȵi6 sa:m1 si5 ŋɔ4 ljɔk8 ɕit7 pja:t7 cu9 zəp8 
มูหลาว ʔjət7 ȵi6 ta:m1 ti5 ŋɔ4 lɔk8 thət7 pa:t7 cəu3 səp 

หลี หลี tsɯ2 ɬau3 fu3 tshau3 pa1 tom1 thou1 gou1 faɯ3 fu:t7 
 

(2) คําศัพทรวมเชื้อสายกับคําศัพทยืมเกา ในแวด

วงนักวิชาการชาวจีนตัดสินวาคําศัพทในภาษาของชนกลุมนอยที่พองกันกับ

ภาษาจีนนั้นเปนคําที่ยืมมาจากภาษาจีนท้ังนั้น  เปนคําศัพทที่ยืมมาจากชาวฮั่น

ตั้งแตอดีตเรียกวา “คํายืมเกา” จัดเปนคําศัพทภาษาจีนยุคกลางประวัติศาสตร10  

แตเน่ืองจากคําศัพทสวนหนึ่งสามารถสืบสาวข้ึนไปถึงภาษาจีนยุคโบราณได ใน

แวดวงนักวิชาการท่ีศึกษาภาษาไท-จีน จึงมีความเห็นวาเปนคําศัพททีภ่าษาจีนกับ

ภาษาไทเคยใชรวมกันในอดีตไมใชคํายืม คําศัพทกลุมนี้สวนมากเปนคําโดดหนึ่ง

พยางค สามารถหาคูคําภาษาจีนกับคําที่พองกันในภาษาอ่ืนๆที่เก่ียวของกับ

ตระกูลไทไดและยังสอดคลองกับเสียงภาษาจีนโบราณดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

(รายการคําศัพทนี้คัดมาจากหนังสือปริทรรศนภาษาตางๆ ดังที่ไดชี้แจงรายช่ือ

อางอิงไวในหัวขอ 3.1) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 การแบงประวัติศาสตรเสียงภาษาจีนโบราณมีสองยุคคือ ภาษาจีนโบราณยุคกอนประวัติศาสตร 
(หมายถึงชวงเวลานับตั้งแต 1046 - 256 ปกอนคริสตกาล ) ภาษาจีนยุคกลางประวัติศาสตร(หมายถึง
ชวงเวลา ค.ศ. 420 - 927)   
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จวง-
ไต 

ไทย คํา
(ทอง) 

ที ่ เงิน ไฟ ถอย ถาน กระตาย 
(เถาะ) 

แมว 

ไต xam2 ti6 ŋǝn2 fai2 thɔi1 tha:n5 ka1 tai5 mɛu2 
จวง kim1 ti6 ŋǝn2 fei2 thoi5 tha:n5 tho5 meu2 

ปูอ ี tɕim1 zi6 ŋan2 vi2 tui1 tan5 mau3 miau5 

ตง-
สุย 

เหมา
หนาน 

cim1 ti6 ȵan2 vi1 thɔ:i5 tha:n5 tho5 mɛu4 

ตง ȶǝm1 ti6 ȵan2 pui1 thoi5+ tha:n5 ko5 meu4 

สุย ȶum1 ti6 ȵan3 vi1  dut7 tha:n5 thu1 meu4 

มูหลาว cǝm1 ti6 ȵan2 fi1 thoi5 tha:n5 thu5 mja:u4 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 kan1 fei1 thui3 tsaɯ1 thua3 mi:u2 

จีน กลาง 金

jīn11 
地

dì 
银

yín 
火

huǒ12 
退 tuì 炭

tàn 
兔 tù 猫

māo 
จ.โบ. krim dis ngrin huax thois thans thos mriëu 

 

 (3) คํายืมภาษาจีนถิ่น ในบทความของ กาวเจอเฉียง 

(Gao Zeqiang,2005,5) ไดวิเคราะหประวัติการตั้งถิ่นฐานของชาวหลี มีความตอน

หนึ่ งไดอางอิงขอวิเคราะหมาจาก โอวหยางและเจิ้ ง (Ouyang Jueya, Zheng 

Yiqing:1980) วา คําเรียกโลหะในภาษาหลีลวนเปนคําที่ยืมมาจากภาษาจีนทั้งหมด 

ยกเวนคําวา /เหล็ก/ ภาษาหลีพูดวา /go:i53/ แสดงใหเห็นวา กอนที่ชาวฮั่น(ท่ีพูด

ภาษาจีนสําเนียงหายหนาน)จะมาถึง ชาวหลีไดตั้งถิ่นฐานอยูบนเกาะหายหนาน

และสัมผัสกับชาวฮั่นกลุมอ่ืนอยูกอนแลว(จึงมีคําศัพทรวมเชื้อสายกับภาษาจีนใน

ขอ 2. ขางตน) ซึ่งขณะนั้นชาวหลไีดคนพบเหล็กและมีคําเรียกเหล็กแลว เมื่อชาว

ฮั่น(หายหนาน)มาถึงและนําอารยธรรมยุคโลหะเขามา ชาวหลีก็รับเอาคําศัพท

เรียกชื่อโลหะมาจากชาวฮั่นทั้งหมด ยกเวนคําวา /เหล็ก/ เนื่องจากมีคํานี้ใชใน

ภาษาของตัวเองแลว นําไปสูขอสรุปวา “ชาวหลีในสมัยโบราณอาศัยอยูในพ้ืนที่

บนเกาะหายหนานกอนที่ชาวฮั่น(หายหนาน)จะมาถึง” ปจจุบันคํายืมภาษาถ่ินจีนท่ี

ใช ในภาษาหลีไดหลอมรวมเปนคําในภาษาหลีไปแลว คําเหลานี้มีหนา ท่ี 

                                                           
11 ภาษาจีนโบราณออกเสียงวา [krim] ภาษาจีนถิ่นกวางโจว [kam1] ภาษาถิ่นหมิ่นหนาน 

[gim1] ภาษาถิ่นแคะ [gim1] ขอมูลนี้สืบคนจากเว็บไซตชื่อ 汉语方言发音字典 Hànyǔ fāngyán 
fāyīn zìdiǎn “พจนานุกรมเสยีงภาษาถิ่นจีน”  

12 ภาษาจีนถิ่นทางตอนใตบางสําเนียงออกเสียง /h/ เปน /f/ คําวาไฟที่ภาษาจีนกลางออก
เสียงเปน วา /huǒ/ ภาษากวางโจวออกเสียงวา /fo2/ ภาษาจีนแคะออกเสียงวา /fo3/   
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ความหมายและความสามารถในการประสมคําตามรูปแบบภาษาหลี กลาวไดวา

เปนคําเชื้อชาติจีนท่ีเปลี่ยนสัญชาติเปนภาษาหลีโดยสมบูรณแลว ตัวอยางคํา

ตอไปนี้   
 

หลี tshia1 tsi:n1 tsi:ŋ1 deŋ2 la:n3 te1 lɯ:ŋ2 
จีน 车 chē 钱 qián 咸

xián  
灯 dēng  懒 lǎn  借 jiè  两 liǎng 

หมิ่น
หนาน13 

cia1 zian2 giam2 ding1 lan3 ziou7 liong3 

ไทย รถ เงิน(money) เค็ม ดวง(หลอดไฟ) คราน14 ยืม สอง 

 

                                                           
13 ภาษาจีนแบงภาษาถิ่นออกเปน 7 สําเนียงไดแก 1.กลุมสําเนียงภาษากวาน (官 Guān)  

สําเนียงพื้นฐานของภาษาจีนกลางปจจุบัน กลุมสําเนียงภาษานี้คิดเปน70% ของสําเนียงภาษาจีน
ทั้งหมด 2.กลุมสําเนียงภาษาอู(吴语 Wúyǔ) คือสําเนียงที่พูดอยูบริเวณเจียงหนาน เจียงเจอ ตอนใต
ของเจียงซู เจอเจียง ซางหาย(เซี่ยงไฮ) ตอนใตของอานฮุย สําเนียงภาษานี้คิดเปน9.1% ของสําเนียง
ภาษาจีนทั้งหมด 3.กลุมสําเนียงภาษาเคอเจีย (หรือที่เรียกวาแคะ(客家 Kèjiā) คือสําเนียงที่พูดอยู
บริเวณภาคใตของจีน บริเวณกวางตง(กวางตุง) ฝูเจ้ียน(ฮกเกี้ยน) เจียงซี กวางซี(กวางสี) ถายวาน
(ไตหวัน) เสฉวน กลุมสําเนียงภาษานี้คิดเปน 4% ของสําเนียงภาษาจีนทั้งหมด 4.กลุมสําเนียงภาษาหมิน่
(闽 Mǐn) คือสําเนียงที่พูดอยูบริเวณมณฑลฝูเจี้ยน ไตหวัน กวางตง หายหนาน(ไหหลํา) กวางซี และ
ประเทศในเอเชียอาคเนย กลุมสําเนียงภาษานี้คิดเปน 4.5% ของสําเนียงภาษาจีนทั้งหมด 5.กลุม
สําเนียงภาษาเยว(粤 Yuè) คือสําเนียงภาษากวางตุง ไปฮวา กวางฝูฮวา ที่พูดอยูบริเวณกวางโจว กวางซี 
เซยีงกั่ง(ฮองกง) อาวเหมิน(มาเกา) กลุมสําเนียงภาษานี้คิดเปน 5% ของสําเนียงภาษาจีนทั้งหมด 6.กลุม
สําเนียงภาษาเซียง(湘 Xiāng) คือสําเนียงภาษาหูหนาน ภาษาหลาวหูกวาง พูดอยูในบริเวณกวางซ ีเสฉ
วนกลุมสําเนียงภาษานี้คิดเปน 5% ของสําเนียงภาษาจีนทั้งหมด 7.กลุมสําเนียงภาษากั้น(赣 Gàn) 
ไดแกสําเนียงภาษาเจียงซ ีหนานชาง พูดอยูบริเวณตอนกลางของเจียงซี อานฮุย หูเปย หูหนาน ลั่วหยาง 
ผิงเจียง สําเนียงภาษานี้คิดเปน 2.4% ของสาํเนียงภาษาจีนทั้งหมด 

14งานวิจัยที่ผูเขียนเคยเปรียบเทียบคําศัพทที่เปนพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยกับคําศัพท
ภาษาจีนพบวามีความสัมพันธกันกับเสียงภาษาจีนโบราณ คือ จีนโบราณเปนพยัญชนะควบกล้ํา 
/gr,br,khl/ ภาษาไทยยังคงรักษาเสียงควบกล้ําไว /kr,kl,khr,khl/ สวนภาษาจีนกลางเสยีงควบกล้ําสูญ
หายไป เหลือเพียงพยัญชนะตําแหนงที่หนึ่ง หรือไมก็ตําแหนงที่สอง /k, l/ ตัวอยางคําเชน  

จีนโบราณ /gr, 
br/ 

g.raang b.raan g.raam g.reen g.reeng b.roong khloong   khloong  
ไทย  
kr,kl,khr,khl/ 

คลื่น คราน คราม กลั่น กริ่ง กรง กลวง ครอง 

จีนกลาง /k,l/  浪

làng  
懒

lǎn  
蓝 
lán  

炼

liàn  
铃

líng  
笼

lóng  
空

kōng 
控

kòng  
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 (4) คําประสมภาษาจีนกับภาษาหลี สืบเนื่องจากคํายืม
ขางตน  จะเห็นวามีการสรางคําประสมที่คําหนึ่งเปนคํายืมจากภาษาจีน อีกคํา
หน่ึงเปนคําภาษาหลี สนับสนุนขอวิเคราะหที่วาคํายืมภาษาจีนผานกระบวนการ
นํามาใชจนเปนภาษาหลีไปแลว มีสองแบบคือ (1) คําประสมพองความหมาย คือ
คําประสมท่ีภาษาจีนกับภาษาหลีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายกัน และ (2) 
คําประสมตางความหมาย คือคําประสมที่ภาษาจีนกับภาษาหลีมีความหมาย
ตางกัน ตัวอยางคําตอไปนี ้(จ.=คําภาษาจีน/ล.=คําภาษาหล)ี   
  

ตําแหนงที ่1 (จ.) ตําแหนงท่ี 2 (ล.) คําประสมภาษา
หล ี

ความหมายใหม 

คําประสมพองความหมาย 
khu1 “ขม” (จ.=苦 kǔ) bok8  “เหนื่อย” (ล.) khu1 bok8 ลําบาก 
tho:n1 “ทอน” (จ.=段
duàn) 

tsai1 “ไม” (ล.) tho:n1 tsai1 กระบอง 

คําประสมตางความหมาย 
bit7 “ปากกา” (จ.=笔
bǐ) 

da:u1 “แหง” (ล.) bit7 da:u1 ดินสอ 

kho:n3  “มัด” (จ.=捆
kǔn) 

hja2 “เอว” (ล.) kho:n3 hja2 เข็มขดั 

 (5) คํายืมภาษาจีนใหม ภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม 
รัฐบาลจีนปกครองและดูแลความเปนอยูของประชาชนในประเทศอยางทั่วถึง ทํา
ใหคําศัพทเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การศึกษา วิทยาการตางๆ หลั่งไหลเขาสู
ภาษาของชนกลุมนอยเปนจํานวนมากและตอเนื่อง โดยท่ีชนกลุมนอยตางๆยืม
คําศัพทภาษาจีนมาจากภาษาจีนสําเนียงทองถ่ินที่ใกลเคียง หรือไมก็ยืมจาก
ภาษาจีนกลางทางสื่อตางๆ ตัวอยางคําดังนี ้
 

คําภาษาจีน คําอานพนิอนิ คําภาษาหล ี ความหมาย 

共产党 gòngchǎndǎng koŋ1 ta:n3 da:ŋ3  พรรคคอมมิวนิสต 

政治 zhèngzhì tseŋ2 tsi1 การเมือง 

工厂 gōngchǎng ka:ŋ2 tsa:ŋ3 โรงงาน 

开会 kāihuì khui3 hui2 ประชุม 

银行 yínháng ŋi:n3 ha:ŋ3  ธนาคาร 

病 bìng pjeŋ6  เจ็บปวย 
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3.5 ตัวอยางคําศัพทภาษาหลี ในตอนทายของหัวขอที่เก่ียวกับคําศัพท

นี้  เปนขอมูลคําศัพทภาษาหลีท่ีพองกับภาษาตระกูลไทเพ่ือเปนประโยชนใน
การศึกษาคนควาตอไป  เกณฑการคัดเลือกคําพิจารณาจากคําที่มีพยัญชนะตน 
สระ หรือพยัญชนะทายพองกัน สวนท่ีตางกันสามารถสันนิษฐานตามหลัก
สัทศาสตร เชน การสูญเสียง การเลื่อนของฐานกรณ การเปนเสียงปฏิภาคเปนตน 

 

คาํ ความหมาย 

a:i1 งาย 
a:n1 อาน 
a:p7 อาบ 
ba:ŋ3 ฝง 
bau5 ปู 
be:n1 แผน 
beɯ1 ใบ 
beɯ1 ผัก 
ben1 บิน 
bi:k7 แบก 
bi:p7 บีบ แคบ 
bou1 ปลิว 
bou2 ปอน 
bou3 หมูบาน 
bu:i3 ปุย (ฝาย) 
da:ȵ2  ตั้ง 
dai1 ดี(อวัยวะ) 
de:ŋ3 แดง 
deȵ3 เรอืง(สวาง) 
dom3 ดํา 
dou1 เยี่ยว 
dua3 กวา 
du:ŋ4 ทองแดง 
dɯ3 อยู 
ei1 (อ.=ออื) ฟกทอง 
fa3 ฟา 

fan1 ฟน 
fan1 ฝน 
fei1 ไฟ 
feȵ2 บาน

(ดอกไม) 
fi:ŋ1 พิง 
fo:m1 อม 
fu:ŋ3 ผง ฝุน 
fu:t7 ฟอง 
fun1 ฝน(ตก) 
ga:m1 ถาม 
ge:k7 เผือก 
geȶ7 เผ็ด 
gia1 ไอ 
gu:ŋ1 นอง 
gwou3 หัว 
ha:i3 ขี้ 
hau1 เขาสัตว 
haɯ2 นั้น(อ.=ฮั่น, 

น.=อั้น) 
hja:m5 ขาม 
hja1 หญา 
hjau1 ถั่ว 
hjau1hja1 เอว 
hjau1van1 ถั่วพื้น(ถัว่

ดิน) 
hjau3 เงา 

hjon1 ขัน (ไก) 
hjut7 ขุด 
hjɯ:n1 ถิ่น 
ho:m1 ขม 
hou1 ฉัน (น.=

เฮา) 
hun1 tsha1 ขนตา 
hwa:ȶ7 ขัด(ถู) 
hwan1 วัน 
hwi:ŋ2 หวง(ตุมหู) 
hwɯ:p7 ฟก 
hwɯn1 โกน 
hwo:n1 ควัน(ไฟ) 
hwo:n1 
ka:u6 หมอก

(ควัน) 
hwo:ŋ2 วง โคง 
hwo:t7 ขวัญ

(วิญญาณ) 
hwom1 กลม 
i:t7 เอ็ด(สิบ

เอ็ด) 
ka:u3 เชา 
kha:u1 ขาว 
khai1 ไก 
khan1 ขึ้น 
khaɯ2 เหี่ยว เฉา 
khau2 เกา 
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khi:n1 แขน 
khi:u1 เขียว/ฟา15 
khɯ:m1 อิ่ม 
khɯ:ŋ2 กิ่ง 
kho:k7 คอ 
khu:n2 กอน 
khu:ŋ1 ขิง 
kin1 คํา(ทอง) 
kɯ3lo:p7 กําไล 
ko:i1 แก 
ko:p7 ขอบ(รั้ว) 
kom3 ครึ้ม,รม 
kuaŋ55 กวาง 
la:n3 คราน 
la:ŋ1 กลอง 
ɬa:ȶ7 เลือด 
ɬa1 ปลา 
lai1 ไกล 
lai2 ไถ(นาม/

กริยา) 
li:p7 เล็บ 
ɬin3  ลิ้น  
ɬip7 ฟาแลบ 
ɬɯ:k7 ลูก 
lɯ:m2 ลืม 
ɬɯ:n1 ตื่น 
ɬɯ:ŋ3 เรอืง(รุง) 
ɬo:i1 หลาย 
ɬo:k7 ลึก 

                                                           
15 ลักษณะ

เชนนี้คลายกับภาษาใน
ตระกูลมอญ-เขมร ทีเ่รียก
สีฟากับสีเขียวเปนส ี

ɬu:n2 ลม 
ɬun2 อุน 
man1 เปน 
man1 มัน(พืช) 
me2 เปย 
meɯ1 มือ 
mi:u2 แมว 
mui1 หมี 
na1 หนา 
nei2 นี้ 
nɯ:ŋ3 หนอ 
no:ŋ1 หนัง(ผิว) 
nom3 น้ํา 
nom3 ɬo:ŋ3 น้ําลง 

(น้ําคาง) 
nom3ɬo:i1 น้ําลาย 
ȵa:n1 เดือน/

พระจันทร 
ȵan1 สั่น 
ȵop7 เย็บ 
ŋa:n1 หาญ (กลา) 
ŋai3 รองไห (อ.=

ไห,น.=ไฮ) 
ŋat7 ยัด 
ŋu:n1 พัน(เลข) 
o:p7 ชอบ 
op7 โอบ(กอด) 
ou2 เปา 
pei1 ปา 
pha:k7 ปะ แปะ 

เดียวกัน เชน ในภาษา
เขมร คําวา  /khi:w/ 
หมายถึงทั้งสฟีาและสี
เขียว ภาษาปลังซึ่งเปน

pha3 พอ 
phi:n3 เพื่อน 
pho:k7 ฟก(ไข) 
phou3 ปู 
ple:k7 ปลัก(โคลน) 
pok7 กระเพาะ 
pou2 ป 
pou1 หมู 
puȶ7 มด 
ra:i6 ไส 
ra:n2 แลง 
ra:u1 ดาว 
ra:u1 หัวเราะ 
raȵ1 รั่ว 
re:k7 ขี้เหร,เลว 
rok7 รุก(ราน) 
ru:k7 รัง 
ta:u3 ยาว 
ta2 นา 
tak7 ตัด 
taŋ1 (มะ)โรง

,มังกร 
tau3 เตา 
teȶ7 ตีน 
tha:i2 ต ี
tha:ŋ1 ถัง 
thau2 เตา 
the:k7 เตะ ถีบ 
the:ŋ2 เตียง 

ภาษาตระกลูมอญ-เขมรที่
อยูในประเทศจนี ก็เรียกสี
ฟาและสีเขียววา /khiu1/ 
เชนเดียวกนั        

ลักษณะเชนนี้คลายกับภาษาในตระกูลมอญ-เขมร ที่เรียกสีฟากับสีเขียวเปนสี
เดียวกัน เชน ในภาษาเขมร คําวา  /khi:w/ หมายถึงทั้งสีฟาและสีเขียว ภาษาปลังซึ่งเปนภาษา
ตระกูลมอญ-เขมรที่อยูในประเทศจีน ก็เรียกสีฟาและสีเขียววา /khiu1/ เชนเดียวกัน 
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theȵ1 แตน  thɯ:p7 ตะพาบ 
thɯn3 ตื้น 
thok7 ตก 
thua3 กระตาย 

(เถาะ) 
thua3 โกหก 

(อ.=ตั๋ว) 
thui3 ถอย(จ.=

退 tuì) 
tsaɯ3 ยา 
tsha1hwan1 ตะวัน 
tsha3 ตา(พอของ

แม) 
tsha3 ดา 
tshaȶ7 ซื้อ 
tshi:n1 หิน 
tshi:u3 ถือ 
tshu:ŋ3 ถ้ํา 
tso:n1 นอน 
tso:n1 จม 
tsom3 ยอม 
tsu:n1 ยืน 
tui3 ควาย(ทยุ) 
un1 บวม 
va:n3 หมื่น(เลข) 
va1 เรอื 
van1 พื้นดิน 
vo:n1 หั่น 
za1 ยา 
ze:ŋ1 เหลือง 
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4. ระบบไวยากรณ ภาษาหลีเปนภาษาคําโดด คําแตละคํามีความหมาย

ในตัวเองและใชไดโดยอิสระ ไมมีการเติมหนวยคําเติมลงในคําเพ่ือทําใหคํา
เปลี่ยนแปลงหนาที่หรือลักษณะทางไวยากรณ รูปแบบการเรียงประโยค เปนการ
นําคํามาเรียงตอๆกันตามลําดับและโครงสรางทางไวยากรณที่กําหนด ในหัวขอนี้
จะอธิบายรูปแบบไวยากรณท่ีสําคัญๆ ดังนี้   

 4.1  โครงสรางประโยคความเดียวพื้นฐาน คือ [ ประธาน 
กริยา กรรม ]  ตัวอยางประโยคเชน  

  

na1 la2 tha2 
เขา  กิน ขาว 

เขากินขาว  hou1 lai2 ta2 
ฉัน    ไถ   นา 

ฉันไถนา 

na1 zu:i3 hou1 
เขา มอง   ฉัน 

เขามองฉัน hou1 ri:n1 ɬai1 
ฉัน     พูด   หลี 

ฉันพูดภาษาหล ี

 

4.2 มีการใชคําลักษณนาม  ภาษาหลีมีการใชคําลักษณนาม 
คํานามแตละคําจะตองใชคําลักษณนามเฉพาะของตนเองเปนคูๆกันไป แบงเปน
สองประเภท คือ ลักษณนามสําหรับคํานาม และลักษณนามสําหรับคํากริยา ซึ่ง
แตละประเภทมีรูปแบบตางกัน ดังนี้  

(1) คําลักษณนามของคํานาม รปูแบบคือ [ตัวเลข+
ลักษณนาม+นาม] หากมคีําบงช้ี คําลักษณนามสามารถละได ตัวอยางเชน 

   

[ตัวเลข + ลักษณนาม+นาม] รูปแบบคําลักษณนาม  ความหมาย 
ลักษณนามของคํานาม 
 

fu:t7 laŋ1 tui3    nei2 
สิบ    ตัว    ควาย  นี้ 

ควายสิบตัวนี ้

ɬau3  fu:t7 hom1 zɯ:m1 
สอง    สิบ   ฟอง    ไข 

ไขยี่สิบฟอง  

  นอกจากนี้ยังพบวา คํานามบอกเวลาที่นํามาใชเปนลักษณ
นาม สามารถซ้ําคาํเพ่ือบอกพหูพจนได เชน /pau2 pau2 paɯ1 ploŋ3/ ป ป 
กลับ บาน “กลับบานทุกป” 

(2 )  คํ า ลักษณนามของคํ ากริ ยา  มี รู ปแบบคื อ 
[คํากริยา+ตัวเลข +ลักษณนาม] ตัวอยางเชน    
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[คํากริยา+ตัวเลข +ลักษณนาม] รูปแบบคําลักษณนาม  ความหมาย 
ลักษณนามของคํากริยา tha:i2 tsɯ:1 ku:n1 

ตี       หนึ่ง   ที 
ตีหนึ่งท ี

pho:ŋ1 pa1 ka:3 
วน        หา   รอบ 

วนหารอบ 

 
4.3 รูปแบบการใชคําบงชี้  คําสรรพนามประเภทบงช้ีบอก

ระยะในภาษาหลมีีสามคําเพ่ือบงช้ีสามระยะ คือ คําบงชี้ ระยะใกล /nei2/ “น่ี,นี”้  

คําบงช้ีระยะกลาง /haɯ2/ “นั่น,นั้น” และคําบงชี้ระยะไกล /ma2/ “โนน,โนน” 

คําบงช้ีนี้จะวางไวตําแหนงทายสุดของคําหรือวลี คือวางไวตอจากสวนที่ตองการ

บงช้ี หากใชบงชี้คําก็วางไวหลังคาํ ใชบงชี้วลีก็วางไวหลังวลี โครงสรางคอื [สวนที่

ตองการบงชี้ + คําบงช้ี] และเมื่อคํานามปรากฏรวมกับคําบงช้ี สามารถละคํา

ลักษณนามได ดังตัวอยางตอไปนี้  

tsɯ:1 hom1 hwou3 nei2 
หนึ่ง    ลูก     เขา      นี้ 

ภูเขา
หนึ่งลูก
นี้  

 ɬau3 laŋ1 pou1 nei2 
สอง  ตัว    หมู     นี้ 

หมู
สอง
ตัวนี ้

tsɯ:1 kit7   koŋ1 haɯ2 
หนึ่ง    เหลา ของ   นั้น 

สิ่งของ
พวกนั้น 

pou1 nei2 
หมู     นี้ 

หมู
ตัวนี ้

   

4.4 การขยายความ การขยายความในที่นี้คือการวางตําแหนง
ของคําหลักที่ถูกขยายและตําแหนงของคําที่ทําหนาที่ขยายคําอื่น มี 3 รูปแบบ 
ดังนี้    

         (1) การขยายคํานาม คําคุณศัพทที่ทําหนาที่ขยาย
คํานามมีทิศทางการขยายไปขางหลัง รูปแบบคือ [คําหลัก + คําขยาย]  ตัวอยาง
ประโยคเชน   

po4 la:u4 
วัว    ใหญ 

วัวใหญ  duk7 m ̥ai5 
เสื้อ   ใหม 

เสื้อใหม 

nu2 va:ŋ1 
ภูเขา   สูง 

ภูเขาสูง pou1 pi2  
หมู   พี(อวน) 

หมูอวน 
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  (2) การขยายคํากริยา   คําวเิศษณที่ใชขยายคํากริยา

เพ่ือบอกความถ่ี ระดับ ความเขมขน มีแบงยอยไดสองวิธีคือ คําวิเศษณหนึ่งพยางค
จะวางไวหนาคํากริยาเทานั้น   สวนคําวิเศษณสองพยางค(รวมถึงคาํซ้ํา) สามารถ
วางไวหนาหรือหลังคํากริยากไ็ด ตวัอยางคําเชน  

 

หนึ่ง
พยางค 

tai3 ri:n1 
เร็ว  พูด 

พูดเร็ว   
คําวิเศษณพยางคเดียวจะวางไว
หนาคํากริยาเทานั้น khu:n2 

vu:k7 
กอน     ทํา 

ทํากอน 

สอง
พยางค 

zɯn3 zɯn3 
vu:k7 
เร็ว     เร็ว     
ทํา 

รีบๆทํา  vu:k7 zɯn3 
zɯn3 
ทํา     เร็ว     เร็ว     

ทําเร็วๆ  

tai3 tai3 fei1 
ชา   ชา   เดิน 

คอย
คอยเดิน 

fei1 tai3 tai3  
เดิน ชา   ชา    

เดินชาๆ  

  
 (3)  การขยายคําคุณศัพท  คํา วิ เศษณ ท่ีใชขยาย

คําคุณศัพทเพ่ือบอกระดับความเขมขนคุณภาพ ปริมาณ ถาเปนคําหนึ่งพยางคจะ
วางไวหนาคําคุณศัพท แตถาเปนคําสองพยางคจะวางไวหลัง ตัวอยางคําเชน  

 

หนึ่ง
พยางค 

tui2 loŋ1 
ที่สุด ใหญ 

ใหญท่ีสุด  ɬeȵ1 loŋ1 
มาก   ใหญ 

ใหญมาก 

สอง
พยางค 

loŋ1 pai3 ja3 
ใหญ  พิเศษ 

ใหญเปน
พิเศษ 

loŋ1 dat7 dat7 
ใหญ  เหลือเกิน 

ใหญ
เหลือเกิน 

 

 4.5 การแสดงความเปนเจาของ รูปประโยคของการแสดงความ
เปนเจาของในภาษาหลีคือ [±สวนที่ถูกเปนเจาของ(A) ±/kɯ3/+เจาของ(B)] กรณี
ที่มีสวน (A) และ(B) เกิดข้ึนพรอมกัน คําวา /kɯ3/ “ของ” สามารถละได แตหาก
ไมมสีวน (A) จะไมสามารถละ /kɯ3/ ได ดังตัวอยางตอไปนี้  
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รูปแบบ +คําแสดงความเปน

เจาของ 
-คําแสดงความเปน
เจาของ 

ความหม
าย 

[±สวนที่
ถูกเปน
เจาของ 
±/kɯ3/+
เจาของ]  

khai1 kɯ3 hou1 
ไก     ของ   ฉัน (เฮา) 

khai1 hou1 
ไก     ฉัน  

ไกของ
ฉัน 

nei2 man1* ve:ŋ1 
kɯ3 hou1 
นี่    เปน      เสื้อ  ของ   
ฉัน 

nei2 man1 ve: ŋ 1 
hou1 
นี่    เปน     เสื้อ    ฉัน 

นี่เปน
เสื้อของ
ฉัน 

nei2 man1 kɯ3 hou1 
นี่     เปน    ของ   ฉัน 

ไมสามารถละได นี่เปน
ของฉัน  

*น. และ อ.= /mɛn/  
  

ในเรื่องการแสดงความเปนเจาของนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทอ่ืนๆ 
ที่อยูในประเทศจีนทุกภาษามีการยืมคําแสดงความเปนเจาของจากภาษาจีนมาใช
อยางชัดเจน บางยืมทั้งคําและไวยากรณ บางยืมเฉพาะคําแตไวยากรณเปนของ
ภาษาดั้งเดิม   ในบางภาษามีรูปแบบคําแสดงความเปนเจาของแบบภาษาจีนและ
แบบภาษาดั้งเดมิของตนเองใชควบคูกันไป  แสดงใหเห็นวาภาษาไทเหลานี้อาศัย
อยูรวมกันกับชาวฮั่นมาโดยตลอด แตในภาษาหลซีึ่งตามประวัติศาสตรแลวชี้วาอยู
ในพ้ืนที่เกาะหายหนานกอนที่ชาวฮั่นจะมาอยู จากหลักฐานทางภาษาในสวนนี้ก็
เปนอีกเหตผุลหนึ่งท่ีสนับสนุนแนวคิดดังกลาว     
 4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คําแสดงความหมายเปรียบเทียบ
คือคําวา /dua3/ เทียบกับภาษาไทยคําวา “กวา” โครงสรางประโยคเปรียบเทยีบ
เหมือนกับ  ( กวา) ในภาษาไทย รูปแบบคือ [A+คุณศัพท+/dua3/+B] ดังตัวอยาง
ตอไปนี้        
 

[A+คุณศัพท+/
dua3/+B]    

na1 kha:o1 dua3 hou1 
เขา  ขาว     กวา    ฉัน 

เขาขาวกวา
ฉัน 

ve:ŋ1 nei2 pa:n1 dua3 ve: ŋ 1 
haɯ2 
 เสื้อ   น้ี     ใหม     กวา   เสื้อ   นั้น  

เสื้อตัวนี้ใหญ
กวาเสื้อตัว
นั้น 
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  4.7 การบอกตําแหนง โครงสรางของคําบอกตําแหนง เชน 
บน ลาง หนา หลัง ซาย ขวา คําเหลานี้จะวางไวหนาคํานามหรือสรรพนาม รูปแบบ
คือ [คําบอกตําแหนง + คํานาม/สรรพนาม] ดังตัวอยางตอไปนี้       

  

dɯ3 u:k8 
ploŋ3 
อยู    ใน   เรือน 

อยูในบาน  u:k8  ma2 tsau2 
me3he3 
ขางใน นั้น  มี     อะไร 

ขางในนั้นมี
อะไร 

dɯ3 tem1* 
tshai1 
อยู     บน   ตนไม 

อยูบน
ตนไม 

dɯ3 fou1 fa3 
อยู    ใต    ฟา  

อยูใตฟา  

อ.= เทิง 
 

   4.8 พบลักษณะของคํานามท่ีใชเปนคํากริยา ภาษาหลีมี
วิธีการนําคํานามท่ีหมายถึงสิ่งของหรือสถานที่มาใชเปนคํากริยาท่ีมีความหมาย
เก่ียวของกัน  โดยที่คําเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปคําแตอยางใด 
ตัวอยางเชน     

 
คํานาม  คํากริยา 

lai2 ไถ kɯ:ŋ2 lai2 lai ta2 

ใช       ไถ   ไถ นา 

ใชไถไถนา 

fun1 ฝน fa3 fun1 be1 
ฟา  ฝนตก  แลว 

ฝนตกแลว 

zɯ:m1 ไข khai1 zɯ:m1 be1 
ไก     ออกไข   แลว 

ไกออกไขแลว 

tso:m1 ผลไม  tshai1 ta1 tso:m1 
ตนไม   ไม  ออกผล 

ตนไมไมออกผล 

 
5.ภาษาถิ่น ขอมูลการแบงภาษาถ่ินของภาษาหลีตั้งแตเมื่อเริม่ตนศกึษา

ภาษาหลีของนักวิชาการชาวจีนจนถึงปจจุบันตรงกันคือมี 5 ถิ่น อานตามเสยีง
อักษรจีน คือ (1)ภาษาถิ่นฮา (2)ภาษาถิ่นฉี่ (3)ภาษาถิ่นเปนตี้ (4) ภาษาถิ่นเหมยฝ ู
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และ (5)ภาษาถิ่นเจียมาว  แตเดมิโอวหยางและเจิ้ง (Ouyang Jueya และ Zheng 
Yiqing,1980) ใชเกณฑพื้นที่และเกณฑทางภาษาในการแบงภาษาถ่ิน ทําใหชื่อ
ของภาษาถิ่นเปนช่ือของที่ตั้งชุมชน ตอมากาว(Gao Zeqiang.2008) ไดศึกษาเพ่ือ
แบงภาษาถิ่นอีกครั้ง โดยใชเกณฑทางภาษาก็พบวาการแบงภาษาถิ่นไมแตกตาง
ไปจากเดิม สวนความแตกตางของภาษาถิ่นแตละถิ่นนั้นพบวา นอกจากภาษาถิ่นที่
(5) ที่คอนขางแตกตางจากถิ่นอื่นแลว ถ่ินที่  1 – 4 สามารถสือ่สารกันรูเรื่อง 
รายละเอียดของภาษาถิน่ตางๆ ที่โอวหยางและเจิ้งไดวิเคราะหไว เปนดังน้ี  
  5.1 ภาษาถิ่นและการต้ังถิ่นฐาน  
   5.1.1 ภาษาถิ่นฮา (哈Hā) หรือเรียกอีกชื่อวาถิ่น
เซียว เนื่องจากเดิมทีใชอักษรจีนอีกตัวคือ 侾 อานไดสองเสียง คือ hāo กับ xiāo 
(ดูเชิงอรรถหัวขอที่ 2 เรื่องระบบเสียง) เปนชื่อท่ีภาษาจีนยุคโบราณใชเรียกชาว
หลี แตภาษาหลีถ่ินนี้เรียกตัวเองวา /ha4/ ปจจุบันจึงใชอักษรจีนวา 哈 Hā เปน
ชื่อเรียก ภาษาถิ่นฮามีจํานวนผูพูดมากที่สุดคิดเปน 58% ของประชากรชาวหลี
ทั้งหมด เน่ืองจากเปนภาษาที่มีผูพูดจํานวนมาก  จึงนํามาเปนตัวแทนในการ
พรรณนาลักษณะของภาษาหลีในบทความน้ี  ภาษาหลีถ่ินน้ีมีถิ่นฐานอยูบริเวณ
อําเภอเลอตง (乐东Lè dōng) อําเภอหยา(崖Yá) อําเภอตงฟาง(东方Dōngfāng) 
อําเภอหลิงสุย (陵水Líng shuǐ) สวนในเขตปกครองตนเองชาวหลีฝงทิศตะวันตก
กับทิศใต เปนภาษาถิ่นยอยของภาษาถิ่นฮา ซึ่งประกอบไปดวย  
    (1) ภาษาถิ่นยอยหลัวหัว(罗活Luō huó) 
ภาษาหลีออกเสียงวา /la:u2 hu:t7/ มีถ่ินฐานอยูในพื้นที่สวนใหญของอําเภอเลอ
ตง ฝงตะวันตกและฝงทิศใตของอาํเภอชางเจียง(昌江Chāngjiāng) ฝงทิศตะวันตก
ของอําเภอปายซา(白沙Báishā) และฝงทิศตะวันออกของอําเภอตงฟาง   
    (2) ภาษาถ่ินยอยเซียวเหยียนหรือฮาอิง   
(侾炎Xiāo yán หรือ 哈应 Hā yīng) ภาษาหลีออกเสียงวา /ha3 e:m2/ มีถ่ินฐาน
อยูบริเวณพื้นที่รอบนอกฝงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก ทิศใต และทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของเขตปกครองตนเองชาวหลี  
    (3) ภาษาถิ่นยอยปาวเสีย่น (抱 显 Bào 
xiǎn) ภาษาหลีออกเสียงวา /bou3 hi:n3/ มีถ่ินฐานเลยีบไปตามชายฝงแมน้ํา  
หนิงหยวน(宁远Níngyuǎn) ตั้งแตเขตอําเภอหยาไปจนจรดเขตอําเภอเลอตง     
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   5.1.2 ภาษาถิ่นฉ่ี (杞 Qǐ) ภาษาหลีออกเสยีงวา 
/gei4/ ภาษาหลีถ่ินนี้มผีูพูดกระจายตัวกวางมากเชนเดยีวกันกับภาษาถิ่นฮา แตมี
จํานวนประชากรรองลงมาจากภาษาถิ่นฮา คิดเปน 24% ของประชากรชาวหลี
ทั้งหมด มีถิ่นยอยสามถ่ินคือ  
    (1) ภาษาถิ่นยอยทงสือ (通什 Tōngshí) 
พูดอยูที่ตําบลทงสือ อําเภอปาวถงิ (保亭 Bǎotíng) เปนหลัก และมีบางสวนอยู

บริเวณฝงทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเฉียงใตของอําเภอฉ̮ยงจง(琼中Qióng zhōng) 
บางสวนของอําเภอตงฟาง และอําเภอชางเจียง  
    (2) ภาษาถิ่นยอยเช่ียนตุย (堑对 Qiàn 
duì) พูดอยูในพ้ืนที่บางสวนบรเิวณทิศตะวันออกและทิศใตของอําเภอฉ ̮ยงจง 
    (3)  ภาษาถิ่นยอยปาวเฉิง  (保城 Bǎo 
chéng) รวมตัวกันหนาแนนในพ้ืนที่ตอนกลางของอําเภอปาวถิง  
   5.1.3 ภาษาถิ่นเหมยฝ ู(美孚 Měifú) ภาษาหลีออก
เสียงวา /mo:i1 fau1/ มีจํานวนประชากร 4% ของประชากรชาวหลีทั้งหมด พูด
อยูในพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอตงฟาง และพ้ืนที่เลียบฝงตะวันตกของ
แมน้ําชางฮวา(昌化 Chāng huà)    
   5.1.4 ภาษาถิ่นเปนต้ี (本地 Běndì) ภาษาหลีออก
เสียงวา /hjɯ:n1 หรือ zɯ:n4/ ภาษาถิ่นนี้มีจํานวนประชากรคอนขางนอย คิดเปน
เพียง 6% ของประชากรชาวหลท้ัีงหมด มีถ่ินฐานหลักอยูในเขตอําเภอปายซา มี
ภาษาถิ่นยอยสองถ่ินคือ  
   (1) ภาษาถิ่นยอยปายซา พูดอยูทีบ่ริเวณ
ตอนกลางและฝงทิศใตของอําเภอปายซา  
    (2) ภาษาถิ่นยอยหยวนเหมิน (元门 Yuán 
mén) พูดอยูในพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอปายซา  
    5.1.5 ภาษาถิ่นเจียมาว (加茂Jiāmào)  เรียกตัวเอง
วา /thai3/   มีจํานวนประชากรคิดเปน 7% ของประชากรชาวหลีทั้งหมด มี      
ถิ่นฐานอยูบริเวณฝงทิศตะวันออกของอําเภอตงฟาง ทิศตะวันตกของอําเภอ 

หลิงสุย และทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอฉ ̮ยงจง   
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   5.2 ความแตกตางของภาษาถิ่น  
   เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทางภาษาแลวจะพบวา คู
ของภาษาถิ่นฮากับภาษาถิ่นฉ่ี และคูของภาษาถิ่นเปนตี้กับภาษาถิ่นเหมยฝูมีความ
ใกลชิดกันมาก สามารถสื่อสารกันไดไมยาก แตภาษาถิ่นเจียมาวมีความแตกตาง
จากภาษาถิ่นทั้งสี่และสื่อสารกันลําบาก  จากการเปรียบเทียบระบบเสียงจะเห็น
วาแตละภาษาถิ่นมีความแตกตางท่ีเปนลักษณะเดนของตนเอง แตเปนขอเปรียบ
ตางที่ชัดเจน ในขณะที่วงคําศัพทและไวยากรณไมตางกันมาก สวนความสัมพันธ
ของภาษาถิ่นเจียมาวกับภาษาถิ่นอ่ืนๆมีความซับซอนและสับสนไมเปนระบบจึงไม
นํามาเปรียบเทียบ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
   5.2.1 ระบบเสียง  
    (1) พยัญชนะ ความแตกตางของเสียง
พยัญชนะในแตละถิ่นคือการเปนคูเสียงปฏิภาค  ตารางถัดไปนี้ในชองพยัญชนะ
ปฏิภาคเรียงลําดับจากซายไปขวาคือ ภาษาถิ่นฮา ถิ่นฉี่ ถิ่นเปนตี้ และถ่ินเหมยฝู
ตามลําดับ  ตัวอยางคําที่ยกมานี้เปนคูเสียงที่ชี้ใหเห็นคูความสัมพันธของภาษาถิ่น
แตละถิ่น ดังนี ้

พยัญชนะปฏิภาค ฮา ฉี่ เปนตี ้ เหมยฝู ความหมาย 
ŋw,ŋw, ŋ, ŋ ŋwa53 ŋwa33 ŋa11 ŋa53 มันฝรั่งปา 
g, g, x, x geȶ55 geȶ13 xet11 xet55 เผ็ด -n,-n,-ŋ, -ŋ ȵan53 ȵan33 ȵaŋ11 ȵaŋ53 เดือน -t,-t,-k,-k khat55 khat55 khak55 khak55 จมูก 
hw,gw,ŋ, ŋ hweɯ53 gweɯ33 ŋeɯ11 ŋeɯ53 วิญญาณ 
hj,z,ȵ,ȵ  hja53 za33 ȵa11 ȵa53 หญา 

 
    (2) สระ เชนเดียวกันกับเสียงพยัญชนะ 
ความแตกตางของเสียงสระระหวางภาษาถิ่นทั้งสี่คือการเปนเสียงปฏิภาค  ตาราง
ถัดไปในชองสระปฏิภาคเรียงลําดับจากซายไปขวาคือ ภาษาถิ่นฮา ถ่ินฉี่ ถิ่นเปนตี้ 
และถิ่นเหมยฝูตามลําดับ ตัวอยางคําที่ยกมานี้ เปนคูเสียงสระท่ีช้ีให เห็นคู
ความสัมพันธของภาษาถิ่นแตละถิ่น ดังน้ี  
 
 
 



วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 35   
 

สระปฏิภาค ฮา ฉี่ เปนตี ้ เหมยฝู ความหมาย 
i:,i:,i,i  thi:p55 thi:p55 thip55 thip55 ตะเกียบ 
u:,u:,u,u ȵu:ŋ53 ȵu:ŋ33 ȵuŋ11 ȵuŋ53 ยุง 
ɯ:,ɯ:,ɯ,ɯ lɯ:k55 lɯ:k55  lɯk55 lɯk55 ลูก 
i,i,e,e ziŋ53 ɬiŋ33 zen11 zen53 ปลิง 
u,u,o,o kun11 kun14 koŋ33  koŋ24 ฟน 
ɯ,ɯ,ə,ə rɯn55 tɯn131 təŋ31 təŋ55 ชู 
ia,ia,i,i gia53 gia11 xi11 xi55 ไอ 

 

    (3) วรรณยุกต ตามการวิเคราะหเสียง
วรรณยุกตที่แยกสระปดและสระเปดทําใหวรรณยุกตในภาษาถิ่นหลีมีสองชุด ซึ่ง
บางเสียงซ้ํากัน ดังจะเห็นวาภาษาถิ่นฮากับภาษาถ่ินเหมยฝูมีวรรณยุกตสระเปด
และปดอยางละ 3 เสียง ขณะที่ภาษาถ่ินฉี่มีวรรณยุกตสระเปด 6 เสียง และ
วรรณยุกตสระปด 4 เสียง ภาษาถิ่นเปนตี้มีวรรณยุกตสระเปด 5 เสียง และ
วรรณยุกตสระปด 2 เสียง ภาษาถ่ินเจียมาวมีวรรณยุกตสระเปด 5 เสียง และ
วรรณยุกตสระปด 4 เสียง แตเมื่อพิจารณาเสียงวรรณยุกตที่แทจริงโดยตัดเสียงที่
ซ้ํากันออกจะพบวาจํานวนเสียงวรรณยุกตลดลง ดังน้ี  
 

ภาษาถิ่น ระดับเสียงวรรณยุกต รวม 
ฮา 11  55    53 3 
ฉี ่ 11 131 55 33 51 14 43 7 
เปนตี ้ 11 31 55 33    4 
เหมยฝ ู   55   24 53 3 

  

เสียงวรรณยุกตในภาษาถิ่นแตละภาษามีการเปรียบตางกันแบบปฏิภาค 
บางเสียงมีขอเปรียบตางชัดเจนแตบางเสียงก็ไมเปนระบบ ดังขอมูลตอไปนี้  

 

ภาษา
ถ่ิน 

เดิน นา มีด ถาม หนาว มา ผา สิบ ทวม กม 

ฮา fei53 ta55 ka11 ga:m53 kha:i55 ka11 dop55 fu:t11 vat55 ŋut55 

ฉี่ fei33 ta131 ka55 ga:m11 kha:i51 ka14 dop55 fu:t55 vat13 ŋut43 

เปนตี ้ fei11 ta31 ka33 xa:m11 kha:i34 ka33 dap11 fu:t55 vat11 ŋut55 

เหมยฝู fei53 ta55 ka24 xa:m53 kha:i55 ka24 dap55 fu:t13 vat55 ŋot55 
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5.3 สรุปขอเปรียบตางของเสียงในภาษาถิ่น จากการ

เปรียบเทียบคําศัพทภาษาถิ่นแตละถ่ินในหัวขอขางตน พบขอแตกตางท่ีเดนชัด
ของเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต สรุปไดดังนี้  
 

 ขอเปรียบตาง ถิ่นฮา ถิ่นฉี ่ ถิ่นเปน
ตี 

ถิ่น
เหมยฝ ู

c 
o 
n 
s 
o 
n 
a 
n 
t 

1.การเปรียบตางของพยัญชนะเสียง
กองกับเสียงไมกอง 

g,ʔw,v g,gw,f x,v,v x,ɣ,v 

2.การเปรียบตางของพยัญชนะเสียง
กักกับเสียงเสียดแทรก 

t t tsh s 

3.การเปรียบตางของเสียงเปลี่ยนเปน
ริมฝปากกับเสียงฐานกรณปกต ิ

kw,kh
w,gw,ŋ
w,hw 

kw,kh
w,gw, 
ŋw,gw 

k,kw,v,
ŋ, ŋ 

k,kw, 
ɣ, ŋ, ŋ 

5.การเปรียบตางของเสียงรัวกับเสียง
กัก 

r t ts r 

v 
o 
w 
e 
l 

1.ความสั้นยาวของสระ i:,u:, ɯ: i:, u:, ɯ: i, u, ɯ i, u, ɯ 
2.ระดับสูงต่ําของสระ i,u,ɯ i,u,ɯ e,o,ə e,o, ə 
3.สระประสมกับสระเดี่ยว ia,o,o:i ia,o,a:i i,ua,uai i,o,o:i 
4. การเปรียบตางของหางสระ (C)  -n,-t -n,t -ŋ,-k -ŋ,-k 

t 
o 
n 
e 

1.การเปรียบตางของวรรณยุกตระดับ 55 55 11 55 
2.การเปรียบตางของวรรณยุกตเลื่อน
ระดับ 

ในตารางตัวอยางคําศัพทของเสียงวรรณยุกต
ขางตนจะเห็นวา เสียงวรรณยุกตที่ภาษาถิ่นแต
ละถิ่นเปรียบตางกันนั้นสวนใหญเปนการ
เปรียบตางแบบเสียงระดับกับเสียงเลื่อนระดับ
ทั้งสิ้น  

 

     5.4 คําศัพทภาษาถิ่น จากการเปรียบเทียบวงคําศัพทท้ังหา
ภาษาพบวา ภาษาถิ่นฮา ถิ่นฉี่ ถิ่นเปนตี้และถิ่นเหมยฝูมีคําศัพทที่ใชรวมกัน 70% 
ภาษาถิ่นฮาและฉี่มีคําศัพทรวมกัน 81%   ถิ่นเปนตี้และถ่ินเหมยฝูมีคําศัพทที่ใช
รวมกัน 78%  สวนภาษาถ่ินเจียมาวมีคําศัพทที่ใชรวมกันคอนขางนอยเมื่อเทียบ
กับภาษาถิ่นอื่นๆ คือมีเพียง 48% ในขณะที่คําศัพทที่ใชรวมกันก็มีเสียงตางกับ
ภาษาถิ่นอื่นๆมากดวย นอกจากนี้ยังพบคําศัพทที่ไมสอดคลองซึ่งกันและกัน หรือ
สอดคลองกันสองหรือสามถ่ิน นับเปนคําศัพทเฉพาะถิ่น เชน  
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คําศัพทเฉพาะถิ่น ถิ่นฮา ถิ่นฉี ่ ถิ่นเปนตี ถิ่นเหมยฝ ู เจียมาว 
ขาวสาร gei53 kiu33 lo11 saŋ53 mai13 
ชา tai11 fa:i33 tsaŋ31 zou53 tsəŋ53 
ด ู zui11 kiu33 lo11 saŋ53 mai13 
ใหม pa:n53 no55 no55 pa: ŋ53 ɬau4 
นอง gu:ŋ53   gu:ŋ11   noŋ31   e:ŋ24   nuəi55 

  
6.ตัวอักษรภาษาหลี  

  กลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลไทในประเทศจีนบางสวนมี
อักษรเปนของตัวเอง เชน ชาวไตท่ีไดรับอิทธิพลการเขียนมาจากภาษาสันสกฤต  
ชาวสุยที่ไดประดิษฐอักษรภาพของตนเองบนพ้ืนฐานของอักษรภาพของจีนรวมทั้ง
การยืมอักษรจีนโบราณมาใช  ชาวตงท่ียืมอักษรจีนมาใชจดคําภาษาตง ชาวจวงที่
ยืมอักษรจีนแบบลิ่วซูมาใชสําหรับจดชื่อสถานท่ี กลอน เพลง ตํานานชนเผาเปน
ตน แตชาวหลีในอดีตไมไดสัมผัสภาษาและวัฒนธรรมกับชาวฮั่น จึงไมพบวามีการ
ยืมอักษรจีนไปใช และชาวหลีเองก็ไมไดประดิษฐอักษรขึ้นใชดวย อยางไรก็ตาม
ภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมภาษาและวัฒนธรรม
ของชนกลุมนอยในประเทศ  ใหสิทธิเสรีภาพในการพัฒนาทางภาษาของตนเอง 
ในป 1956 คณะทํางานของสถาบันวิทยาการแหงชาติจีนไดตั้งคณะทํางานและลง
พ้ืนที่ศึกษาภาษาหลี โดยไดเลือกภาษาหลีถ่ินฮาซึ่งมีผูพูดมากที่สุดเปนแบบแผน
กําหนดวิธีการเขียนอักษรภาษาหลี โดยยึดตามวิธีการใชอักษรโรมันแทนเสียงของ
ภาษาจีนที่เรียกวาพินอิน(Pinyin) สรางอักษรภาษาหลีข้ึน (ดูตารางเสียงพยัญชนะ 
สระและวรรณยุกตในหัวขอระบบเสียง)  หลักเกณฑการเขียนภาษาหลีเปนดังนี้   
 
 IPA อักษรภาษาหล ี
พยัญชนะ 1.พยัญชนะทาย/ŋ/ /n,ȵ /,/t,ȶ/ ng, n,t 

2./ts/ j เมื่อนําหนาสระ i  ออกเสียง 
/i/ 
z เมื่อนําหนาสระ i  ออกเสียง 
/ɯ/ 

3. /tsh/ q เมื่อนําหนาสระ i  ออกเสียง 
/i/ 
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c เมื่อนําหนาสระ i  ออกเสียง /ɯ/ 

4.พยัญชนะที่ขึ้นตนดวยเสียง
สระ คือเสียง /ʔ/  

ไมใสพยัญชนะ  

5.อัฒสระ /ʔj/ /ʔw/ i,u 

สระ 1.สระเสียงยาว /a:/ aa 
2.สระเสียงยาวทีไ่มมเีสียง
เปรียบตาง /a:i/ 

ai 

3.สระเสียงยาวที่มหีางสระ/
m,n,ŋ,p,t,k/ เชน u:n 

uuem,uuen,uueng,uuep, 
uuet,uuek 

4.สระ /ɯ/ , / ɯ: / uu, uue 
วรรณยุกต 1.เสียง 1 ,7, 9  ไมใสวรรณยุกต 

2.เสียง 5,1,8 x,x,s 
 
บทสรุป  
 

บทความนี้เปนบทความเชิงพรรณนาลักษณะของภาษาหลี  ซึ่งเปนกลุม

ชาติพันธุสวนนอยที่พูดภาษาตระกูลไทรอบนอก(กะไดรอบนอก) มีถิ่นฐานอยูใน

เขตปกครองตนเองชาวหลีชาวเหมียว มณฑลหายหนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  ผูเขียนไดเขียนบทความในเชิงพรรณนาภาษาตระกูลไทในประเทศ

จีนทุกภาษาเรียงลําดับตั้งแตแขนงจวง-ไตสามภาษา(จวง ไต ปูอี) แขนงตง-สุยสี่

ภาษา(ตง สุย มูหลาว เหมาหนาน) และแขนงหลีหนึ่งภาษา(หลี) เปนอันดับ

ทายสุด เมื่อเปรียบเทียบพบลักษณะเดนที่นาสังเกตวาภาษาหลีมีระบบเสียงกอง 

เสียงรอง(ดูรายละเอียดเรื่องเสียงรองในเชิงอรรถของหัวขอ 2.1) ไดแก เสียง

เปลี่ยนเปนเพดาน เสียงเปลี่ยนเปนริมฝปากสอดคลองกับภาษาเหมาหนานและ

ภาษาสุยซึ่งเปนสมาชิกในแขนงตง-สุย มากกวาที่จะสอดคลองกับภาษาในแขนง

จวง-ไต ดังนี ้
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แขนงจวง-ไต จวง-ไต-ปูอี b d  p j 
แขนงตง-สุย ตง m l  p j 

มูหลาว m l  p ˀj 
เหมาหนาน ˀb ˀd ˀw ˀj 
สุย ˀb ˀd ˀw ˀj 

แขนงหล ี หล ี ˀb ˀd ˀw ˀj 
  

เรื่องที่นาสนใจอีกประการหนึ่งท่ีทําใหมองเห็นภาพวา ภาษาหลีเปน
ภาษาที่หางออกไปจากภาษาอ่ืนๆก็คือ การมีคําศัพทรวมเช้ือสายที่ใชรวมกันนอย
และคําศัพทที่ใชรวมกันนั้นยังออกเสียงตางกันมากอีกดวย บางคําตางกันจนแทบ
ไมรูวาเปนคํารวมเชื้อสายกัน ทั้งยังมีคําศัพทเฉพาะเผาพันธุแยกออกไปตางหาก
อีกจํานวนมาก ในขณะที่ภาษาอื่นมีความใกลชิดและมีรองรอยความสัมพันธกัน
ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบอีกวาภาษาไทในประเทศจีนทั้งหมด มีคําศัพทที่ใชรวมกับ
ภาษาจีนโบราณ 

ในดานการสัมผัสภาษาจะเห็นวาภาษาหลีแตกตางจากภาษาอ่ืนๆ  
เนื่องมาจากวานับแตอดีตเปนตนมา เหตุท่ีภาษาหลีไมไดมีปฏิสัมพันธกับชาวฮั่น 
ทําใหภาษาหลียังคงรักษาภาษาแบบดั้งเดิม ซึ่งจุดนี้แตกตางไปจากภาษาอื่นๆท่ี
อาศัยใกลชิดกับชาวฮั่น ดังจะพบวาภาษาในแขนงจวง-ไต และตง-สุย  ไดรับ
อิทธิพลจากภาษาจีนท้ังระบบเสียง ระบบคํา และระบบไวยากรณ โดยเฉพาะ
ระบบคําและระบบไวยากรณมักมีสองแบบเลือกใชแบบใดก็ได คือ แบบที่เปน
ภาษาดั้งเดิมกับแบบที่ยืมภาษาจีนมาใช บางยืมเฉพาะคํา บางยืมท้ังคําทั้ง
ไวยากรณใชสลับกันไปมา จนกระทั่งปจจุบันลูกหลานชนกลุมนอยไดเรียน
ภาษาจีนอยูในแวดลอมของชาวฮั่น  ทําใหภาษาก็ถูกแทรกแซงมากขึ้น แนวโนม
การใชภาษาของชนกลุมนอยเหลานี้ก็จะใชภาษาจีนมากขึ้นเชนกัน 
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Narratives of Doctors and Patients in Cheewachit 

Magazine : Communication about Cancer  
 

ทรงภพ ขุนมธุรส2 และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ3 

 

บทคัดยอ 
  

  บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องเลาของแพทยและผูปวย

โรคมะเร็งจากนิตยสารชีวจิต ในฐานะเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เปน “สื่อ”

กลางชวยสื่อสารความหมายบางประการระหวางผูเลาเรื่อง (ผูสงสาร) ไปยังผูอาน 

(ผูรับสาร) โดยสาระที่แฝงอยูในเรื่องเลา พบ 4 ลักษณะ คือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

โรคมะเร็ง วิธีการรักษาโรคมะเร็ง การสรางกําลังใจเพื่อตอสูกับโรคมะเร็ง และ

ขอคิดบางประการที่ไดรับจากโรคมะเร็ง ขอมูลเหลานี้ถือเปนเรื่องสําคัญมาก

สําหรับผูปวยที่กําลังเผชิญกับโรคมะเร็ง ดังนั้นประสบการณ ขอคิด กําลังใจ 

ความประทับใจจากผูเลาเรื่องจึงเปนคุณสมบัติพิเศษที่โดดเดนของเรื่องเลาที่

แตกตางจากเอกสารทางการแพทยอ่ืนๆ 
 

คําสําคัญ : เรื่องเลา,  การสื่อสาร,  โรคมะเร็ง 

 

                                                           
1 บทความนี้เปนเพยีงสวนหนึ่งของโครงการวิจยัเรื่อง การสื่อสารเรื่องโรคมะเรง็ใน

นิตยสารชีวจิต ไดรบัทุนอุดหนุนการวิจยัจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป พ.ศ. 2557 

2 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

3 รองศาสตราจารย ประจาํวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ 
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Abstract 

 
 The purpose of this article is to examine narratives of 

Doctors and Cancer Patients from Cheewachit Magazine as one type 

of literature that is a “medium” for communicating meanings from 

the teller (message sender) to the readers (message receivers).  

Regarding the messages implied in the narratives, 4 types of them 

were found, namely, general knowledge about cancer, cancer 

treatment methods, generating courage to fight cancer, and ideas 

acquired from cancer. All this information is very important to 

patients facing cancer. Therefore, the experience, ideas, courage and 

impression from the teller are conspicuous special attributes of the 

narratives, which are different from other medical documents. 
 

Keywords : Narratives,  Communication,  Cancer 
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บทนํา 

 เรื่องเลา เปนเรื่องราวที่มีเนื้อหาสาระที่เปนขอเท็จจริง เกิดขึ้นจาก

ประสบการณ ความคิดหรือจินตนาการของบุคคล สื่อสารผานชองทางไปยังอีก

บุคคลหนึ่ง ไมวาจะเปนการพูดหรือการเขียนก็ตามเรื่องเลาแตละเรื่องนั้นมักจะ

แฝงวัตถุประสงคตางๆ ของผูเลาเรื่อง (ผูสงสาร) ไวเสมอ เพื่อตองการที่จะสื่อสาร

บางสิ่งบางอยางไปยังผูอาน (ผูรับสาร) ไมวาจะเปนความรู ทัศนคติ และขอคิดที่

นาสนใจอันเปนประโยชนแกผูอานเสมอ  

สวน Meike Bal (1999 : 3) ไดกลาวถึงศาสตรของเรื่องเลา 

(Narratology) วาเปนทฤษฎีของการเลานับเปนเครื่องมือที่ชวยใหทําความเขาใจ

และวิเคราะหเรื่องเลา (Narrative) หลากหลายประเภทที่บอกเลาเรื่องราว ไม

จํากัดวาเปนเฉพาะงานเขียนประเภทเรื่องสั้นและนวนิยายเทานั้น ฉะนั้นเรื่องเลา

จากแพทยและผูปวยในนิตยสารชีวจิตจึงเปน  เรื่องเลาในรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ

อยางยิ่ง 

 กาญจนา แกวเทพ (2541 : 61) กลาวถึงการวิเคราะหจุดยืนของผูเลา

เรื่องวา มุมมองของผูรับสารจะถูกกําหนดจากจุดยืนของผูเลาเรื่อง โดยสามารถ

แบงประเภทของมุมมองที่เกิดจากจุดยืนของผูเลาเรื่องไวเปน 4 แบบ ไดแก        

1. ผูเลาเรื่องมองไปจากมุมมองของบุรุษท่ีหนึ่ง กลาวคือ ตัวเอกของเรื่องเปนผูเลา

เรื่อง การเลาเรื่องแบบนี้มักจะไดยินคําวา ผม หรือ ฉัน ปรากฏอยูตลอดเวลา 

เนื่องจากผูเลาเรื่องเปนเจาของเรื่อง ดังนั้นจึงมีขอเดนตรงที่ใกลชิดกับเหตุการณ 

แตขอดอยก็คืออาจจะมีอคติเจือปนอยูดวย 2. ผูเลาเรื่องมองไปจากมุมมองของ

บุรุษที่สาม คือการที่ผูเลาเรื่องมีความเกี่ยวของเช่ือมโยงกับตัวละครเอก ผูเลาจึง

เลาเรื่องเหตุการณที่เกิดข้ึนกับตัวเอก ไมใชเรื่องของผูเลาโดยตรง 3. การเลาเรื่อง

จากมุมมองที่เปนกลาง เปนการเลาเรื่องที่ไมปรากฏตัวผูเลาในลักษณะของตัว

บุคคล แตจะเปนการเลาจากมุมมองของคนวงนอกที่สังเกตและรายงานเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นอยางเปนกลาง ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง และปลอยใหผูชมตัดสิน    
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เอาเอง ขอเดนของการเลาเรื่องแบบนี้คือ มีความเปนกลาง แตขอดอยคือ การเลา

แบบนี้ไมสามารถชวยใหผูอานหรือผูชมเขาใจอารมณ ความคิด และจิตใจของตัว

ละครไดอยางลึกซึ้ง และ 4. การเลาเรื่องแบบผูรอบรูไปหมดทุกอยาง วิธีการแบบ

นี้อาจจะมีจุดรวมกับทั้ง 3 แบบที่กลาวมา คือ อาจจะเปนบุรุษที่หนึ่ง บุรุษที่สาม 

หรือมุมมองที่เปนกลาง หากทวาวิธีการสุดทายน้ี   ผูเลาจะมีลักษณะหยั่งรูไปหมด

ทุกอยาง ไมวาจะเปนความคิดหรือจิตใจของตัวละคร สามารถลวงรูขามกาลเวลา

สถานท่ีไปหมด และผูเลาเรื่องจะอธิบายทุกอยางใหผูชมไดรับรูตาม 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหเห็นวาเรื่องเลามีความสําคัญหลักๆ 3 ประการ 

คือ ประการแรก เรื่องเลาทําหนาที่นําเสนอ ถายทอดเหตุการณ เรื่องราว 

ประสบการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหขอมูลขาวสาร หรือเปดเผยขอเท็จจริงทั้งใน

ปจจุบันและในอดีต ประการที่สอง เรื่องเลาทําหนาที่ช้ีแจงหรือบอกเลา นําเสนอ

ความคิดเห็น เพื่อสรางความเขาใจที่ดีและถกูตองรวมกัน ประการที่สาม เรื่องเลา

ทําหนาที่โนมนาวจูงใจ จรรโลงจิตใจ กลาวคือ เรื่องเลาตางๆ มักแฝงขอคิด

เตือนใจที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได (จอมยุทธ, 2557 :   

ไมมีเลขหนา) 

ฉะนั้นคุณคาของการเขียนเรื่องเลา ไดแก เพื่อใหผูอานไดรับความรู 

ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น แนวทางปฏิบัติ วิธีการแกปญหา ขอคิด แรงบันดาลใจ 

ขอแนะนํา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ

เรื่องเลา ดังนี ้

 เสาวณิต จุลวงศ (2550) ศึกษากลวิธีการเลาเรื่องแบบหลังสมัยใหมใน

บันเทิงคดีรวมสมัยของไทยที่แตงขึ้นระหวาง พ.ศ. 2531 – 2549 และแนวคิด

สําคัญที่เสนอดวยกลวิธีการเลาเรื่องแบบหลังสมัยใหมในบันเทิงคดีรวมสมัย 

การศึกษาแสดงใหเห็นวาบันเทิงคดีรวมสมัยของไทยท่ีนํามาศึกษาใชกลวิธีการเลา

เรื่องแบบหลังสมัยใหมหลายประการ ไดแก การแสดงความตระหนักรูถึงความ

เปนเรื่องแตง การปฏิเสธรูปแบบปกติของเรื่องเลา การสรางความเปนสหบท    

การลอ การผสมผสานความจริงกับความมหัศจรรย  และการใชรูปแบบ
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วรรณกรรมยอดนิยม เพื่อนําเสนอแนวคิดหลังสมัยใหมเกี่ยวกับสภาวะสังคม

วัฒนธรรม และสถานะของวรรณกรรม  ในดานสภาวะสังคมวัฒนธรรม บันเทิงคดี

ที่นํามาศึกษาแสดงใหเห็นภาวะการบริโภคและสังคมบริโภคในระบบเศรษฐกิจทุน

นิยมยุคหลัง สังคมเต็มไปดวยสิ่งจําลองและวัตถุเพื่อการบริโภค ปจเจกบุคคลใน

ภาวะสังคมเชนนี้มีความทุกข ตองสูญเสียอิสรภาพหรืออํานาจเหนือตนเอง      

การเปลี่ยนผานของยุคสมัยแสดงใหเห็นจากการเปลี่ยนแปลงระบบคุณคาหรือ

บรรทัดฐานของสังคม ในการนําเสนอสถานะของวรรณกรรมจากมุมมองหลัง

สมัยใหม บันเทิงคดีที่นํามาศึกษาแสดงความตระหนักถึงความเปนเรื่องแตงและ

เปนวาทกรรมการเมืองเชิงอํานาจ และเปดเผยถึงกรอบขอจํากัดในการสรางสรรค

ผลงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรอบของวรรณกรรมเพื่อชีวิต และดวยเหตุที่ตระหนัก

ถึงความสัมพันธกับการเมืองเชิงอํานาจ บันเทิงคดีรวมสมัยจึงแสดงใหเห็นวา

วรรณกรรมเปนปฏิบัติการทางภาษาแบบหนึ่งในรูปของเรื่องเลาซึ่งมีบทบาทใน

การสราง เสริม สืบทอด ตอบโต หรือตอรองกับความคิดตางๆ ที่เผยแพรอยูใน

สังคม ซึ่งทําใหเกิดการกดขม ปกปด บิดเบือนความแตกตางหลากหลายที่มีอยู

และไมเปนท่ีปรารถนาใหหายไปจากความรับรูของสังคม 

 อรสุธี ชัยทองศรี (2550) ศึกษาบันทึกประสบการณสวนบุคคลของ

ผูปวยโรคมะเร็ง จํานวน 13 เรื่อง เพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงคุณคาในดานเนื้อหาและ

กลวิธีการประพันธ รวมไปถึงบทบาทตอผูปวยโรคมะเร็ง จากการศึกษาวิจัย 

พบวาบันทึกประสบการณสวนบุคคลของผูปวยโรคมะเร็งมีเนื้อหาที่เอื้อประโยชน

หลายประการ บันทึกเหลานี้กลาวถึงประสบการณสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับการ

ปวยเปนโรคมะเร็งทุกขั้นตอน เชน สาเหตุของการเปนโรค วิธีการรักษาตลอดจน

การดูแลปฏิบัติตนภายหลังการรักษา เปนตน นอกจากนี้ บันทึกบางเรื่อง ผูเลายัง

เพิ่มเติมความรูที่คนควารวบรวมจากแหลงตางๆ มานําเสนอไวดวย และยังแสดง

ทรรศนะและแนวคิดที่นาสนใจอีกหลายประการ การใชกลวิธีการประพันธที่

หลากหลายในบันทึกผูปวยโรคมะเร็งมีผลในการเพิ่มคุณคาและความนาสนใจ
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ใหแกเนื้อหายิ่งขึ้น บันทึกบางเรื่องมีการนํากลวิธีการประพันธบันเทิงคดีมาใช  

รวมดวย เชน การสรางตัวเรื่องใหมีปมปญหา จุดพลิกผัน และการคลี่คลายเรื่อง 

การสรางตัวละครหรือสถานการณสมมติ บางเรื่องก็มีการจําลองสถานการณ     

มาเลา ทําใหเรื่องนาอานและชวนติดตาม เปนตน ในสวนของกลวิธีการใชภาษา 

พบวาบันทึกเหลานี้มักใชภาษาเรียบงาย ตรงไปตรงมา สวนใหญผูเลามักจะใช

ภาษาพูดเหมือนกําลังสนทนากับผูอาน ทําใหผูอานรูสึกใกลชิดและเปนกันเองกับ

ผูเลา เสมือนไดฟงเรื่องราวจากผูเลาโดยตรง บางเรื่องยังมีการสรรคําและการใช

ความเปรียบในการบรรยายหรืออธิบาย ทําใหผูอานเขาใจรายละเอียดของสิ่งที่

กลางถึงอยางชัดเจนและสมจริง 

 พจมาน มูลทรัพย (2551) ศึกษาลักษณะเรื่องเลาของเกยในชุมชน

วรรณกรรมออนไลน กลุมบลูสกาย โซไซตี้ ใน www.pantip.com และศึกษา

บทบาทหนาท่ีของเรื่องเลาดังกลาว ผลการวิจัยพบวาเรื่องเลาในชุมชนวรรณกรรม

ออนไลนนี้สามารถแยกไดเปน 2 กลุม คือ เรื่องเลาบันทึกประสบการณชีวิตและ

เรื่องแตง ซึ่งไดแก นวนิยายและเรื่องสั้น เรื่องเลาบันทึกประสบการณชีวิตมี

เนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเกย โดยเฉพาะการเผชิญหนาและจัดการกับปญหาและ

อุปสรรคตางๆ และเนื้อหาที่สะทอนทัศนคติที่เกยมีตอสังคม สวนเนื้อหาของ     

นวนิยายและเรื่ องสั้นนั้นสวนใหญจะเปนเรื่ องเกี่ ยวกับความเหงาและ

ประสบการณดานความรักของเกย สําหรับกลวิธีการแตงนั้น ในเรื่องเลาบันทึก

ประสบการณชีวิตนั้นมีการนําเสนอจากมุมมองของเกย กลาวคือผูเขียนซึ่งลวน

เปนเกยเลาเรื่องของตนโดยใชการเลาเรื่องจากมุมมองของผูเลาที่ใชสรรพนาม

บุรุษท่ี 1 แทนตนเอง และมีการเนนมุมมองของเรื่องที่ผูเปนเกย สวนในเรื่องแตง

นั้น พบวาตัวละครหลักทั้งในเรื่องสั้นและนวนิยายลวนเปนเกย แกนเรื่องของเรื่อง

แตงเหลานี้สวนใหญเกี่ยวกับประสบการณดานความรักของเกย กลาวคือ เกยมี

ความรักท่ีจริงใจและบริสุทธิ์ถึงแมวาในหลายเรื่องความสัมพันธดานความรักของ

เกยจะไมประสบผลสําเร็จ เรื่องเลาเหลานี้มีการเนนมุมมองของเรื่องในดาน

อารมณความรูสึกของเกยจึงทําใหผูอานนาจะเกิดความเขาใจและเห็นใจของเกย 

ลักษณะเหลานี้พบไดนอยในเรื่องเลาทั่วๆ ไป บทบาทหนาที่เรื่องเลาของเกยที่พบ
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มี 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เรื่องเลาเหลานี้สงผลตอการสรางความเปนกลุม

ของกลุมบลูสกาย โซไซตี้ โดยมีเรื่องเลาเปนสิ่งที่เช่ือมโยงใหสมาชิกเขามารวมตัว

กันจนเกิดเปนกลุมที่เหนียวแนน ประการที่สอง เรื่องเลายังมีบทบาทในการ

แสดงอัตลักษณเกยและภาพตัวแทนเกย กลาวคือเกยในกลุมบลูสกาย โซไซตี้เปน 

"เกยสีฟา" เกยเปนผูชายธรรมดาที่รักผูชายดวยกัน ไมไดเปน ผูมีความวิปริต

ผิดปกติแตอยางใด เกยเปนผูที่มีชีวิตจิตใจเหมือนคนธรรมดาในสังคมทั่วไป 

ประการสุดทาย เรื่องเลาเหลานี้นับเปนการสรางวาทกรรมเกยของกลุมบลูสกาย 

โซไซตี้เพื่อตอบโตวาทกรรมกระแสหลักที่สรางความเปนอ่ืนใหแกเกย 

 ชุติมณฑน ตรีอํานรรค (2553) ศึกษาลักษณะของเรื่องเลาความ

เจ็บปวยในสังคมหลังสมัยใหม จํานวน 3 เรื่อง โดยวิเคราะหในมิติดานสวนตัวของ

เรื่องเลาความเจ็บปวย ที่มีสวนชวยเยียวยาจิตใจและตัวตนของผูปวย อีกทั้งยัง

วิเคราะหในมิติดานสังคมของเรื่องเลาความเจ็บปวย ซึ่งกอใหเกิดชุมชนการเรียนรู

และแบงปนประสบการณความเจ็บปวย จากการศึกษาพบวา เรื่องเลาความ

เจ็บปวยเปดพ้ืนท่ีใหผูปวยไดบอกเลาประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับความเจ็บปวย

ดวยตัวเอง ซึ่งเปนประสบการณที่เต็มไปดวยมิติทางจิตใจ ไมวาจะเปนอารมณ 

ความรูสึก และความเจ็บปวด อีกท้ังเปดโอกาสใหผูปวยไดถายทอดมุมมองที่ตนมี

ตอการแพทยสมัยใหม โรค และความเจ็บปวย ทําใหผูปวยไดนิยามความหมาย

ใหมใหกับความเจ็บปวย และตนเองในฐานะผูปวย นอกจากนี้เรื่องเลาความ

เจ็บปวยกอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู โดยมีความเจ็บปวยและความเจ็บปวด

เปนตัวเช่ือมคนในชุมชนเขาดวยกัน ไมวาจะเปนชุมชนที่เปนรูปธรรม หรือชุมชน

ในจินตนาการ เนื่องจากในการบอกเลา อาน หรือรับฟงเรื่องเลาความเจ็บปวย   

ทําใหทั้งผูเลา ผูอาน หรือ ผูฟงไดกาวเขาไปสูมิติแหงการแบงปนประสบการณ

ความเจ็บปวย ความทุกข ความเจ็บปวด และบทเรียนบางอยางที่ผูเลาไดรับจาก

ประสบการณความเจ็บปวย นอกจากนี้ ผูเลาสวนใหญก็มักใชอารมณขันในการ

นําเสนอ ทําใหเนื้อหาที่เครงเครียดผอนคลายลงและไมนาเบื่อ กลวิธีการประพันธ
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ทั้งหมดนี้จึงมีคุณคาและสามารถสื่อสารเนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

รวมทั้งมีสวนในการประเทืองอารมณไดอีกดวย บันทึกผูปวยโรคมะเร็งมีบทบาท

ตอสังคมอยางสําคัญ 2 ประการ ไดแก บทบาทในการสรางภาพลักษณใหมใหแก

โรคมะเร็งและผูปวยโรคมะเร็ง และบทบาทในการเยียวยาผูปวย ในสวนแรก 

บันทึกผูปวยโรคมะเร็งไดนําเสนอภาพลักษณใหม เชน โรคมะเร็งเปนโรคธรรมดา

โรคหนึ่งที่พึงรักษาและตอสู มะเร็งไมใชโรคแตเปนระบบเตือนภัยใหแกรางกาย

คลายมิตรสนิท และมะเร็งเปนโอกาสที่ผลักดันใหคนเราไดพัฒนาคุณคาของตนให

ดียิ่งข้ึน สวนผูปวยโรคมะเร็งนั้นมีภาพลักษณวาเปนบุคคลที่กลาหาญและเขมแข็ง 

และมีศักดิ์ศรีในตัวเองอยางเต็มเปยม ในสวนบทบาทการเยียวยาผูปวยนั้น บันทึก

ผูปวยโรคมะเร็งเปนกลไกหนึ่งที่ผูเขียนใชเยียวยาจิตใจของตนเองใหคลายความ

วิตกกังวลและปลอบประโลมใหเกิดกําลังใจไดเปนอยางมาก โดยใชบันทึกเพื่อ

ระบายความคับของใจและสารภาพผิด อีกทั้งการเลาเรื่องราวเกี่ยวกับการปวย

เปนมะเร็งในเชิงบวกยังสามารถปลอบประโลมและเยียวยาจิตใจของผูเลาเรื่อง

เหลานี้ใหคลายความวิตกกังวลและเกิดกําลังใจไดเปนอยางมาก สวนผูอานที่เปน

ผูปวยนั้นก็สามารถเทียบเคียงประสบการณของตนเขากับประสบการณของผูเลา 

และไดรับการเยียวยาไดดวยกระบวนการในทํานองเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลใน

การเยียวยาผูอานที่เปนผูใกลชิดกับผูปวยโรคมะเร็งอีกดวย ดวยสาเหตุตางๆ 

เหลานี้บันทึกประสบการณสวนบุคคลของผูปวยโรคมะเร็งซึ่งเปนวรรณกรรมรวม

สมัยประเภทหนึ่งจึงมีคุณคาในการประเทืองปญญาและอารมณตอผูอานอยาง

กวางขวาง 

 ดวยเหตุนี้จะสังเกตไดวาเรื่องเลาจึงแตกตางจากสารประเภทอื่น ไมวา

จะเปนหนังสือ บทความวิชาการ ตํารา แผนพับ เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนสารที่ให

ขอมูลแกผูอานอยางตรงไปตรงมา เรื่องบางเรื่องเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความเปน

ความตายของบุคคล การเจ็บปวยดวยโรคที่รุนแรง การสื่อสารดวยเรื่องเลาจึงทํา

ใหชวยลดความนากลัวและความรุนแรงของเนื้อหาสาระลงได ทําใหผูอานคอยๆ 

ซึมซับและรับสารทีละเล็กทีละนอยชวยใหผูอานสามารถตั้งสติและรับสารไดอยาง

คอยเปนคอยไป อีกทั้งยังไดรับความเพลิดเพลินอีกดวย 
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 เรื่องเลา เปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่พบมากในสื่อสิ่งพิมพประเภท

นิตยสาร เนื่องจากมีความยาวไมมากนัก อานงาย สนุกสนาน สอดคลองกับที่ 

Frank Luther Mott ผูชํานาญการดานนิตยสารอเมริกัน ไดใหความหมายของ  

คําวา นิตยสาร (Magazine) ไววา “เปนการนําเอาเรื่องราวตางๆ มารวมไวในเลม

เดียวกัน เชน นิตยสารฉบับหนึ่งอาจจะมีบทกวี บทความ ตลอดจนขาว และ     

การวิเคราะหขาว”สอดคลองกับที่มาของคําวา Magazin ในภาษาฝรั่งเศสที่

หมายถึง “คลังสินคา” หรือ “คลังเก็บของ” (อางใน จงจิต ศรีพรรณ โรเบิรต, 

2543 : 2) อาจกลาวไดวา นิตยสาร เปนสื่อสิ่งพิมพประเภทหนึ่งที่บันทึกและ

นําเสนอเรื่องราว เหตุการณ คานิยม ความรู ภูมิปญญา และวิทยาการตางๆ ของ

สังคมใหผูอานไดเรียนรูและเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัวมากขึ้น และสิ่งที่คนในสังคม

กําลังใหความสนใจอยางมากในปจจุบันก็คือ เรื่องของสุขภาพ สังเกตไดวา มีสื่อที่

นําเสนอความรูและสงเสริมสุขภาพมากมาย ไมวาจะเปนรายการโทรทัศนตางๆ 

หรือสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร โดยเฉพาะนิตยสารเพื่อสุขภาพท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุดในขณะนี้ ก็คือนิตยสารชีวจิต 

 นิตยสารชีวจิต เปนสื่อสิ่งพิมพที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพกายและสุขภาพใจของคนในสังคม เรียกไดวาเปนนิตยสารที่ใหความรู วิธี

คิด การปองกัน การรักษา และการเรียนรูที่จะอยูรวมกับโรคภัยไขเจ็บอยางเปน

ปกติจนกระทั่งการรักษาใหหายขาด พรอมทั้งนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพและการรับมือกับโรคตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคเบาหวาน โรคไทรอยด โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร  โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคระบบประสาท โรคระบบทางเดินปสสาวะ โรคผิวหนัง และโรคมะเร็ง ซึ่งโรคมะเร็ง

นั้นเปนโรคที่คราชีวิตคนไทยเปนอันดับหนึ่งติดตอกันมาหลายปแลว ดังที่เว็บไซต

ไทยรัฐออนไลน รายงานวา 
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“พบสถิติสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยครอง

แชมป 13 ปซอน “จากสถิติในแตละปพบวา “มะเร็ง” ไดครา

ชีวิตคนทั่วโลกและมีอัตราสูงขึ้น เพื่อใหคนไทยและคนทั่วโลก

ไดตระหนักถึงภัยรายของโรคมะเร็ง รวมถึงรณรงคใหผูคนหัน

มาใสใจสุขภาพตัวเอง ทางองคการอนามัยโลกจึงไดกําหนด“วัน

มะเร็งโลก” (World Cancer Day) ในวันที่ 4 กุมภาพันธของ

ทุกป โดยคาดอีก 21 ปขางหนาจะมีผูปวยมะเร็งเพิ่มขึ้นปละ 

24 ลานคน” สําหรับประเทศไทยนั้น พบวาโรคมะเร็งเปน

สาเหตุการตายสูงเปนอันดับ 1 ของคนไทยตอเนื่องมานานกวา 

13 ป ตั้งแตป 2543 เปนตนมา และจากขอมูลลาสุด จาก

กระทรวงสาธารณสุข พบวาคนไทยปวยเปนโรคมะเร็งรุนแรง

มากข้ึน และมีคนไทยเสียชีวิตกวา 60,000 คนตอป สวนท่ัวโลก

มีรายงานการเสียชีวิตปละเกือบ 8 ลานคน” 

(ไทยรัฐออนไลน, 4 กุมภาพันธ 2557) 

 

จากขอมูลดังกลาว สะทอนใหเห็นวา มะเร็งเปนโรคที่รุนแรงและนา

สะพรึงกลัว หลายคนคงไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งผานชองทางตางๆ 

มาแลวมากมาย ไมวาจะเปนสื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพทางดาน

สุขภาพ ก็ลวนนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งภัยรายที่คนในสังคมกําลัง

เผชิญ ทําใหผูอานเกิดความรูสึกหวาดกลัว และคิดวาโรคมะเร็ง ยากที่จะรักษาให

หายขาดได ถึงแมวาจะมีผูรอดชีวิตจากการปวยเปนโรคมะเร็งอยูจํานวนหนึ่งก็

ตาม  

นอกจากสถิติการเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งของคนไทยแลว เธียร รติธรรมกุล 

(2555 : บทนํา) ผูเขียนหนังสือรอดและสุขกับมะเร็งยังไดกลาววา “โรคมะเร็งมี

การเจริญเติบโตเปนปฏิภาคกับความเจริญในยุคปจจุบัน ความเคยชินกับการกิน

อาหารจานดวน มลพิษจากสิ่งแวดลอม แรงกดดันที่สูงขึ้น การขาดการออกกําลัง

กาย และความเครียดไดถูกพิสูจนแลววาเปนตัวการสําคัญที่บั่นทอนภูมิตานทาน 
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และทําใหขาดการนอนหลับแบบมีคุณภาพ รางกายพลาดโอกาสซอมแซมตนเอง

ในชวงสี่ทุมถึงตีสองเปนเหตุใหขาดการซอมแซมรางกายท่ีเพียงพอ นานวันเขาโรค

รายทั้งหลายก็จะตามมา เชื้อโรคเขาสูรางกายไดงาย ระบบประสาทจะเสื่อม และ

ขอตอในรางกายอักเสบ มีอาการเจ็บปวดทั้งรางกาย จนกระทั่งกลายเปน

โรคมะเร็งในที่สุด” 

ความรายกาจของโรคมะเร็งที่กลาวมานั้น เปนสาเหตุใหคนในสังคมไทย

ตองเรียนรูและหาความรูที่จะจัดการกับ “โรคมะเร็ง” หรือเรียนรูที่จะหาวิธีการ

ปองกัน รักษา และการเรียนรูที่จะอยูรวมกับโรคมะเร็งใหไดอยางเปนปกติ  

นิตยสารชีวจิต ซึ่งจัดอยูในประเภทนิตยสารเพื่อสุขภาพ (ไศลทิพย จารุภูมิ, 

2547 : 252) มีวัตถุประสงคใหผูอานมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นมีการสื่อสาร

เรื่องโรคมะเร็งผาน “เรื่องเลา” ดวยการสอดแทรกเกร็ดความรู ทัศนคติ วิธีคิด 

และการเรียนรูที่จะอยูรวมกับโรคมะเร็ง ใหไดอยางเปนปกติ จนกระทั่งสามารถ

เอาชนะรักษาโรคมะเร็งใหหายขาดไดอยางนาสนใจดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

เนื้อหาสาระที่ผูเขียนสื่อสารตอผูอานเกี่ยวกับโรคมะเร็งผานเรื่องเลาที่ปรากฏใน

นิตยสารชีวจิตในชวงป พ.ศ.2556 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาเนื้อหาสาระที่ผูเขียนสื่อสารแกผูอานเกี่ยวกับโรคมะเร็งผาน

เรื่องเลาที่ปรากฏในนิตยสารชีวจิตใน  ชวงป พ.ศ. 2556 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผูวิจัยจะศึกษาเนื้อหาสาระในเรื่องเลาของแพทยและผูปวยที่สื่อสารตอ

ผูอานในนิตยสารชีวจิตท่ีผลิตและออกจําหนายในป พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 24 ฉบับ 

ไดแก   
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 ชื่อหนังสือ รายละเอียดการตีพิมพ 

1 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 342 วันที่ 1 มกราคม 2556 

2 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 343 วันที่ 16 มกราคม 2556 

3 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 344 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 

4 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 345 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2556 

5 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 346 วันที่ 1 มีนาคม 2556 

6 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 347 วันที่ 16 มีนาคม 2556 

7 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 348 วันที่ 1 เมษายน 2556 

8 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 349 วันที่ 16 เมษายน 2556 

9 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 350 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 

10 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 351 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

11 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 352 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 

12 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 353 วันที่ 16 มิถุนายน 2556 

13 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 354 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 

14 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 355 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

15 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 356 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

16 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 357 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 

17 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 358 วันที่ 1 กันยายน 2556 

18 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 359 วันที่ 16 กันยายน 2556 

19 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 360 วันที่ 1 ตุลาคม 2556 

20 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 361 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 

21 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 362 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

22 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 363 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 

23 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 364 วันที่ 1 ธันวาคม 2556 

24 นิตยสารชีวจิต ปท่ี 15 ฉบับที่ 365 วันที่ 16 ธันวาคม 2556 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องเลาซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ผูเขียนตองการสื่อสารเรื่อง

โรคมะเร็งในนิตยสารชีวจิต ในชวงป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา พบเรื่องเลาจํานวน 6 

เรื่อง ใน 2 คอลัมน คือ คอลัมน “นิยายหมอกับคนไข” จํานวน 4 เรื่อง และ

คอลัมน “บันทึกหัวใจแกรง” จํานวน 2 เรื่อง โดยปรากฏสาระที่ผูเขียนตองการ

จะสื่อสารแกผูอานใน 4 ลักษณะ ไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง วิธีการ

รักษาโรคมะเร็ง การสรางกําลังใจตอสูกับโรคมะเร็ง และขอคิดบางประการที่

ไดรับจากโรคมะเร็งดังนี ้

 

ความรูเร่ืองโรคมะเร็งจาก “เร่ืองเลา” 

เรื่องเลาเกี่ยวโรคมะเร็งมักจะมีการสอดแทรกเกร็ดความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

โรคมะเร็ง เพ่ือใหผูอานไดรับทราบขอมูลพอสังเขป เชน สาเหตุของโรคมะเร็ง ช่ือ

ของมะเร็งแตละชนิด และลักษณะของอาการของมะเร็งชนิดตางๆ โดยเลาผาน

ประสบการณของแพทยที่ทําการรักษาและผูปวยโรคมะเร็ง ดังน้ี 

บันทึกหัวใจแกรง “ตอนเมื่อนางเอก (เกือบ) พลาดทาใหเซลลราย” 

เปนเรื่องเลาผานประสบการณของคุณเอมี่ กลิ่นประทุม นักแสดงสาวที่ไปตรวจ

สุขภาพและตรวจภายใน แลวบังเอิญพบวา ปากมดลูกของตนเองมีเซลลผิดปกติที่

พรอมจะเจริญเติบโตเปน “มะเร็งปากมดลูก” 

 

 คุณหมอแจงวา ปากมดลูกมี่มีเซลลผิดปกติที่พรอม

เจริญเติบโตเปนมะเร็งปากมดลูก โดยทั่วไปมักพบในผูหญิงวัย 

40 ปข้ึนไป การตรวจพบเซลลผิดปกติชนิดนี้ในผูหญิงวัย 24 ป 

จึงถอืเปนกรณีที่พบไดนอย 

 เมื่อถามถึงสาเหตุ คุณหมอกลาววา อาจเปนเพราะ

กรรมพันธุ  เนื่องจากซักประวัติแลวพบวา คุณแมก็ เปน
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เหมือนกัน แตตรวจพบหลังจากมีลูกแลว จึงตัดมดลูกและรังไข

ทิ้งไป สวนกรณีของมี่ตรวจพบตั้งแตอายุนอยและยังไมเคยมีลูก 

ความเสี่ยงและโอกาสลุกลามจะสูงกวา 

 ทั้งนี้คุณหมอบอกวา ปจจัยสําคัญที่สุดในการยับยั้ง

ไมใหเซลลลุกลามคือ การดูแลรางกายใหแข็งแรงเพราะไมมียา

รักษา ถารางกายออนแอเมื่อใด เซลลผิดปกติจะกระจายทันที 

นอกจากนี้คือการตรวจเช็ควาเซลลผิดปกติเจริญเติบโตถึงขั้น

ไหน ซึ่งมีดวยกัน 3 ขั้น หากเซลลเจริญเติบโตถึงขั้นที่ 3 และ

ลุกลามตอไปจะกลายเปนเซลลมะเร็งปากมดลูกทันท ี

(ชีวจิต ฉบับท่ี 362 เดือนพฤศจิกายน 2556 : 59) 

 

เรื่องเลาของคุณเอมี่  ทําใหผูอานไดรับความรู เกี่ยวกับโรคมะเร็ง      

ปากมดลูก ทําใหผูอานทราบวา “มะเร็งปากมดลูก” มักพบในผูหญิงวัยสี่สิบปขึ้น

ไปแตก็สามารถพบในผูหญิงวัยยี่สิบตนๆ ได สาเหตุมาจากกรรมพันธุ นอกจากนี้

ยังทราบถึงปจจัยท่ีทําใหเซลลมะเร็งไมลุกลามก็คือ การออกกําลังกาย  

คอลัมนนิยายหมอกับคนไข “เรื่องเลาจากหองผาตัด ตอนมะเร็ง      

เนื้อรก” เปนการเลาเรื่องของคุณหมอจากประสบการณการผาตัดผูปวยที่เปน

โรคมะเร็งเนื้อรก จากช่ือโรค “มะเร็งเน้ือรก” ผูเลาเรื่องก็คือคุณหมอไดใหความรู

แกผูอานผานบทสนทนาหรือขอซักถามของพยาบาลช่ือ “เหลียง” ซึ่งเปนผูชวย

ผาตัด ความวา 

 

เหลียง พยาบาลผูชวยผาตัด ถามวา “ที่หมอวินิจฉัยวา

เปนโรคคอริ โอคารซิ โนมา (Choriocarcinoma) นั้น เปน

อยางไรนะคะ” 

ฉันพยักหนา เนื่องจากโรคนี้เปนโรคที่พบนอยมาก เหลี

ยงซึ่งเรียนจบพยาบาลมานานคงลืมไปแลว จึงบอกสั้นๆ วา 

“มะเร็งเน้ือรกไง” แคน้ันเหลียงก็ไมถามอะไรอีก 
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...มะเร็งเนื้อรกที่ฝงตัวในมดลูก จะเปนกอนดําคลาย

กอนเลือดที่จับตัวแข็งปูดโปนออกมาจากผิวของมดลูก มีกอน

ใหญๆ ท้ังหมดถึง 4 กอน มองดูเหมือนใบหนาสัตวประหลาด 

ฉันอธิบายใหปาใหมและผูใหญฟงอยูนานเกี่ยวกับโรคนี้ 

โดยอธิบายวา เปนมะเร็งชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ

เหมือนมะเร็งสวนใหญ  

เซลลมะเร็งเริ่มเกิดที่ เซลลของรก เปนโรคหายาก      

ไมคอยพบผูปวย มักเกิดหลังการตั้งครรภ ทั้งตั้งครรภผิดปกติ 

ไมวาจะตั้งครรภไขปลาอุก แทง หรือทองนอกมดลูก มะเร็งมัก

อยูในมดลูกโตเร็ว ทําใหมีเลือดออกผิดปกติจากชองคลอด  

ปวดทอง และมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ เนื่องจากเปนมะเร็ง

เนื้อรก เวลาตรวจปสสาวะจะพบฮอรโมนซึ่งเปนสารเคมีของ

การตั้งครรภที่เนื้อรกปลอยออกมา 

 (ชีวจิต ฉบับท่ี 353 เดือนมิถุนายน 2556 : 43) 

 

เรื่องเลาจากหองผาตัด ตอนมะเร็งเนื้อรก ทําใหผูอานไดรับความรู

เกี่ยวกับโรคมะเร็งเนื้อรกวามี ช่ือทางการแพทยวา “โรคคอริโอคารซิโนมา 

(Choriocarcinoma)” มีรูปรางลักษณะเปนกอนเลือดแข็งๆ ที่ฝงตัวอยูในมดลูก 

ทําใหมดลูกมีลักษณะเปนกอน นอกจากนี้ผูเขียนยังบรรยายอีกวา “มองดูเหมือน

ใบหนาสัตวประหลาด” ทําใหผูอานเกิดจินตนาการยอนคิดถึงสัตวประหลาดในวัย

เด็ก วามีหนาตาเปนอยางไร สงผลใหผูอานเกิดจินตนาการและอรรถรสใน     

การอานพรอมกับไดรับความรู เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งดวย อีกทั้งยังได

รับทราบถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งเนื้อรกและอาการแรกเริ่มวา “มักเกิด

หลังจากการตั้งครรภ ทั้งตั้งครรภผิดปกติ ไมวาจะตั้งครรภไขปลาอุก แทง หรือ

ทองนอกมดลูก มะเร็งมักอยูในมดลูก โตเร็ว ทําใหมีเลือดออกผิดปกติจาก     
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ชองคลอด ปวดทอง และมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ เนื่องจากเปนมะเร็งเนื้อรก 

เวลาตรวจปสสาวะจะพบฮอรโมนซึ่งเปนสารเคมีของการตั้งครรภที่เนื้อรกปลอย

ออกมา”  อันเปนท่ีมาของช่ือมะเร็งเนื้อรกนั่นเอง 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่กลาวมาแลวขางตน เปนสาระความรูที่

ผูสงสารหรือผูเลาเรื่องสอดแทรกไวในเรื่องเลาไดอยางกลมกลืน ทําใหเรื่องเลา 

“มีรูปแบบคลายคลึงกับสารคดีที่ใหความรูทางการแพทย แตนาสนใจและอาน

เขาใจงายกวา” (อรสุธี ชัยทองศรี, 2554 : 118) นอกจากนี้เรื่องเลาของแพทย

และผูปวยโรคมะเร็งยังทําใหผูอานเกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะความรูตางๆ 

ที่ไดรับเปนการนําเสนอจากประสบการณตรงของแพทยและผูปวยโรคมะเร็ง

ทั้งสิ้น 

 

“เร่ืองเลา” กับวิธีการรักษาโรคมะเร็ง 

 นอกจากความรูเกี่ยวกับ “โรคมะเร็งปากมดลูก”และ “โรคมะเร็ง    

เนื้อรก” ที่ผูเขียนสอดแทรกไวในเรื่องเลาแลว ผูเขียนยังอธิบายถึงวิธีการรักษา

โรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้ดวยการผาตัดและการรับยาเคมีบําบัด ดังเรื่องเลา “เรื่อง

เลาจากหองผาตัด ตอนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” เรื่องเลาจากหองผาตัด ตอน

มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก” และ “เรื่องเลาจากหองผาตัด ตอนมะเร็งเนื้อรก” 

ดังตอไปนี ้

 ในเรื่องเลาจากหองผาตัด ตอนมะเร็งเนื้อรก ผูเขียนไดเลาเรื่องหรือ

อธิบายขั้นตอนการรักษาคุณปาใหม ผูปวยที่มีเซลลผิดปกติฝงตัวอยูในมดลูก

พรอมกับกอนมะเร็งขนาดใหญ ทําใหคุณหมอตองรักษาดวยวิธีการผาตัด ซึ่งการ

ผาตัดนั้นคุณหมอตองทําดวยความระมัดระวังอยางมาก และหลังจากผาตัด

เรียบรอยแลว คุณปาใหมยังตองรับการรักษาดวยการใชเคมีบําบัดดวย  

 

 ในหองผาตัด...โคมไฟขนาดใหญสาดแสงไปยังผูที่นอน

อยูบนเตียงซึ่งมีรูปรางผอมสูง อายุ 40 ป ชอบเรียกตนเองวา 

“ปาใหม” ทําใหใครๆ พลอยเรียกเชนนั้นดวย 
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 เมื่อเตรียมการผาตัดพรอม ฉันใชมีดกรีดเปดหนาทอง

ดวยความระมัดระวัง เพราะนี่เปนการผาตัดมะเร็งเนื้อรกครั้ง

แรกในชีวิต เมื่อผาตัดไปถึงมดลูก ไมคาดคิดมากอนวา มะเร็ง

เนื้อรกที่ฝงตัวในมดลูก จะเปนกอนดําคลายกอนเลือดที่จับตัว

แข็งปูดโปนออกมาจากผิวของมดลูก มีกอนใหญๆ ทั้งหมดถึง 4 

กอน มองดูเหมือนใบหนาสัตวประหลาด 

 ...การผาตัดจึงใชเวลานาน ทําใหเสียเลือดมากกวาการ

ผาตัดเนื้องอกมดลกูธรรมดา จนตองใหเลือดทดแทน เมื่อผาตัด

ยกมดลูกพรอมกอนมะเร็งขนาดใหญ ซึ่งโตเทากับทารกในครรภ

คนทองประมาณสี่เดือนออกไดสําเร็จ ฉันรูสึกโลงใจ หลังจาก

นั้นก็เย็บปดชองทองแตละช้ันจนเสร็จสิ้น 

 แมตัดมดลูกไปเรียบรอยแลว แตฉันยังนัดแกมาตรวจ

เพื่อติดตามฮอรโมนชองรก ที่ช่ือเอชซีจี (Beta hCG; Human 

chorionic gonadotropin) ซึ่งเปนสารเคมีของการตั้งครรภที่

ใชติดตามวามะเร็งเนื้อรกหายหรือยัง ผลตรวจพบวา นอกจาก

ไมลดแลว ฮอรโมนยังคอยๆ ไตระดับข้ึนสูง 

 ระดับฮอรโมนเอชซีจีแสดงใหรูวามะเร็งกําลังจะกลับมา 

แลวมันก็กลับมาจริงๆ เพียงสามเดือนหลังผาตัด มะเร็งได

กระจายไปเต็มปอด จากภาพเอกซเรยเห็นกอนขาวๆ คลาย   

ปุยนุนอยูเต็มปอดทั้งสองขาง ฉันแนะนําใหปาใหมรับยาเคมี

บําบัดเพื่อกําจัดมะเร็งเน้ือรกท่ีปอด ซึ่งตามตําราวาไววา มะเร็ง

เนื้อรกน้ันเปนโรคตอบสนองตอยาเคมีบําบัดไดดีมาก จึงทําใหมี

โอกาสหายรอยละ 90-100 ทีเดียว ปาใหมและสามียินยอมและ

ทําตามท่ีแนะนําทุกอยาง 
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 ยาเคมีบําบัดที่ฉันใหไมมีฤทธิ์รุนแรงนาสะพรึงกลัว แก

ผมรวงบาง คลื่นไสอาเจียนเล็กนอยเทานั้นตอนใหยา โดยใหยา

หนึ่งสัปดาห แลวหยุดสามสัปดาห พบวา เมื่อใหครบ 10 ครั้ง 

กอนมะเร็งเนื้อรกที่ปอดหายไปเปนปลิดทิ้ง ทั้งระดับฮอรโมน

เอชซีจีก็คอยๆ ลดลงจากคาเปนหมื่น กลายเปนศูนย เมื่อ

ติดตามผลนานสามป ฉันแนใจวาปาใหมหายจากโรครายนี้แลว 

 ปจจุบันปาใหมซึ่งอายุ 60 ป ยังแข็งแรงดีและยังมาหา

ฉันทุกปเพ่ือตรวจภายใน ฉันเคยบอกแกวา “ปาใหม โรคมะเร็ง

เนื้อรกที่เปนนั้นหายขาดไปนานแลว ไมตองมาตรวจภายใน  

ทุกปก็ได” ปาใหมซึ่งหุนยังผอมสูงเหมือนเดิม ตอบดวยรอยยิ้ม

วา “ไมรูเปนไร...ครบปตองคิดถึงหมอ อยากมาหาหมอ ขอ

อนุญาตใหปาใหมมาหาหมอทุกปเถอะนะ หมอนะ” 

(ชีวจิต ฉบับท่ี 353 เดือนมิถุนายน 2556 : 43) 

 

 การผาตัดและการใชยาเคมีบําบัด เปนสองวิธีการรักษาที่แพทยเลือกใช

เพื่อรักษาโรคมะเร็งเนื้อรกที่คุณปาใหมกําลังเผชิญอยู สังเกตไดวาผูเลาเรื่อง

อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการรักษาอยางละเอียด ความประณีตในการผาตัด 

ตลอดจนความเอาใจใสดูแลผูปวยเปนอยางดี จนผูปวยหายเปนปกติ ดังที่ผูเลา

เรื่องเลาวา “เมื่อใหครบ 10 ครั้ง กอนมะเร็งเนื้อรกที่ปอดหายไปเปนปลิดทิ้ง ทั้ง

ระดับฮอรโมนเอชซีจีก็คอยๆ ลดลงจากคาเปนหมื่น กลายเปนศูนย เมื่อติดตาม

ผลนานสามป ฉันแนใจวาปาใหมหายจากโรครายนี้แลว” ทําใหปาใหมเกิดความ

ประทับใจแพทยผูรักษาอยางมากดังคําพูดของปาใหมที่วา “ไมรูเปนไร...ครบป

ตองคิดถึงหมอ อยากมาหาหมอ ขออนุญาตใหปาใหมมาหาหมอทุกปเถอะนะ 

หมอนะ” 
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ขอคิดและกําลังใจจาก “มะเร็ง” ผาน “เร่ืองเลา” 

 สิ่งที่ไดจากการอาน “เรื่องเลา” นอกเหนือจากความรู ประสบการณ 

วิธีการรักษาโรคมะเร็งแลว  สิ่งสําคัญที่ทําใหเรื่องเลามีลักษณะที่โดดเดนก็คือ 

เรื่องเลาสามารถใหขอคิดและกําลังใจแกผูอานได การศึกษาการเลาเรื่องจาก 

“เรื่องเลา” พบวา ผูเขียนมีกลวิธีการเลาเรื่อง 2 แบบ คือ ใหผูปวยเปนผูเลาเรื่อง 

และใหคุณหมอเปนผูเลาเรื่อง ดังที่ อิราวดี   ไตลังคะ เรียกการเลาเรื่องนี้วา     

“ผูเลาเรื่องแบบสรรพนามบุรุษที่ 1” คือ ผูเลาเรื่องเปนตัวละครในเรื่อง และเปน 

ผูเลาเรื่องที่เลาสิ่งที่ตนประสบมา นอกจากนี้ผูเขียนยังมีการนําเสนอ 2 แบบ

ดวยกัน คือ ผูเลาเรื่องสรุปความคําพูดหรือความคิดของตัวละครหรือรายงาน

ผูอาน และผูเลาเรื่องยกคําพูดของตัวละคร (quotation) อาจเปนการยกคําพูดของ

ตัวละครมาเสนอโดยตรง (direct quotation) (อิราวดี ไตลังคะ, 2546 : 28-45) 

การเลาเรื่องสองแบบนี้มีลักษณะรวมกันคือ การใหกําลังใจและขอคิด

บางประการแกผูอาน ดังตัวอยางการเลาเรื่องผานประสบการณของคุณแคทรียา 

อิงลิช ในคอลัมนบันทึกหัวใจแกรง 

 หลังจากที่คุณแคทรียา อิงลิช ไดพบกับเหตุการณอันเลวราย คือ คุณแม

ไดรับอุบัติเหตุถานระเบิดใสตา และคุณนาเสียชีวิตกะทันหันดวยอาการปวย ทั้ง

สองเหตุการณนี้เปนเหตุการณที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของแคทรียา อิงลิช การ

เจ็บปวยดวยโรคมะเร็งสมองของคุณพอคงเปนเหตุการณที่ยิ่งกวารุนแรง ดังที่

ผูเขียนไดกลาวไววา “โรครายที่จูโจมคุณพอของเธออยางไมทันตั้งตัว ทําใหจิตใจท่ี

เพิ่งฟนตัวจากความสูญเสียทรุดฮวบลงอีกครั้ง และไมรูวาหัวใจดวงเดิมจะกลับมา

กลาแกรงไดอยางไร” สะทอนใหเห็นวาคุณแคทรียา กําลังขาดกําลังใจอยางหนัก  

 ตรงกันขามกับคุณพอ ซึ่งเปนผูปวยโรคมะเร็งสมอง กลับมีกําลังใจที่

เขมแข็ง และยังราเริง ไมยอทอตอการรักษา และเขมแข็งอดทนตอความเจ็บปวด

ของรางกาย ดังที่คุณแคทรียาเลาวา “นึกถึงภาพทานหลังผาสมอง ทานยังราเริง 

ไมแสดงอาการทอใจ ทั้งที่ศีรษะมีรอยผาเปนรูปตัวยูขนาดใหญ รอบๆ แผลมี  
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รอยเย็บ และอุปกรณการแพทยที่ดูคลายลูกแม็กขนาดใหญเย็บอยูทั่วศีรษะ แต 

ไมบนวาเจ็บเลย พูดแควารูสึกคันหัวเทานั้น” “บางครั้งเห็นทานแลวก็อดสงสัย

ไมไดวาผาตัดสมองมาจริงเหรอ เพราะดูปกติมากเหมือนไมใชผูปวย”แสดงใหเห็น

วาคุณพอ ผูที่กําลังปวยเปนโรคมะเร็งสมองชนิดรุนแรงที่สุด ยังมีกําลังใจที่ดีเยี่ยม 

และกําลังใจที่เขมแข็งของคุณพอนี่เองที่ทําใหคุณแคทรียาและคนในครอบครัวมี

กําลังใจที่จะตอสูกับโรครายไปพรอมกับคุณพอ “ความเขมแข็งของคุณพอเติมเต็ม

กําลังใจของคุณแคทและสมาชิกในบานใหพรอมเดินหนาสูกับมะเร็งสมองตอไป” 

นอกจากนี้แคทรียายังกลาวย้ําอีกวา “ความเขมแข็งของคุณพอชวยบรรเทา  

ความเจ็บปวดท่ีหัวใจของเธอไดจริงๆ”  

 เรื่องราวตางๆ ท่ีคุณแคทรียา อิงลิช กําลังเผชิญอยูนี้ ทําใหคุณแคทรียา

ไดขอคิดบางประการเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตวา อุปสรรคปญหาที่เขามาในชีวิต

ขณะนี้ เหมือนกับบททดสอบที่เขามาทําใหชีวิต ทําใหตนเองเปนคนเขมแข็งมาก

ขึ้น ไมยอมแพตออุปสรรค และใหคิดวาเรามีความหวังเสมอ ถาหากเราคิดที่จะ

แกไขปญหานั้นอยางไมยอมแพ ความวา 
 

 ปญหาที่เจอทุกวันนี้แคทมองเปนบททดสอบนะคะ   

ไมใชอุปสรรค เพราะบททดสอบมีใหเรากาวขาม มีใหแกไข ถาเรา

ผานได หากเจออะไรที่หนักหนากวานี้ในอนาคตก็จะไมยอทอ 

 อยางแรก ตองคิดวาไมมีอะไรที่จะมาทํารายเราได ชีวิต

นี้ตองเดินหนาตอไป ใหมองดูวาเรายังมีพอแมพ่ีนองและเพื่อนๆ 

อีกมากมายที่คอยมองดูเรา ใหกําลังใจเรา อยางที่สองคือ คิด

แตสิ่งท่ีดีๆ เอาไว เพราะแมคุณพอจะปวยดวยโรคที่รายแรง แต

แคทไมหมดหวัง ในคิดในแงราย เพียงแคแกไขปญหาไปตามที่

เปน 

 เพราะคนเราเกิดมามีเพียงชีวิตเดียวเทานั้น หากเจอ

ปญหาแลวยอมแพเลยก็นับวานาเสียดายที่เกิดมา จริงไหมคะ” 

แคทรียา อิงลิช กลาวดวยหัวใจท่ีกลาแกรง 

(ชีวจิต ฉบับท่ี 343 เดือนมกราคม 2556 : 52) 
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บันทึกหัวใจแกรงอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องเลาของคุณเอมี่ กลิ่นประทุม ที่

ตรวจพบวา ปากมดลูกของตนมีเซลลผิดปกติพรอมเจริญเติบโตเปนมะเร็งปาก

มดลูก หลังจากการผาตัดสองเดือนคุณเอมี่ เมื่อแผลจากการผาตัดหายเรียบรอยดี

แลว คุณเอมี่ไดปรับเปลีย่นการใชชีวิต ดวยการใหความสําคัญกับการดูแลตัวเอง

และออกกําลังกายมากขึ้น“อยางแรก คือ การทํางาน ถาเปนไปไดมี่จะรับละคร

ครั้งละหนึ่งเรื่อง ไมรับพรอมกันหลายๆ เรื่อง เพราะแบบนั้นจะกระทบตอการ

พักผอน อยางที่สอง การออกกําลังกาย ตั้งใจวา เราตองมีระเบียบวินัยในเรื่องการ

ออกกําลังกาย และบทเรียนทีไดจากเจ็บปวยนี้ ทําใหรูวาคนที่จะรักษารางกายได

ดีที่สุดคือตัวเราเอง” เพราะคุณหมอที่รักษาเคยบอกวา 

 

 ปจจัยสําคัญที่สุดในการยับยั้งไมใหเซลลลุกลามคือ การ

ดูแลรางกายใหแข็งแรงเพราะไมมียารักษา ถารางกายออนแอ

เมื่อใด เซลลผิดปกติจะกระจายทันที นอกจากนี้คือการ

ตรวจเช็ควาเซลลผิดปกติเจริญเติบโตถึงขั้นไหน ซึ่งมีดวยกัน 3 

ขั้น หากเซลลเจริญเติบโตถึงขั้นที่ 3 และลุกลามตอไปจะ

กลายเปนเซลลมะเร็งปากมดลูกทันท ี

 ดังนั้นมี่ตองปฏิวัติตัวเองเพื่อยับยั้งเซลลผิดปกติไมให

ลุกลาม โดยการปรับเปลี่ยนการใชชีวิตใหดีตอสุขภาพมาก

ที่สุด 

 สําหรับมี่การตรวจพบเซลลผิดปกติที่ปากมดลูกเปน

เหมือนสัญญาณเตือนใหหันมาใสใจสุขภาพตั้งแตเนิ่นๆ เพราะ

หากพลาดทาเสียทีอีกครั้ง อาจพายแพเซลลรายอยางราบคาบ

โดยไมทันตั้งตัวคะ 

(ชีวจิต ฉบับท่ี 362 เดือนพฤศจิกายน 2556 : 59) 
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 เรื่องเลา“หลังหองผาตัด ตอนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก” คุณหมอผูเลา

เรื่องไดเลาถึงผูปวยที่ช่ือ มาลี วาปวยดวยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกในระยะที่

สอง ตองรักษาดวยการผาตัดและการฉายรังสี แตคุณมาลีไมยอมรักษา ทําให  

คุณหมอตองพยายามพูดโนมนาวใจจนคุณมาลีรับการรักษาจนหายเปนปกต ิ
 

 มาลีบอกวา เปนตายอยางไรก็ไมขอตรวจภายใน ตาม

ความเช่ือวา ตนเองเปนสาวบริสุทธิ์ คงเจ็บเวลาตรวจ ฉัน

ตามใจคนไข เปลี่ยนมาตรวจมดลูกดวยเครื่องอัลตราซาวนด

แทน ผลการตรวจทางอัลตราซาวนดพบวา มดลูกโต มีเยื่อบุ

โพรงมดลูกหนามาก อาการตองสงสัยจะเปนมะเร็งเยื่อบุโพรง

มดลูก  

 เธอปฏิเสธทันที แลวพูดวา “ไมมีลูกไมมีผัว ตายก็ตาย

ไป ไมมีอะไรใหหวง กลัวเจ็บ ไมขูดมดลูกหรอก ยิ่งถาเปนมะเร็ง

ก็ไมรักษาหรอก ยอมตาย”  

 ฉันพยายามเกลี้ยกลอมมาลีใหขูดมดลูก โดยบอกวา

ไมเจ็บ ขูดแลวเลือดจะไดหยุด แลวจะไดไปเก็บสายบัวได 

และใหแมของมาลีชวยพูดจนมาลียอมเขารับการผาตัด 

 เมื่อมาถึงหองผาตัด มาลีรีบบอกวิสัญญีแพทยวา “ขอ

หลับกอนนะ” อยาใหไดยินเสียงกอกๆ แกกๆ อะไรนะ กลัว” 

หมอดมยาพูดอยางใจดีวา “ครับ ไมตองกลัวครับ ใหหลับ

เด๋ียวนี้เลย” 

 วิธีการรักษามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะที่สอง คือ 

ผาตัดมดลูก ปกมดลูก และตอมน้ําเหลืองออก ตามดวยการใช

รังสีรักษา (ฝงแร ฉายแสง) คงตองรักษาตัวนาน ทั้งยังอาจมี

โอกาสหายจากโรคเพียงรอยละ 60 จึงตองคิดหาวิธีบอก เพราะ

มาลีลั่นปากไววา หากเปนมะเร็ง ขอยอมตาย จะไมรักษาตัว 

สุดทายมาลีบอกวาไมมีเงิน แตฉันบอกวาไมมีเงินไม

เปนไร เดี๋ยวใหสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาลชวยเหลือคา
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รถ คาที่พัก คากิน สุดทายของสุดทายมาลีจึงไม รูจะหา

ขออางอะไร เลยตองไปรักษาตัวท่ีสถานพยาบาลแหงนั้น โดย

การผาตัดและฉายแสง 

 เรื่องที่เลามานั้นเปนเรื่องเมื่อสิบปที่แลว ปจจุบันมาลี

เปนเจาของรานโอทอปเล็กๆ ขายเม็ดบัวอบกรอบที่ทําเอง แม

ของเธอเสียชีวิตไปแลวเมื่อปกอนดวยโรคหัวใจ มาลีมีธุระแวะ

มาโรงพยาบาลคราใด มักจะเอาเม็ดบัวอบกรอบมาฝาก 

พรอมเลาซํ้าๆ วา 

 “ไมไดหมอกับแมชวยกันชักชวนใหไปรักษา ฉันคง

ตายไปแลว นี่หมอรูไหมวา ตอนไปรักษาตัวที่สถานพยาบาล 

หมอบอกวามะเร็งมีสี่ระยะ ระยะหนึ่งเปนนอยที่สุด ระยะที่สี่

เปนมากที่สุด สวนฉันนะเปนระยะที่สอง” 

 “ตอนไปรักษานะ มีคนไขระยะหนึ่งเยอะแยะเลยใจ

แปวเลย กะวาคงตายกอนใครเปนแน พอไปหาหมอทีไร 

คนไขระยะหนึ่งคนโนนคนนี้ตายไปทีละคนสองคน แตฉันที่

ปวยในระยะสองกลับไมเปนไร” 

 “นอกจากรอดชีวิตมานับสิบปแลว ยังอวนทวน

สมบูรณ กินดีอยูดีอยูเลยนะหมอ” 

(ชีวจิต ฉบับท่ี 351 เดือนพฤษภาคม 2556 : 59) 

 

 เรื่องเลาของคุณหมอหลังการผาตัด สะทอนใหเห็นวา คุณหมอ ไมไดมี

หนาที่รักษาผูปวยเพียงอยางเดียว แตตองทําหนาที่ใหกําลังใจ โนมนาวใจ และ

ชวยผูปวยหาทางออกในการรักษาดวย เห็นไดจากการที่คุณหมอใหนักสังคม

สงเคราะหของโรงพยาบาลชวยเหลือคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร ของผูปวย

เนื่องจากตองเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นที่อยูหางไกลจากบานของผูปวย 
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จึงกลาวไดวา กําลังใจและการชวยหาทางแกไขปญหาใหผูปวยของแพทยนั้น ชวย

ใหผูปวยมีกําลังใจที่จะรักษาตัวใหหายขาดจากโรคมะเร็งเหมือนกับที่คุณมาลี 

ผูปวยเปนโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกระยะที่สอง ที่ไดรับการรักษาจนหายเปน

ปกต ิ

 เรื่องเลาหลังการผาตัด ตอนตัดอัณฑะชายกอนเปนมะเร็ง ผูเลาเรื่องคือ 

คุณหมอ เจาของไขของคุณสุรัสวดี (นามสมมุติ) โดยคุณเลาวา “เธอเปนสาว

รูปรางสูงโปรง หุนเพรียวเหมือนนางแบบ อันที่จริงเธอก็ทํางานคลายนางแบบนั่น

แหละ เพราะมีอาชีพหลักเปนพริตตี้” “คนไขหนาตาดีมาก ตาคมโต ริมฝปากบาง

เรียว มองดานขางเห็นจมูกโดงเปนสัน หนายาวรูปไข มีโหนกแกม ดูเททันสมัย  

ผิวเธอขาวเหมือนมีออรา” (ชีวจิต ฉบับที่ 364 เดือนธันวาคม 2556 : 52) แสดง

ใหเห็นวา คุณสุรัสวดีเปนผูหญิงที่สวยมาก แตกลับปวยเปนโรคกระเทียมชาย 

หมายถึง “ผูที่มีโครโมโซมเปนเอกซวาย (XY) แบบผูชาย มีลูกอัณฑะ แตอวัยวะ

ภายนอกไมวาเตานมหรืออวัยวะเพศแสดงออกวาเปนผูหญิง เนื่องจากรางกาย  

ไมรับฮอรโมนเพศชาย (Androgen Insensitivity Syndrome) ซึ่งกลุมอาการนี้

พบไดนอย มีเพียง 1 รายตอผูหญิง 20,000 ราย”(ชีวจิต ฉบับที่ 364 เดือน

ธันวาคม 2556: 53) เนื่องจากตอมเพศที่อยูที่ขาหนีบอาจจะเปลี่ยนเปนเนื้อราย

หรือมะเร็งได แพทยแนะนําใหตัดลูกอัณฑะที่อยูในรางกายบริเวณขาหนีบออก 

เพราะอาจจะเปนมะเร็งได ทายสุดคุณสุรัสวดียินดีท่ีจะรับการผาตัด แตสิ่งท่ีสําคัญ

ที่ไดจากเรื่องเลาเรื่องนี้ก็คือ ขอคิดบางประการในการดําเนินชีวิต ทําใหผูอานได

มองเห็นวาโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู และในความโชครายยังมีความโชคดีอยู

เสมอ ดังที่ผูเขียนไดสรุปไวตอนทายของเรื่องวา “คุณผูอานที่รัก โลกนี้มีความ

ยุติธรรมที่จะแบงใหทุกคนอยางเทาเทียมกัน แมคุณสุรัสดีจะโชครายเปนกะเทย

เทียม แตความสวยงามของเธอไมเปนสองรองใคร ฉันเองไดสังเกตเรื่องความ

ยุติธรรมของโลกในคนหลายๆ คน พบวา หากคนไหนโชครายกวาใครในเรื่องหนึ่ง 

เขาก็จะโชคดีกวาใครในอีกเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่องเสมอ” (ชีวจิต ฉบับที่ 364 

เดือนธันวาคม 2556 : 53) 
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 จะเห็นไดวา ขอคิด กําลังใจ และความประทับใจของผูปวยที่มีตอการ

รักษา หรือตอแพทยผูรักษาที่พบในเรื่องเลาเหลานี้ ไมวาจะเปนการเลาเรื่องของ

ผูปวยหรือการเล า เรื่ องของแพทยผู รั กษา จึ งเปนสิ่ งที่ทํา ให เรื่ องเล ามี

ลักษณะเฉพาะ มีความโดดเดนวางานเขียนประเภทอื่นที่นําเสนอเกี่ยวกับ

โรคมะเร็ง ดังคําพูดของปาใหมท่ีมีตอแพทยวา “ไมรูเปนไร...ครบปตองคิดถึงหมอ 

อยากมาหาหมอ ขออนุญาตใหปาใหมมาหาหมอทุกปเถอะนะ หมอนะ” (ชีวจิต 

ฉบับที่ 353 เดือนมิถุนายน 2556 : 43) 

 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปการศึกษาเรื่องเลาของแพทยและผูปวยโรคมะเร็งจากนิตยสาร    

ชีวจิต ในฐานะเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่เปน “สื่อ”กลางชวยสื่อสาร

ความหมายบางประการระหวางผูเลาเรื่อง (ผูสงสาร) ไปยังผูอาน (ผูรับสาร) โดย

สาระที่แฝงอยูในเรื่องเลา พบ 4 ลักษณะ คือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

วิธีการรักษาโรคมะเร็ง การสรางกําลังใจเพื่อตอสูกับโรคมะเร็ง และขอคิดบาง

ประการที่ไดรับจากโรคมะเร็ง ขอมูลเหลานี้ถือเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับผูปวยที่

กําลังเผชิญกับโรคมะเร็ง ดังน้ันประสบการณ ขอคิด กําลังใจ ความประทับใจจาก

ผูเลาเรื่องจึงเปนคุณสมบัติพิเศษท่ีโดดเดนของเรื่องเลาที่แตกตางจากเอกสารทาง

การแพทยอ่ืนๆ 

ผูวิจัยเห็นวา เรื่องเลาเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็ง เปนวรรณกรรมประเภท

หนึ่งที่ชวยสื่อสารใหขอมูลแกผูอานใหไดรับความรู ขอเท็จจริง ผานประสบการณ

ของผูเขียนไดอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยลดความนาสะพรึงกลัว  ชวยให

ผูอานมองเห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน อีกทั้งยังทําใหสามารถรับรูและเขาใจขอเท็จจริง

ตางๆ ไดงายขึ้นดวย ดังนั้นจึงมีการนําเสนอเรื่องโรคมะเร็งผานเรื่องเลา จึงเปน

วิธีการนําเสนอขอมูล เนื้อหาสาระแกผูอานไดอยางมีอรรถรส โดยจูงใจใหผูรับสาร

ตองการรับรูขอมูลเกี่ยวกับโรคที่คอนขางรุนแรงและเปนปญหาชีวิตของคนใน
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สังคมปจจุบัน ดังเชน ตัวอยางเรื่องเลาในคอลัมน “บันทึกหัวใจแกรง” และ 

“นิยายหมอกับคนไข” ในนิตยสารชีวจิต เปนตน  

เหตุผลที่ตองสื่อสารเรื่องโรคมะเร็งผาน “เรื่องเลา” เพราะเรื่องเลาเปน

งานเขียนที่สามารถสื่อสารความรู ความคิด ประสบการณ ตลอดจนขอคิด 

กําลังใจ ความประทับใจไปยังผูอานไดเปนอยางดี ซึ่งขอมูลเหลานี้ถือเปนเรื่อง

สําคัญมากสําหรับผูปวยท่ีกําลังเผชิญกับโรคมะเร็ง และยังชวยใหผูอานท่ีมีรางกาย

สมบูรณแข็งแรงมีความกลาหรือความตองการที่จะรับรูขอมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

โรคมะเร็งไดอยางไมกระอักกระอวนใจมากนัก “ประสบการณ ขอคิด กําลังใจ 

ความประทับใจ” จากผูเลาเรื่อง ไมวาจะเปนผูปวยหรือแพทยผูรักษาที่พบใน 

“เรื่องเลา” ที่กลาวมาแลวนี้ ไมสามารถถายทอดผานสื่อสิ่งพิมพประเภทเอกสาร 

ตํารา หรือเอกสารทางการแพทยได เพราะเรื่องเลาเปนการเลาเรื่องจาก

ประสบการณของผูรับรู ซึ่งอิทธิพลของประสบการณที่มีมากอน จะชวยชักจูงให

บุคคลเกิดความสนใจที่จะรับรูเรื่องราวที่ยังไมเกิดขึ้นกับตนเองไดดีกวาการสื่อสาร

ผานงานประเภทอื่น ดังนั้นสาระที่ผู เขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานทั้ง 4 

ลักษณะ อันไดแก ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง วิธีการรักษาโรคมะเร็ง การ

สรางกําลังใจตอสูกับโรคมะเร็ง และขอคิดบางประการที่ไดรับจากโรคมะเร็ง จึง

เปนเหตุผลสําคัญที่ตอบคําถามไดเปนอยางดีวา ทําไมตองสื่อสารเรื่องโรคมะเร็ง

ผานเรื่องเลา ? นั่นเอง 

 ฉะนั้นการสื่อสารเรื่องโรคมะเร็งที่ปรากฏในนิตยสารชีวจิตในรูปแบบ

เรื่องเลาของแพทยและผูปวย ชวยทําใหผูอานไดรับความรู  ความคิดเห็น 

ประสบการณ กําลังใจ แนวทางการปองกัน และแนวทางการรักษาโรคมะเร็งได

เปนอยางดี ผานการเขียนดวยกลวิธีการตางๆ ที่ชวยใหผูอานเขาใจไดงาย เชน 

การเขียนโนมนาวจูงใจ การเขียนใหขอคิดเห็น    การเขียนใหกําลังใจ และการนํา

แนวคิดทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต ทําใหผูอานหรือผูปวย

โรคมะเร็งรูสึกวาตนสามารถจะใชชีวิตอยูกับโรคมะเร็งไดอยางเปนปกติสุข ดวย

เหตุนี้จึงสงผลใหชีวจิตเปนนิตยสารสุขภาพที่มีความ  โดดเดนและมีลักษณะ

เฉพาะท่ีดีงาม สามารถครองใจผูอานและครองตลาดมายาวนานถึง 17 ป 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเลาเกี่ยวกับโรคมะเร็งของ

นิตยสารสุขภาพทุกฉบับในปจจุบันวามีเนื้อหาสาระที่มุงใหความสําคัญกับเรื่องใด

และมีลักษณะการนําเสนอที่เหมือนหรือตางกันอยางไร เพ่ือจะไดมองเห็นลักษณะ

เฉพาะท่ีโดดเดนของเรื่องเลาในนิตยสารสุขภาพในแตละฉบับ 

2. ควรมีการศึกษาและประเมินความพอใจในการรับขอมูลขาวสาร

ของผูอานเรื่องเลานิตยสารชีวจิต เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดรับจากผูอาน ในฐานะ

ผูรับสารวา ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่นิตยสารชีวจิตสื่อสารไป

ยังผูอานไดมากนอยเพียงใด เพียงพอตอความตองการของผูอานหรือไม และ

ผูอานตองการใหนิตยสารนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบาง เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการเลาเรื่องในวรรณกรรม

ประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย ที่นําเสนอเรื่องราวของผูปวยโรคมะเร็ง เพื่อจะได

ทราบและเขาใจกลวิธีการเลาเรื่องและการนําเสนอสาระในรูปแบบตางๆ ที่

เกี่ยวกับโรคมะเร็งผานวรรณกรรม 
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ทฤษฎีการลุกฮือของชาวนากับการวิเคราะห 
การตอสูของชาวนาอีสาน1 

Peasant Rebellion Theory and an Analysis of the 
Peasant Struggles in Isan  

 

สมชัย ภัทรธนานันท
2
 

 
บทคัดยอ 

  
งานเขียนทางวิชาการเกี่ยวกับการลุกฮือของชาวนาที่มีอยูแมวามี

คุณูปการอยางสําคัญตอการสรางความเขาใจสาเหตุของการจับอาวุธขึ้นสูของ
ชาวนา แตทฤษฎเีหลานี้มักจะเห็นวาการลุกฮือของชาวนามีสาเหตุมาจากปจจัยใด
ปจจัยหน่ึงโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนการละเมิดเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม การไตรตรอง
ผลไดผลเสียอยางถี่ถวน ความขัดแยงทางชนช้ัน การขยายตัวหรือการขัดขวาง
เศรษฐกิจแบบตลาด หรือความออนแอของรัฐ การวิเคราะหเชนนั้นมีขอจํากัดใน
การอธิบาย ทําใหไมสามารถนํามาวิเคราะหการลุกฮือของชาวนาอีสานที่เกิดขึ้น
ภายใตบริบทที่มีลักษณะเฉพาะได เพื่อทําความเขาใจการลุกฮือของชาวนาอีสาน
ผูเขียนทําการวิเคราะหการตอสูดังกลาวผานการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของการ
สรางรัฐประชาชาติโดยใชการตอสูของชาวบานนาบัว และ ครอง จันดาวงศ เปน
กรณีศึกษา ทั้งสองกรณีแสดงใหเห็นวา สาเหตุ ประเด็น และรูปแบบของการตอสู
ของชาวนา มีความแตกตางกันเนื่องจากถูกผนวกเขากับรัฐไทยแตกตางกัน 
อยางไรก็ดี การคนพบนี้เปนเพียงเครื่องเตือนใจวาสาเหตุการลุกฮือของชาวนา    

                                                           
1 เนื้อหาของบทความนี้มาจากงานวิจัยเรื่อง ‘การลุกขึ้นสูของชาวนาอีสานกับการ

สรางรัฐประชาชาติในประเทศไทย’ ผูเขียนขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัยครั้งนี ้

2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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มีความหลากหลาย เราไมสามารถมีทฤษฎีทั่วไปสําหรับใชอธิบายการลุกฮือของ
ชาวนาโดยไมคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแตละกรณีได 
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Abstract 

 

Existing academic works on peasant rebellion make 
significant contribution to understanding the cause of peasant 
armed uprisings. However, they tend to narrowly focus on a single 
factor, such as the violation of moral economy, class conflict, the 
expansion or obstruction of market economy, state weakness, or 
rational decision-making. The explanatory power of these theories 
are limits; they could not apply to the rebellion of Isan peasants 
that emerged under a unique context. This article tries to 
understand the struggle of Isan peasants through the unevenness of 
national state building by using the struggle of Nabau and Krong 
Chandawong as case studies. The two cases help us to see the 
complexity of causes, issues and forms of peasant struggles because 
they were integrated with the Thai state differently. This finding 
reminds us that the causes of peasant rebellions are varied. We 
cannot have a general theory of peasant rebellion without taking 
into account the specificity of each case. 
 
Keywords: the rebellion of Isan peasants, Nabau, Krong 
Chandawong,  Communist Party of Thailand 
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บทนํา 
การลุกฮือของชาวนามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองของดินแดนตางๆของโลก การปฏิวัติสังคมครั้งสําคัญๆอันไดแก การ
ปฏิวัติฝรั่งเศส (1789) การปฏิวัติรัสเซีย (1917) และ การปฏิวัติจีน (1911) ลวน
มีการลุกฮือของชาวนาเปนปจจัยที่ขาดไมไดในการโคนลมระบอบเกา (old 
regime) ทําใหการปฏิวัติในประเทศเหลานั้นประสบความสําเร็จ ถึงแมระบอบเกา
ในประเทศเหลานั้นจะเผชิญวิกฤติทางสังคมและการเมือง แตวิกฤติดังกลาวก ็   
ไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดสถานการณปฏิวัติได หากไมมีการลุกขึ้นสูของชาวนา
การปฏิวัติที่เกิดขึ้นก็จะไมดําเนินไปจนถึงที่สุดและอาจจบลงดวยการปฏิรูป
บางอยางเทานั้น (Skocpol, 1979: 112-113; 118)  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
พลังการตอสูของชาวนาไดแสดงออกใหเปนที่ประจักษเมื่อกองจรยุทธของชาวนา
เวียดนามสามารถเอาชนะกองทัพอเมริกาซึ่งเปนกองกําลังที่ทันสมัยที่สุดของโลก
ได (Wolf, 1999: iv) เนื่องจากความสําคัญของการตอสูของชาวนาดังกลาวทําให
มีการศึกษาเกี่ยวกับการลุกฮือของชาวนาอยางกวางขวาง ในชวงสามทศวรรษ
สุดทายของศตวรรษที่ 20 นักวิชาการตะวันตกไดถกเถียงกันในประเด็นนี้และการ
ถกเถียงดังกลาวไดนําไปสูการปรับปรุงและทดสอบสมมุติฐานเดิม แตทวาก ็     
ไมสามารถหาขอยุติไดและทําใหเกิดความไมลงรอยทางทฤษฎีใหมๆขึ้นมาอีก 
(Kurtz, 2000: 93)  

บทความนี้จะรวมถกเถียงเกี่ยวกับการลุกฮือของชาวนาโดยใชการตอสู
ดวยกําลังอาวุธของชาวนาอีสานเปนกรณีศึกษา การตอสูดวยกําลังอาวุธของ
ชาวนาในภาคอีสานเปนปรากฏการณที่สําคัญของประวัติศาสตรการเมืองไทยใน
ศตวรรษที่ 20 ในชวงทศวรรษ 2500-2520 ชาวนาในเขตปาเขาของ 18 จังหวัด
จากท้ังหมด 19 จังหวัดของภาคอีสาน (ปจจุบันขยายเปน 20 จังหวัด) ไดเขารวม
การตอสูดวยกําลังอาวุธกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ชาวนา
อีสานเหลานี้คิดเปนครึ่งหนึ่งของกองกําลังติดอาวุธของ พคท. (de Beer, 1978: 
148) การตอสูดังกลาวไดสรางผลสะเทือนทางการเมืองอยางกวางขวางทั้งภายใน
และตางประเทศ ทําใหอีสานซึ่งเปนดินแดนที่ถูกทอดทิ้งกลายเปนจุดศูนยกลาง
ของความสนใจ ไมเพียงแตของรัฐบาลไทยแตรวมถึงประเทศเพื่อนบานและ
มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาดวย (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 13) ดวย
ความสําคัญดังกลาว การวิเคราะหการตอสูของชาวนาอีสานจะมีสวนสําคัญในการ
สรางความเขาใจในการตอสูของชาวนาโดยรวม เพื่อการนี้ ผูเขียนจะวิเคราะห 
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การตอสูดวยอาวุธของชาวนาที่สําคัญอยางยิ่งสองกรณี ไดแก กรณีนาบัว จังหวัด
นครพนม ที่เปนจุดเริ่มตนการตอสูดวยกําลังอาวุธของชาวนาอีสาน และกรณี
ครอง จันดาวงศ จังหวัดสกลนคร ท่ีนําไปสูการตอสูดวยกําลังอาวุธที่ดงพระเจาซึ่ง
เปนฐานปฏิบัติการสําคัญในระยะเริ่มแรกของ พคท. ทั้งสองกรณีเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาเดียวกัน แตวามีสาเหตุ ประเด็น และรูปแบบการตอสูที่แตกตางกัน เรา
จะอธิบายความแตกตางนี้อยางไร? เพื่อตอบคําถามดังกลาวบทความเริ่มจาก  
การพิจารณาถึงขอจํากัดของทฤษฎีการลุกฮือของชาวนาที่มีอยูในการวิเคราะห
การตอสูดวยกําลังอาวุธของชาวนาอีสานและเสนอแนวทางการศึกษาการตอสู
ดวยกําลังอาวุธดังกลาว หลังจากนั้นผูเขียนจะทําการวิเคราะหการพัฒนาที ่     
ไมสม่ําเสมอของรัฐประชาชาติไทยในอีสาน ตามดวยการวิเคราะหกรณีศึกษา  
 

ขอถกเถียงวาดวยทฤษฎกีารลุกฮือของชาวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

งานเขียนของ James C. Scott เรื่อง The Moral Economy of the 
Peasantry: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (1976) เปน
งานเขียนเกี่ยวกับการลุกฮือขึ้นสูของชาวนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีช่ือเสียง
มากที่สุดช้ินหนึ่ง ในทัศนะของ Benedict Anderson งานเขียนช้ินนี้ของ Scott 
เปนงานที่โดดเดน เปนหลักหมายบอกระยะทางในการศึกษาเกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (Anderson, 1977: 172) Scott หาคําอธิบายการลุกฮือขึ้นสู
ของชาวนาโดยการวิเคราะหวาอะไรที่ทําใหชาวนาโกรธแคน (Scott, 1976: 4) 
โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม (moral economy) มาวิเคราะหสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดการลุกฮือข้ึนสูของชาวนาผานความสัมพันธของชาวนากับเจาที่ดิน/รัฐ เขา
เห็นวาสังคมเกษตรในยุคกอนทุนนิยม (precapitalist agrarian order) ไมใช
สังคมที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ชาวนาตองจายคาเชาแกเจาที่ดินหรือเสีย
ภาษีใหแกรัฐ ขณะที่เจาที่ดิน/รัฐก็ใหความชวยเหลือบางอยางที่เปนหลักประกัน
ความอยูรอดแกชาวนา การแลกเปลี่ยนทางสังคมเชนนี้ ไดกลายเปนหลักการทาง
ศีลธรรมและสิทธิเพื่อความอยูรอดที่ชาวนายึดถือเปนบรรทัดฐานในการตัดสิน
ความชอบธรรมหรือไมชอบธรรมในสังคม การละเมิดหลักการและสิทธิดังกลาว
อันเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมและรัฐสมัยใหมภายใตระบอบ 
อาณานิคมเขาไปในชนบทไดทําลายแบบแผนของความอยูรอดของสังคมเกษตร
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ยุคกอนทุนนิยมนํามาซึ่งความไมพอใจและทําใหเกิดการลุกฮือของชาวนา (Scott, 
1976: 4-7)  

การวิเคราะหของ Scott ถูกวิจารณอยางเผ็ดรอนโดย Samuel Popkin 
ซึ่งเห็นวาการลุกฮือของชาวนาไมไดมาจากการละเมิดหลักการของเศรษฐกิจ    
เชิงจริยธรรม แตมาจากการคํานวณผลไดผลเสียของการกระทําดังกลาวที่มีตอ
พวกเขา Popkin เห็นวาชาวนาจะไมเขารวมการลุกฮือ เวนเสียแตการกระทํา
ดังกลาวจะไดประโยชนมากกวาสิ่งที่ตองเสียไป (Popkin, 1979: 24-25) ดวยเหตุนี ้
หากตองการใหชาวนาเขารวมการลุกฮือจํา เปนตองสรางสิ่ งจู งใจแบบ
เฉพาะเจาะจง (selective incentives) ตอพวกเขา (Popkin, 1979: 253)  

Jeffrey Paige เห็นดวยกับ Popkin ในประเด็นที่วาการวิเคราะหของ 
Scott ไมสอดคลองกับความเปนจริง แตไมเห็นดวยกับขอสรุปของ Popkin ใน
ทัศนะของ Paige ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการลุกฮือของชาวนาคือโครงสรางทาง
ชนช้ันไมใชสิ่งจูงใจแบบเฉพาะเจาะจง ที่ Popkin กลาวอาง (Paige, 1983: 705-
706) Paige เห็นวาการขูดรีดของเจาที่ดินทําใหชาวนาเกิดจิตสํานึกทางชนช้ัน 
(class consciousness) เมื่อมีพรรคปฏิวัติที่เขมแข็งพอที่จะเปนพลังทาง
การเมืองที่นาเช่ือถือไดชาวนาก็จะใหการสนับสนุนแกพรรคดังกลาว (Little, 
1989: 4-5) 
 จะเห็นไดวาทฤษฎีที่กลาวมานี้ช้ีถึงสาเหตุที่ทําใหชาวนาจับอาวุธขึ้น
ตอตานรัฐแตกตางกัน ดูเหมือนวานี่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในการศึกษาการลุกฮือของ
ชาวนาที่พบเห็นไดทั่วไป กลาวคือสาเหตุการลุกฮือของชาวนาจะไมเหมือนกันใน
แตละกรณี เชน การศึกษาของ Theda Skocpol เกี่ยวกับการลุกฮือของชาวนา
ในการปฏิวัติฝรั่งเศส รัสเซียและจีน พบวาการลุกฮือของชาวนาจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
รัฐที่เคยมีเอกภาพและรวมศูนยออนแอลง (Skocpol, 1979: 117)  สวนงานของ 
Ralph Thaxton เห็นวาการลุกฮือตอตานรัฐบาลของชาวนาในที่ราบตอนเหนือ
ของจีน เกิดจากความไมพอใจตอมาตรการที่ขัดขวางการคาเกลือตามกลไกของ
ตลาดเสรี (Thaxton, 1990: 352-357, 364-367)  

ความเห็นที่แตกตางกันที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไดนําเอาแงมุมที่นาสนใจ  
อันหลากหลายมาสู เวทีการถกเถียงทางวิชาการ นับเปนคุณูปการที่สําคัญ        
อันทรงคุณคาตอการศึกษาการลุกฮือของชาวนา ในขณะเดียวกันความแตกตาง
ของแนวคิดเหลานี้ก็เปนเครื่องเตือนใจวาสาเหตุที่ทําใหเกิดการลุกฮือของชาวนา
นั้นมีความหลากหลาย ยิ่งไปกวานั้นปจจัยเดียวกัน เชน การขยายตัวของรัฐ/
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ตลาด อาจขัดขวางหรือนําไปสูการลุกฮือของชาวนาก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนชาวนานั้นๆ ซึ่ งทําให เกิด       
ความหลากหลายของชาวนา ดังที่ Johnson et al. ไดใหความเห็นเกี่ยวกับ
ชาวนาอยางนาสนใจวาไมมีสิ่งที่เรียกวา ‘ชาวนาทั่วไป’ (generic peasantry) 
ชาวนานั้นมีความแตกตางหลากหลายตามสภาวะแวดลอมของทองถิ่นและ
อิทธิพลของประวัติศาสตร (2005: 946) เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนเรื่องยากที่จะสราง
ทฤษฎีทั่วไปที่สามารถอธิบายการลุกขึ้นสูของชาวนาโดยไมคํานึงถึงเวลาและ
สถานท่ีได ความเห็นดังกลาวเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการศึกษาเกี่ยวกับการตอสูดวย
กําลังอาวุธของชาวนาอีสาน 

 
แนวทางในการศึกษาการลุกฮือของชาวนาอีสาน 
 

ในการศึกษาการลุกฮือของชาวนาอีสานผูเขียนพบวาถึงแมวาทฤษฎีที่
กลาวถึงขางบนนี้มีคุณคาอยางยิ่งตอการศึกษาการลุกขึ้นสูของชาวนาในชวง
ระยะเวลาที่ผานมา แตทฤษฎีเหลานี้มีขอจํากัดในการวิเคราะหการลุกฮือของ
ชาวนาอีสาน เพราะการลุกฮือดังกลาวเกิดขึ้นภายใตบริบทที่ไมสามารถอธิบายได
โดยปจจัยตางๆที่ปรากฏในทฤษฎีการลุกฮือของชาวนาที่มีอยู ไมวาจะเปนการ
ละเมิดเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม ความขัดแยงทางชนช้ัน การขยายตัวหรือการ
ขัดขวางเศรษฐกิจแบบตลาด ความออนแอของรัฐ หรือการไตรตรองผลไดผลเสีย
อยางถี่ถวน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางแนวทางการศึกษาใหมขึ้นมา       
ในที่นี้ผูเขียนจะทดลองเสนอการวิเคราะหการลุกฮือของชาวนาอีสานผานการ
พัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของการสรางรัฐประชาชาติไทย แนวทางการศึกษานี้ไดรับ
แรงดลใจมาจากกฎการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอ (the law of uneven 
development) ของ Leon Trotsky  

ในทัศนะของ Trotsky ความไมสม่ําเสมอ (unevenness) เปนกฎทั่วไป
ที่สุดของกระบวนการทางประวัติศาสตร กฎดังกลาวปรากฏใหเห็นในการพัฒนา
ของทุนนิยมโลกที่มีประเทศที่พัฒนากาวหนาไปกอนดํารงเคียงคูกับประเทศที ่  
ลาหลัง การพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอนี้ไดกอใหเกิดแรงกดดันตอประเทศที่ลาหลังให
รีบเรงพัฒนา เมื่อเปนเชนนี้มันก็จะนําเราไปสูกฎอีกกฎหนึ่งที่ เรียกวากฎ        
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การพัฒนาเชิงซอน การพัฒนาเชิงซอนหมายถึงการพัฒนาที่ผสมผสานขั้นตอน
ตางๆของการพัฒนารวมทั้งสิ่งเกาและใหมเขาไวดวยกัน การพัฒนาเชนนี้เกิดขึ้น
ไดเพราะประเทศท่ีพัฒนาทีหลังสามารถนําเอาความกาวหนาทั้งปวงที่มีอยูแลวมา
ใชประโยชนได ทําใหสามารถพัฒนาแบบกาวกระโดดไมตองผานขั้นตอนตางๆ    
ที่ประเทศที่พัฒนาแลวไดผานมา  (Trotsky, 1979: 26-27) Davidson ได
ช้ีใหเห็นวาในทัศนะของ Trotsky ความไมสม่ําเสมอที่แสดงออกเปน
ความกาวหนาและลาหลังไมไดดํารงอยูแยกจากกัน หากแตผสมผสานซึมซานอยู
ในองคาพยพของสังคม สงผลใหเกิดความขัดแยงในลักษณะที่ไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนในยุคประวัติศาสตรที่ผานมา ดานหนึ่ง รัฐประเทศที่ลาหลังรับเอาความรู 
ทักษะ การจัดองคกรกาวหนาจากภายนอกก็เพื่อรักษาสถานะดั้งเดิมของตนไว ใน
อีกดานหนึ่ง ความกาวหนานั้นก็จะทําให เกิดพลังตอตานรัฐใหมๆขึ้นมา 
(Davidson, 2006: 22)  

ถึงแมวากฎการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของ Trotsky จะเปนแนวคิดที่
สรางขึ้นมาเพื่อวิเคราะหการพัฒนาของทุนนิยมโลก แตในเวลาตอมาก็ไดมีความ
พยายามที่จะประยุกตใชแนวคิดดังกลาวใหกวางขวางยิ่งขึ้น Novack ไดขยาย  
การวิเคราะหของ Trotsky ใหครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆของสังคม
มนุษย เขาเห็นวา กฎการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอไมไดเปนแคกฎการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเทานั้น หากแต เปน ‘หนึ่งในกฎพื้นฐานของกระบวนการทาง
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ’ (van der Linden, 2007: 149-150) การ
วิเคราะหเชนนี้ทําใหกฎการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของ Trotsky นอกจากใชศึกษา
พัฒนาการของทุนนิยมโลกแลว ยังสามารถใชทําความเขาใจปรากฏการณอื่นของ
สังคมไดอยางกวางขวาง รวมทั้งวิเคราะหความไมสม่ําเสมอของการสราง         
รัฐประชาชาติและการลุกฮือของชาวนา 

ในฐานะที่เปนกฎการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เมื่อนํามาประยุกตใช
วิเคราะหการสรางรัฐประชาชาติไทย กฎการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอทําใหเรา
พิจารณาการสรางรัฐประชาชาติไทยวาไมไดเสร็จสมบรูณเมื่อรัชกาลที่ 5 ทรง
ปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลางในป พ.ศ. 2435 หากแต
มองการสรางรัฐประชาชาติดังกลาวในฐานะท่ีเปนกระบวนการที่ความพยายามใน
การผนวกเอาหัวเมืองตางๆซึ่งสวนใหญไมใชดินแดนของคนไทยเขามาไวภายใต
การปกครองของกรุงเทพไมไดสําเร็จเสร็จสิ้นในเวลาเดียวกัน ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิรูปแตกตางกันไปจากพื้นที่สูพื้นที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง 
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อาทิเชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ เปนตน 
กลาวโดยทั่วไปเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของกลไกการปกครองของรัฐจะถูกผนวกเขากับ
กรุงเทพกอนชนบท สวนการผนวกชนบทเขาเปนสวนหนึ่งของรัฐประชาชาติไทยก็
มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ รวมทั้งมีชนบทบางแหงที่แมวากระบวนการ
สรางรัฐประชาชาติจะไดดําเนินมาหลายปแลวก็ยังมีสถานะแทบไมตางจากเดิม
มากนัก การดํ ารงอยู เคียงคู กันของพื้นที่ สองประเภทที่กล าวมานี้ เปน            
การแสดงออกของสิ่งที่เรียกวาความเปนเชิงซอนภายในรัฐประชาชาติไทย  

การพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอและเปนเชิงซอนของการสรางรัฐประชาชาติ  
ทําใหความสัมพันธระหวางรัฐกับชาวนามีความซับซอน ในพื้นที่ที่ยังไมถูกผนวก
เขากับรัฐประชาชาติไทยอยางสมบูรณ พื้นที่เหลานี้มีการติดตอสัมพันธกับรัฐ  
นอยมาก ชาวนาในพื้นที่เหลานี้แทบจะไมรับรูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน     
สวนอ่ืนของประเทศเลย การที่รัฐไทยเขาไปยุงเกี่ยวกับพื้นที่เหลานี้นอยมากทําให
ชาวนายังคงรักษาอัตลักษณทางชาติพันธุดั้งเดิมไวคอนขางเหนียวแนน ทําให  
พวกเขามีความแปลกแยกกับอัตลักษณของรัฐประชาชาติไทย และความแตกตาง
ทางอัตลักษณไดนํามาสูความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวนา 

สวนในพื้นที่ที่ถูกผนวกเขากับรัฐไทยโดยพื้นฐาน การเปนสวนหนึ่งของ
รัฐประชาชาติทําใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางชนบทกับเมือง ทําใหชาวนารับเอา
ความคิดใหมๆจากเมืองที่สํ าคัญคือความคิดเรื่ องเอกราชของชาติและ 
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ ชาวนายังมีโอกาสและชองทางใหมๆในการเรียกรอง
ผลประโยชนผานหนวยงานราชการและรัฐสภาเมื่อประเทศประเทศปกครองดวย
ระบอบประชาธิปไตย เปนที่นาสังเกตวาการเรียกรองของชาวนาในพื้นที่ประเภท
นี้มักจะมุงตรงไปที่รัฐ ทั้งนี้เพราะรัฐประชาชาติไดรวมศูนยอํานาจและงบประมาณ
ไวในมือ จึงถูกมองวาเปนผูที่มีศักยภาพในการแกไขปญหา นักทฤษฎีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมไดชี้ใหเห็นวาการเรียกรองไปท่ีรัฐเปนลักษณะสําคัญของการ
ปฏิบัติการรวมหมู (collective action) ที่เกิดขึ้นภายใตรัฐสมัยใหม (McAdam, 
McCarthy and Zald, 1988: 699) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐเชนนี้ทําใหการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ศูนยกลางอํานาจรัฐ เชน การเปลี่ยนการปกครองจาก
ประชาธิปไตยเปนเผด็จการ หรือในทางตรงกันขาม สามารถสงผลกระทบอยาง
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สําคัญตอการตอสูของชาวนาในชนบทอันหางไกลได การปดกั้นชองทาง         
การเรียกรองของชาวนานําไปสูการเผชิญหนาระหวางรัฐกับชาวนา 

จะเห็นไดวาการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอและเปนเชิงซอนของการสรางรัฐ
ประชาชาติทําใหความสัมพันธระหวางรัฐกับชาวนาในพื้นที่ทั้งสองประเภท
ดังกลาวมีความแตกตางกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหสาเหตุที่ทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางชาวนากับรัฐแตกตางกันตามไปดวย ที่กลาวมานี้เปนแนวทางการศึกษา
การตอสูดวยอาวุธของชาวนาอีสาน ตอไปเราจะหันไปพิจารณาวาความ          
ไมสม่ําเสมอในการสรางรัฐประชาชาติในอีสานเกิดข้ึนไดอยางไร  
 

ความไมสม่ําเสมอของการสรางรัฐประชาชาติในอีสาน 
 

เมื่อรัชกาลที่ 5 ไดทําการปฏิรูปการปกครองเพื่อสรางรัฐสมบูรณาญา -   
สิทธิราชยขึ้นในสยาม ในปพ.ศ. 2435 การปฏิรูปดังกลาวก็เปนจุดเริ่มตนของการ
สรางรัฐประชาชาติดวย (สมเกียรติ วันทะนะ, 2530: 74-76) อีสานหรือที่กรุงเทพ
เรียกวา ‘หัวเมืองลาว’ ไดถูกผนวกเขากับรัฐไทย อยางไรก็ดี หลังการปฏิรูป
ดังกลาวหลายทศวรรษ ในขณะที่เมืองในภูมิภาคไดถูกผนวกเขากับรัฐไทยแลว ยัง
มีชนบทอีสานเปนจํานวนมากไมถูกผนวกเขากับรัฐประชาชาติไทยอยางสมบูรณ 
ถึงแมวาจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ ในป พ.ศ. 
2440 และขอบังคับหัวเมืองในป พ.ศ. 2442 เพื่อจัดระเบียบการปกครองหมูบาน 
ตําบล อําเภอ และจังหวัด ใหอยูภายใตการปกครองแบบรวมศูนยของกรุงเทพ   
แตดูเหมือนวามีแตในระดับจังหวัดเทานั้นที่สามารถดําเนินการบังคับใชอยาง
จริงจัง (เตช บุนนาค, 2548: 145) สวนการปกครองระดับลางดําเนินไปอยาง
ลาชา กรมหลวงดํารงราชานุภาพใหเหตุผลวา ที่เปนเชนนี้เพราะขาดคนที่มี
ความสามารถและขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร (เตช บุนนาค, 2548: 
224-225) ในทัศนะของเตช บุนนาค ตองรอถึงป พ.ศ. 2458 การปกครองระดับ
อําเภอ ตําบล และหมูบานจึงประสบความสําเร็จในระดับเดียวกันกับการปกครอง
ระดับมณฑลและจังหวัด (เตช บุนนาค, 2548: 241) นี่คือความสําเร็จอันสําคัญใน
การสรางรัฐประชาชาติไทยอยางไมตองสงสัย แตยังมีหลายทองที่ในระดับตําบล
และหมูบาน ที่ยังไมถูกผนวกเขากับรัฐประชาชาติไทยอยางสมบูรณ รัฐเขาไป
ปกครองชาวบานนอยมาก ที่เปนเชนนี้สาเหตุหนึ่งมาจากความทุรกันดารของ  
การคมนาคมระหวางเมืองกับชนบท ในกรณีของชนบทอีสานจนกระทั่งทศวรรษ 
2500 จึงมีการสรางถนนไปสูชนบท (Kamala, 1997: 223) แตก็ไมทั่วถึง เชน    
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ในป 2511 หมูบานบางแหงในจังหวัดมหาสารคามยังอยูอยางโดดเดี่ยว ชาวบาน
ตองเดินทางเขาตัวอําเภอดวยเทาซึ่งตองใชเวลา 3-4 ช่ัวโมง และผูคนจะเดินทาง
ออกนอกหมูบานราวเดือนละครั้งเทาน้ัน (Young, 1968: 874)  

นอกจากนี้ ความลาชาในการสรางรัฐประชาชาติในบางพื้นที่ของอีสาน
ยังเกิดจากความขัดแยงระหวางไทยกับฝรั่งเศสอีกดวย กลาวคือในชวงทศวรรษ 
2400 ฝรั่งเศสไดขยายการลาอาณาอาณานิคมเขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ทําใหเกิดความขัดแยงกับไทยซึ่งยึดครองลาวอยูกอนแลว ความขัดแยงนําไปสู
สงครามระหวางสองฝาย ไทยเปนฝายเพลี่ยงพล้ําตองยอมลงนามในสนธิสัญญา
ไทย-ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 สนธิสัญญาดังกลาวนอกจากจะทํา
ใหไทยเสียอํานาจการครอบครองลาวใหแกฝรั่งเศสแลว ยังตองสูญเสียอํานาจการ
ควบคุมบางสวนเหนือดินแดนในภาคเหนือและอีสานที่อยูภายในรัศมี 25 
กิโลเมตรของฝงแมน้ําโขง โดยบริเวณดังกลาวถึงแมวาจะเปนของไทยแต         
ถูกกําหนดใหเปนเขตปลอดทหารและปลอดภาษี (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2552: 19-
34) นอกจากนี้ สนธิสัญญาฯยังกําหนดอีกวาคนลาว เวียดนามและเขมร ในฐานะ
ที่เปนคนในอาณัติของฝรั่งเศสสามารถที่จะเดินทางไปมาในเขตปลอดทหาร 25 
กิโลเมตรในดินแดนไทยได และคนในอาณัติของฝรั่งเศสสามารถทํางานหรืออยู
อาศัยในไทยไดโดยการจายภาษีปละสี่บาทตอคน ดวยสิทธิพิเศษดังกลาว รวมทั้ง
โครงการกอสรางที่มากขึ้นในอีสานตั้งแตทศวรรษ 2450 ทําใหคนจากอินโดจีน 
เชน จากภาคกลางของเวียดนาม เปนตน เดินทางเขามายังภาคอีสานมากขึ้น 
(Goscha, 1999: 22)  

การที่คนจากอินโดจีนสามารถเดินทางเขามาในประเทศไทยเปนกรณี
พิเศษไมไดเกิดจากคนบังคับของฝรั่งเศสดังที่กลาวมาแลวเทานั้น แตยังเกิดจาก
การดําเนินนโยบายแขงขันกับฝรั่งเศสของฝายไทยในเวลาตอมาอีกดวย ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ทางการไทยไดเปลี่ยนนโยบายตอผูอพยพ
จากอินโดจีนเพื่อกระตุนใหพวกเขาเขามาตั้งถิ่นฐานในไทยมากขึ้น เนื่องจากเห็น
วาการอพยพดังกลาวเปนผลดีตอไทยเพราะเปนการเพิ่มประชากรบริเวณ
พรมแดนตรงขามกับอินโดจีนฝรั่งเศส  (Goscha, 1999: 118-119) นอกจากการ
ดําเนินนโยบายชักจูงผูอพยพจากอินโดจีนใหเขามาตั้งถิ่นฐานในอีสานแลว เพื่อ
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ตอตานการขยายอํานาจของฝรั่งเศสไทยยังไดรวมมืออยางลับๆกับขบวนการ
ตอตานลัทธิลาอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีนดวย (Goscha, 1999: 23)  

เมื่อญี่ปุนเขายึดครองอินโดจีนแทนฝรั่งเศสในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2488 
ป.พิบูลสงคราม ไดตัดสินใจเปนพันธมิตรกับญี่ปุน ปรีดี พนมยงคไดกอตั้ง
ขบวนการเสรีไทยขึ้นตอตานญี่ปุน ในอีสานขบวนการเสรีไทยไดจัดตั้งคายฝกอาวุธ
ขึ้นทั้งหมด 21 แหง (ดารารัตน เมตตาริกานนท,  2546: 320) ในการตอตาน
ญี่ปุน เสรีไทยไดประสานการเคลื่อนไหวกับขบวนการกูชาติในอินโดจีน เวียดมินห
ในอีสานไดชวยสรางฐานตอตานญี่ปุนอยางลับๆที่นาแก จังหวัดนครพนม ตาม 
การรองขอของปรีดี คายเสรีไทยที่นาแกมีเยาวชนเวียดนาม 20-30 คนทําหนาที่
ผลิตอาวุธ (Goscha, 1999: 126-128) นอกจากเวียดมินหแลวในคายเสรีไทยยังมี
ชาวลาวที่ตอสูเพื่อเอกราชมารวมฝกอาวุธดวย ขบวนการกูเอกราชลาวไดสง    
พลพรรคมาฝกเปนรุนๆ ตั้งแต 10-25 คนจนถึง 100 คน (ปรีชา ธรรมวินทร, 
2553: 91) 

หลังจากญี่ปุนถอนตัวออกจากอินโดจีนแลวฝรั่งเศสไดหวนกลับเขามาใน
อินโดจีนอีกครั้ง ในลาว ฝรั่งเศสไดเขาโคนลมรัฐบาลลาวอิสระที่จัดตั้งขึ้นหลัง
ความพายแพของญี่ปุน แลวยึดครองเวียงจันทนและหลวงพระบาง การปฏิบัติการ
ของฝรั่งเศสทําใหชาวเวียดนามที่อาศัยในลาวหนีขามมาฝงไทยราว 50,000 คน 
รวมทั้งมีคนลาวประมาณ 4,000 คนอพยพมาดวย (Goscha, 1999: 155) 
ภายหลังสงคราม รัฐบาลปรีดี พนมยงค ยังคงใหความชวยเหลือแกขบวนการกู
ชาติในอินโดจีนตอไป ผูนําลาวอิสระที่หลบหนีการกวาดลางของฝรั่งเศสไดจัดตั้ง
รัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่กรุงเทพ ไทยไดกลายเปนทั้งที่หลบภัยและศูนยบัญชาการ  
การตอตานฝรั่งเศสของลาวอิสระ (ศุขปรีดา พนมยงค, 2553: 56-95) ลาวอิสระ
และเวียดมินหไดสงคนมาฝกอาวุธที่อีสานหลายรุน นอกจากนี้ ขบวนการดังกลาว
ยังไดรับความชวยเหลือดานอาวุธและการเงินจากรัฐบาลไทยดวย ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2490 ปรีดีและขบวนการกูชาติอินโดจีนไดประกาศจัดตั้งสันนิบาต
แหงเอเชียอาคเนย โดยมีวัตถุประสงคตอตานการกลับคืนมาของลัทธิลาอาณานิคม
และชวยเหลือซึ่งกันและกันในการตอสูเพื่อเอกราช สันนิบาตแหงเอเชียอาคเนย 
ไดเลือก เตียง ศิริขันธ เปนประธาน ตรานวานเกียว เปนรองประธาน ถวิล อุดล 
เปนประชาสัมพันธ เจาสุพานุวง เปนเลขาธิการ เลอ ฮาย เปนเหรัญญิก (ปรีชา     
ธรรมวินทร, 2553: 93-95; ดารารัตน เมตตาริกานนท,  2546: 439)  
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การรวมมือระหวางปรีดีกับขบวนการกูชาติอินโดจีนในนามสันนิบาต
แหงเอเชียอาคเนยสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 (ปรีชา 
ธรรมวินทร, 2553: 97) การรัฐประหารไดนําเอาจอมพล ป. กลับสูอํานาจอีกครั้ง
หนึ่ง จอมพลป.ไดดําเนินการกวาดลางศัตรูทางการเมืองอยางรุนแรง ปรีดีตอง
หลบหนีออกนอกประเทศ ผูสนับสนุนปรีดีที่เปนอดีตเสรีไทยหลายคนถูกจับและ
ถูกเขนฆา ถึงแมจะมีการยุบสันนิบาตแหงเอเชียอาคเนย จอมพล ป. ยังไมได
เปลี่ยนนโยบายอินโดจีนของไทย จากเอกสารการประชุมระดับสูงของเวียดมินหที่
ฝรั่งเศสยึดได ทําใหเราทราบวารัฐบาลใหมของไทยอนุญาตใหเวียดมินห
ปฏิบัติการในไทยไดตอไป การตัดสินใจดังกลาวนาจะเกิดจากการที่จอมพล ป. ยัง
เห็นวาฝรั่งเศสเปนภัยคุกคามตอความอยูรอดของไทย อยางไรก็ดี นโยบายตอ
ขบวนการกูชาติอินโดจีนดังกลาวก็เปนนโยบายช่ัวคราวเทานั้น การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณระหวางประเทศทําใหไทยปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปดวย ใน
เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2492 พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งไดรับชัยชนะในสงครามกลาง
เมือง ไดเปลี่ยนการปกครองจีนเปนระบอบสังคมนิยม ตอมา ในเดือนมกราคม ป 
พ.ศ. 2493 จีนและสหภาพโซเวียต ไดรับรองรัฐบาลเวียดนามเหนือ การรับรอง
ดังกลาวเปนการเริ่มสงครามเย็นในเอเชียอาคเนย สหรัฐฯเห็นวาจีนเปนตัวเช่ือม
การขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตจากยุโรปตะวันออกมาสูเวียดนามเหนือ จึง
มุงมั่นที่จะหยุดยั้งการขยายตัวของคอมมิวนิสตในเอเชียอาคเนยทุกวิถีทาง เพื่อ
บรรลุเปาหมายดังกลาว นับตั้งแตป พ.ศ. 2492 สหรัฐฯไดเริ่มปฏิบัติการอยางเปน
รูปธรรมในการสรางความเขมแข็งใหแกประเทศที่ไมไดปกครองดวยระบอบ
คอมมิวนิสตในเอเชีย จากป พ.ศ. 2493 สหรัฐฯไดเพิ่มความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจและการทหารแกประเทศไทย โดยไทยตองเปลี่ยนนโยบายตอขบวนการ
กูชาติในอินโดจีนเปนการแลกเปลี่ยน ซึ่งในทางรูปธรรมก็คือไทยตองรวมมือกับ
ฝรั่งเศสในอินโดจีน ตัดความสัมพันธกับเวียดนามเหนือ และเขารวมกลุมตอตาน
คอมมิวนิสตภายใตการนําของสหรัฐฯ (Goscha, 1999: 314-315)  
  ในป พ.ศ. 2492 รัฐบาลไทยไดแจงกับรัฐบาลลาวพลัดถิ่นที่กรุงเทพให
ยายออกจากประเทศไทย (ภูมี วงวิจิด, 2546: 95) อีกหนึ่งปใหหลัง จอมพล ป. 
นายกรัฐมนตรีไดตัดสินใจเขารวมเปนพันธมิตรกับสหรัฐฯและถอนการสนับสนุน
ขบวนการเวียดมินห พรอมทั้งหันไปสนับสนุนรัฐบาลเบาไดซึ่งเปนศัตรูของ
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ขบวนการเวียดมินหที่สหรัฐฯหนุนหลังแทน การตัดสินใจดังกลาวของจอมพล ป. 
เปนไปเพื่อใหไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐฯซึ่งจะมีสวนสําคัญตอการรักษา
อํานาจทางการเมืองของเขา (พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ, 2549: 9)  เมื่อ
เวียดนามเหนือเอาชนะฝรั่งเศสที่เดียน เบียนฟู ในป พ.ศ. 2497 (Goscha, 1999: 
314)  ไทยไดกระชับความสัมพันธกับสหรัฐขึ้นอีกขั้นหนึ่งโดยตัดสินใจเขารวม
องคการสนธิสัญญาปองกันแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สปอ) (Southeast Asia 
Treaty Organization - SEATO) ที่สหรัฐฯจัดตั้งขึ้น (พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย 
ภวัครพันธุ, 2549: 10) อยางไรก็ดี การที่รฐับาลไทยตัดความสัมพันธกับขบวนการ
กูชาติในอินโดจีนก็ไมไดทําใหความผูกพันอันยาวนานของประชาชนทั้งสองฝง
สิ้นสุดลง แมจะมีความยากลําบากในการติดตอสัมพันธมากขึ้น แตความผูกพัน
ดังกลาวยังคงอยูดังที่เราจะแสดงใหเห็นตอไปโดยผานกรณีของบานนาบัวซึ่งเปน
ชุมชนชาวนาที่ยังไมถูกผนวกเขากับรัฐประชาชาติไทยอยางสมบูรณ 
 

ความไมสม่ําเสมอในการสรางรัฐชาติและอัตลักษณเชิงซอนของชาวนาบัว 
 

บานนาบัว ตั้งอยูในอําเภอเรณูนคร (ในอดีตขึ้นอยูกับอําเภอธาตุพนม) 
จังหวัดนครพนม ธาตุพนมเปนเมืองชายแดนตั้งอยูริมฝงแมน้ําโขง สวนเรณูนคร
และนาบัวอยูหางจากแมน้ําโขง 5 และ 17 กิโลเมตรตามลําดับ จึงอยูในเขตปลอด
ทหารตามสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีชาวผูไทถูกกวาดตอนมา
ตั้งหลักแหลงในหลายพื้นที่ของภาคอีสานรวมทั้งที่อําเภอเรณูนครดวย ชาวผูไท
เหลานี้สวนหนึ่งไดเขาไปบุกเบกิท่ีทํากินใหมบริเวณลําน้ําบังในป พ.ศ. 2434 (กอน
การปฏิรูปของรัชกาลที่ 5 หนึ่งป) ตอมา ในป พ.ศ. 2445 ไดรับการจัดตั้งใหเปน
หมูบานอยางเปนทางการเรียกวาบานนาบัว (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 
2552) 

เนื่องจากลุมน้ําบังมีที่ดินอยางเหลือเฟอทําใหชาวนาบัวมีที่ดินเปนของ
ตนเอง แตชาวนาบัวก็มีขอจํากัดในการครอบครองที่ดินเพราะปจจัยในการผลิตที่
ลาหลัง ทําใหไมสามารถบุกเบิกที่ทํากินไดเพียงพอ เมื่อเปนเชนนี้ ชาวนาบัวจึง
แทบจะไมมีความแตกตางทางชนช้ัน กลาวคือ พวกเขาตางก็เปนเกษตรกรราย
ยอยแทบทั้งสิ้น ไมปรากฏมีผูถือครองที่ดินขนาดใหญหรือชาวนาไรที่ดินใน
หมูบาน (บันทึกสนาม, 19 ธันวาคม 2549) ชาวบานเกือบทั้งหมดทําการผลิต
แบบพอยังชีพท่ีผลิตขาวเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การผลิตเพื่อขายแทบจะไมมี
เลย ในทศวรรษ 2480 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึง
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เริ่มมีการคาขายระหวางคนนาบัวกับคนภายนอกมากขึ้น พอคามีทั้งที่เปนชาว
เวียดนาม (ไสว แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552) และคนทองถิ่นที่
ชาวบานเรียกวา ‘นายฮอย’ เขามาซื้อขาว วัว ควาย เพื่อนําไปขายยังภาคกลาง 
ถึงจะมีการคาขายบาง เปาหมายของการผลิตยังคงเพื่อการยังชีพอยูดี (ธันวา ใจเที่ยง, 
2546: 97-98)  

นอกจากมีเศรษฐกิจแบบพอยังชีพแลว ชาวนาบัวยังมีชีวิตที่โดดเดี่ยว 
นอกจากพอคาแลว คนท่ัวๆไปก็แทบจะไมคอยไดติดตอสัมพันธกับเมืองเทาใดนัก 
ในสมัยนั้นการเดินทางระหวางนาบัวกับเมืองที่ใกลที่สุดคือตัวอําเภอเรณูนครยัง
เปนไปดวยความยากลําบากเพราะยังไมมีถนนเช่ือมติดตอถึงกัน จนกระทั่งหลัง
การปะทะกันระหวางตํารวจกับกองกําลังอาวุธของ พคท. บริเวณบานนาบัวใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2508 (รายละเอียดจะกลาวถึงตอไป) ทางการจึงดําเนินการ
สรางถนนเขาไปยังหมูบานในป พ.ศ. 2510 (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 
2552) จนกระทั่งป พ.ศ. 2504 ซึ่งเปนปที่ทางการเขากวาดลางจับกุมชาวนาบัว
อยางขนานใหญ (รายละเอียดจะกลาวถึงตอไป) ชาวนาบัวมีอิสระจากอํานาจรัฐ
ไทยสูงมาก นอกจากการตั้งคนทองถ่ินใหเปนผูใหญบานเพื่อทําหนาที่เปนตัวแทน
ของรัฐแลว ทางการไทยไมไดสงเจาหนาที่ประเภทอื่นๆเขาไปปกครองนาบัว
โดยตรงเลย สําหรับผูใหญบานชาวบานถือวาเขาเปนเพื่อนบานมากกวาเปน
เจาหนาที่ของรัฐ หนาที่ของผูใหญบานนอกจากแจงขาวจากทางอําเภอแลวที่
สําคัญคือการพาชาวบานไปเสียภาษีที่อําเภอ  เจาหนาที่ของรัฐจะเขาไปใน
หมูบานเปนเวลาสั้นๆเปนครั้งคราว โดยทั่วไปในรอบหนึ่งปพวกเขาจะเขาไปใน
หมูบานประมาณ 4 ครั้งหรือนอยกวานั้น (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 
2552)  

สิ่งบงบอกถึงระดับของความเปนอิสระจากอํานาจรัฐไทยของนาบัวยัง
แสดงออกในดานอื่นๆอีก เชน การเกณฑทหารซึ่งเปนการแสดงออกของการมี
อํานาจเหนือประชาชนของการปกครองแบบรัฐประชาชาติเกิดขึ้นที่นาบัวลาชา
มาก กลาวคือ จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีการเกณฑทหารที่นาบัว แต
การเกณฑดังกลาวดําเนินอยูเพียง 4 ป (2483-2486) หลังจากนั้นก็ไมไดมีการ
เกณฑทหารที่นาบัวอีกหลายป จนกระทั่งป พ.ศ. 2507-2508 จึงมีการเกณฑ
ทหารอีกครั้ง สําหรับการทําบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งเปนเครื่องมือในการ
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ควบคุมประชาชนอีกอยางหนึ่งของรัฐก็ลวงมาจนถึงป พ.ศ. 2503 จึงมีการทําบัตร
ประจําตัว (ไสว แสนมิตร, หนูลา จิตมาตย, หนูทอง นามวุฒิ, ชม แสนมิตร, 
สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2552)  

การที่นาบัวแทบจะไมมีความสัมพันธกับรัฐไทยเลยในชวงระยะเวลารวม 
45 ปหลังจากการสรางรัฐประชาชาติของรัชกาลที่ 5 ทําใหพวกเขารูเรื่องเกี่ยวกับ
รัฐไทยนอยมาก พวกเขา ไมรูวาชาติและประเทศคืออะไร ไมรูวามีพรมแดน
แบงแยกไทย- ลาว แตรูวาพวกเขาอยูภายใตอํานาจการปกครองของคนไทย      
ผูอาวุโสของหมูบานเลาวาภายหลังการตั้งโรงเรียนของหมูบานในป พ.ศ. 2480 จึง
ไดเรียนรูในเรื่องเหลานี้ (บันทึกสนาม, 19 ธันวาคม 2549) สิ่งที่แสดงถึงความรู
เกี่ยวกับรัฐไทยที่มีอยูอยางจํากัดของชาวนาบัวอีกอยางหนึ่งคือพวกเขาไมรูวา
กษัตริยของไทยเปน ‘คนหรืออะไรก็ไมรู’ เมื่อไดขาววาพระองคจะเสด็จเยือน  
พระธาตุพนมในป พ.ศ. 2498 พวกเขาก็สงสัยวาพระองคจะ ‘เหาะมาหรือ
อยางไร’ (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2552) ความเขาใจเกี่ยวกับ
กษัตริยของชาวนาบัวที่กลาวมานี้สอดคลองกับการสํารวจของสหรัฐอเมริกาในป 
พ.ศ. 2497 ที่พบวาคนชนบทอีสานรอยละ 61 ไมรูความหมายของสถาบันกษัตริย 
(ณัฐพล ใจจริง, 2556: 329) 

กอนที่การศึกษาในโรงเรียนจะขยายตัวไปถึง ชาวนาบัวไมสามารถ
สื่อสารดวยภาษาไทยได พวกเขาใชภาษาผูไทเปนภาษาพูดและใชภาษาลาวเปน
ภาษาเขียน ชาวนาบัวเรียนภาษาลาวผานหนังสือธรรมที่พระเปนผูสอน ดวย
ขอจํากัดทางภาษาเมื่อทางการไทยตองการสื่อสารกับชาวนาบัวก็ตองใชภาษาลาว
รวมทั้งหนังสือราชการที่แจกจายใหผูใหญบานก็เขียนดวยภาษาลาวเชนกัน (ชม 
แสนมิตร, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2552) จนกระทั่งป พ.ศ. 2497 ทางการจึงสั่ง
เก็บเอกสารที่เปนภาษาลาวและใชเอกสารที่เปนภาษาไทยแทน (ชม แสนมิตร, 
สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2552) 

อยางไรก็ดี การเรียนรูที่โรงเรียนเปนไปอยางกระทอนกระแทนมาก การ
เรียนรูที่สําคัญซึ่งมีอิทธิพลทางความคิดตอเยาวชนนาบัวมากที่สุดจึงยังเปนการเรียนรู
ผานครอบครัวและชุมชน (บันทึกสนาม, 19 ธันวาคม 2549) การเรียนรูผาน
ครอบครัวและชุมชนทําใหคนนาบัวรุนหลังรับรูเกี่ยวกับความเปนมาของพวกเขา
ผานประวัติศาสตรบอกเลาจากคนรุนกอน ประวัติศาสตรแบบนี้แตกตางอยาง
สิ้นเชิงจากประวัติศาสตรของทางการที่สอนใหเชื่อวาคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย
ลวนแตมีสายเลือดไทย ในทางตรงกันขามประวัติศาสตรที่ถายทอดโดยผูอาวุโสใน
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หมูบานเปนการบอกเลาความเปนมาของชาวนาบัวที่ไมไดมีความเกี่ยวของกับคน
ไทยและชาติไทยแตอยางใด สิ่งท่ีเยาวชนนาบัวรับรูคือบรรพบุรุษของพวกเขาเปน
สวนหนึ่งของคนผูไทที่อพยพจากลาวมาอาศัยอยูทางดานฝงขวาของแมน้ําโขง    
ผูอาวุโสชาวนาบัวยังบอกอีกวาดินแดนใหมที่ชาวผูไทยายมาอยูอาศัยนี้มิใช
ดินแดนของผูอื่นหากแตเปนดินแดนของลาวเชนกัน (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 
สิงหาคม 2552) การเรียนรูผานประวัติศาสตรบอกเลาดังกลาวมีสวนสําคัญในการ
สืบทอดอัตลักษณความเปนลาวของคนนาบัว  

นอกจากนี้ความเปนลาวของคนนาบัวยังสืบทอดผานการติดตอสัมพันธ
กับญาติพี่นองในลาว ชาวนาบัวก็เชนเดียวกับชาวอีสานในหมูบานอื่นๆบริเวณ  
ลุมน้ําโขงที่ยังคงเดินทางไปมาหาสูกับญาติพี่นองและคนรูจักมักคุนในถิ่นกําเนิด
เดิมของบรรพบุรุษที่อพยพจากมาในลาว ดังที่ไดแสดงใหเห็นแลววาถึงแมวา 
แมน้ําโขงจะเปนเสนพรมแดนไทยลาวมาตั้งแตการปฏิรูปของรัชกาลที่ 5 แตดวย
เหตุผลทางการเมืองในทางปฏิบัติทางการไทยไมไดเขมงวดเรื่องการขามพรมแดน 
ทําใหคนนาบัวรักษาความใกลชิดกับญาติพี่นองในฝงลาวไดอยางตอเนื่อง คนนาบัว    
ไมเพียงแต ‘ขามโขง’ ไปเยี่ยม ‘บานเกิด’ เทานั้น แตหลายคนยังไปบวชหรือ
ทํางานในลาวดวย (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552)  

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้มิไดหมายความวาการปกครองและการศึกษาของรัฐ
ไทยไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณในหมูชาวนาบัวแตอยางใด แต
การเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปอยางจํากัด ทําใหชาวบานมีทั้งความเปนไทยและ 
ความเปนลาวในตัวคนๆเดียว ชม แสนมิตร เปรียบเทียบสภาวะเชนนี้ของคน    
นาบัวในชวงทศวรรษ 2490-2500 วาเปนเหมือน ‘เปด’ คือดานหนึ่งก็รูวาตนเอง
เปนพลเมืองไทย แตในขณะเดียวกันก็มีความรักผูกพันกับลาว (ชม แสนมิตร, 
สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2552) เมื่อ Charles Keyes ศึกษาหมูบานอีสานใน
ทศวรรษที่ 2500 เขาก็พบปรากฏการณเชนนี้ดํารงอยูในหมูบานที่อยูใกลตัวเมือง
เชนกัน (Keyes, 1966: 367) โดยอาศัยแนวคิดของ ทร็อตสกี้ ผูเขียนเรียก
ปรากฏการณนี้วาความเปนเชิงซอนทางอัตลักษณ กลาวคือ มีทั้งความเปนไทย
และความเปนลาวในเวลาเดียวกัน  
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ความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับนาบัว 
 

อัตลักษณเชิงซอนที่เปนผลมาจากความไมสม่ําเสมอในการสรางรัฐ
ประชาชาติดังกลาวนี้ ไดเปนเงื่อนไขทําใหเกิดความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับ
ชาวนาบัว แตความขัดแยงของทั้งสองฝายไมได เกิดจากประเด็นปญหา
ภายในประเทศไทยไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือ การเมือง ประเด็น
ความขัดแยงนั้นกลับเกี่ยวของกับสงครามในประเทศลาวในชวงทศวรรษ 2490-
2500 ทําไมความขัดแยงภายนอกประเทศจึงนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางรัฐไทย
กับชาวนาบัว? ที่เปนเชนนี้เพราะการที่ชาวนาบัวมีอัตลักษณที่เปนเชิงซอนทําให
พวกเขามีความผูกพันกับความเปนลาว เมื่อเกิดสงครามอินโดจีนพวกเขาจึงให 
การสนับสนุนขบวนการประเทดลาวในสงครามตอตานสหรัฐฯ ขณะที่ชาวนาบัว
เห็นวาการเขารวมกับขบวนการประเทดลาวของพวกเขาเปนการ ‘ชวยเหลือ     
พี่นอง’ (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 8 สิงหาคม 2552) ทางการไทยซึ่งเปนพันธมิตร
กับอเมริกากลับเห็นวาพฤติกรรมดังกลาวเปนกบฏทรยศชาติที่มีเปาหมาย ‘เพื่อ
ยึดเอาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปขึ้นกับฝายลาวแดง’ (คมสรรค 
มาตุคาม, 2521:280) จึงใชกําลังเขาปราบปรามจนกลายเปนสงครามระหวางรัฐ
กับชาวนาในประเทศไทย  
  ในป พ.ศ. 2496 กองกําลังของขบวนการกูชาติในอินโดจีนประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติการทางการทหารครั้งใหญ ตั้งแตเดือนมกราคม กอง
กําลังเวียดมินหไดเขายึดครองชายฝงทะเลสวนใหญของภาคกลางและภาคใต 
รวมทั้งสามารถครอบครองดินแดนถึงสองในสามของภาคเหนือเอาไวได 
นอกจากนี้  เวียดมินหยังรุกโจมตีกองกําลังฝรั่งเศสในลาวและสามารถเขายึด
หลวงพระบางได สวนขบวนการประเทดลาวก็เขายึดเมืองทาแขกที่อยูตรงขามกับ
นครพนมไดเชนกัน (พวงทอง รุงสวัสดิทรัพย ภวัครพันธุ, 2549: 8) การรุกรบครั้ง
ใหญทําใหขบวนการประเทดลาวขามแมน้ําโขงมาหาคนในอีสานไปชวยรบในลาว 
ในระหวางป พ.ศ. 2496-2499 บริเวณบานนาบัวขบวนการประเทดลาวไดสง
นายทหารของขบวนการประเทดลาวซึ่งใชนามแฝงวา ภูมี เขามาเคลื่อนไหว
ชักชวนใหชาวบานไปชวย ‘กูชาติลาว’ ภูมีไมมีความลําบากในการเขาหาชาวบาน
เทาใดนักเพราะชาวนาบัวไมไดคิดวาเขาเปนคนตางดาว หากแตคิดวาเขาเปน 
‘พวกเดียวกัน’ กับชาวบานที่อาศัยอยูที่นั่น ในระยะแรก ภูมี ไมไดพูดเรื่องการ   
กูชาติ เขาพูดถึงความทุกขยากลําบากของประชาชน ความไรศีลธรรมของ
ผูปกครอง ความไม เปนธรรมในสังคม การขาดโอกาสในการศึกษาและ          
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การรักษาพยาบาล ซึ่งเปนประเด็นที่สะทอนถึงสภาพความเปนจริงของชนบทใน
สมัยนั้น ภายหลังท่ีสนิทสนมกันแลวภูมีจึงพูดถึงการกูชาติลาว ภูมีสามารถชักชวน
เยาวชนนาบัวใหเดินทางไปศึกษาและสูรบกูชาติในลาวไดเปนจํานวนมาก ถึงป 
พ.ศ. 2504 งานการหาสมาชิกลาวกูชาติไดขยายตัวไปกวางพอสมควร นอกจาก
หมูบานใกลเคียงแลวยังมีการเคลื่อนไหวไปถึงอําเภออื่นๆดวย อาทิเชน ปลาปาก 
และอากาศอํานวย เปนตน (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552) การ
เคลื่อนไหวอยางเสรีของสมาชิกขบวนการประเทดลาวจากฝงซายของแมน้ําโขง
อยางภูมี รวมทั้งการสมัครใจเขารวมขบวนการประเทดลาวของเยาวชนนาบัว 
ลวนเปนสิ่งบงบอกถึงความเปนอิสระจากรัฐไทยในระดับสูงของนาบัวและหมูบาน
ใกลเคียง และขณะเดียวกันก็เปนหลักฐานแสดงถึงการดํารงอยูอยางเขมขน
ของอัตลักษณลาวในหมูชาวนาในละแวกน้ันดวย 

ในชวงที่เยาวชนจากนาบัวทยอยเดินทางไปรวมรบกับขบวนการประ
เทดลาวนั้น ทัศนะของรัฐบาลไทยตออีสานมีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ กอน
หนาน้ี ถึงแมวาจะมีส.ส.อีสานเคลื่อนไหววิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลที่มีตอ
ภูมิภาค แตรัฐบาลที่กรุงเทพก็ไมไดถือวาการเคลื่อนไหวดังกลาวเปนภัยถึงขั้น
คุกคามตอความอยูรอดของไทยแตอยางใด แตเมื่อสถานการณในอินโดจีน
เปลี่ยนแปลงหลังเดียนเบียนฟูแตก ทัศนะตอ ‘ปญหาอีสาน’ของรัฐบาลไทยก็
คอยๆเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดังท่ีไดกลาวไปแลววา ในป พ.ศ. 2496 เวียดมินห
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการทางการทหารในเวียดนามใตและลาว ในการ
ประชุมที่เจนีวาในป พ.ศ. 2497 ขบวนการประเทดลาวไดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล
ผสม หลังการประชุมเจนีวาเปนตนมาทางการไทยมีความวิตกกังวลวา การ
ขยายตัวของเวียดมินหและขบวนการประเทดลาวจะกลายเปนสิ่งที่ไมสามารถ
ควบคุมได เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต กาวขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีในป พ.ศ. 
2501 ผูนําไทยไดเปลี่ยนทาทีตอ ‘ปญหาอีสาน’จากเดิมที่วาปญหาดังกลาวเปน
เสมือน ‘เสียงบนเล็กๆนอยๆ’ ที่ไมสลักสําคัญ มาเปนปญหาที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนากลายเปนพลังท่ีสามารถทําลายความมั่นคงของรัฐบาลและของประเทศได 
ผูปกครองไทยเกรงวาภาวะดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคอีสานอาจกลายเปน
ดินอันอุดมสมบรูณที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุแหงการตอตานได 
นอกจากนี้ ทางการไทยยังหวั่นเกรงวาแนวคิดทองถิ่นนิยมในอีสาน อาจพัฒนา
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ไปสูขบวนการแบงแยกดินแดนท่ีพึ่งการสนับสนุนจากจีน เวียดนามเหนือและลาว
ได ยิ่งไปกวานั้น พวกเขายังเช่ืออีกวาผูนําทางการเมืองของอีสานบางคนได     
รวมวางแผนกับคอมมิวนิสตเพื่อลมลางรัฐบาลที่กรุงเทพ (Keyes, 1967: 51)  

ดวยความหวาดระแวงดังกลาว ในป 2504 จอมพลสฤษดิ์ไดดําเนินการ
กวาดลางจับกุมผูที่เขากลาวหาวาเปนผูที่ตองการแยกเอาภาคอีสานไปรวมกับลาว 
(คมสรรค มาตุคาม, 2521: 251) วันที่ 14 ธันวาคมกองกําลังของทางการไดเขา
จับกุมชาวบานท่ีนาบัว และหมูบานใกลเคียงรวมท้ังสิ้น 79 คน(คมสรรค มาตุคาม, 
2521: 277-286) การจับกุมครั้งนั้นเปนจุดเริ่มตนของการปฏิบัติการกวาดลาง
อยางตอเนื่องของรัฐไทยตอชาวนาบัวและหมูบานขางเคียง เพื่อควบคุมชาวบาน
อยางใกลชิดทางการไดตั้งคายกําลังผสมตํารวจ-อส. ที่หนองฮี ซึ่งอยูไมไกลจาก  
นาบัวเทาใดนัก มีชาวบานเปนจํานวนมากถูกจับไปสอบสวนและถูกทรมานที่คาย
แหงนี้ (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552) การปราบปรามดังกลาวของ
ทางการเปนการสรางเง่ือนไขใหแกการตอสูดวยกําลังอาวุธในเวลาตอมาเพราะมัน
ทําให ‘ชาวบานเดือดรอนจนตองจับอาวุธขึ้นตอสู’ (หนูลา จิตมาตย, สัมภาษณ, 
22 สิงหาคม 2552)  

ความขัดแยงระหวางชาวนาบัวกับทางการไทยที่เกี่ยวของกับการให
ความชวยเหลือหรือการตอตานขบวนการประเทดลาวที่กลาวมานี้ ไดพัฒนาเปน
ความขัดแยงภายในประเทศเมื่อพคท.ตัดสินใจตอสูดวยกําลังอาวุธโดยใชชนบท
ลอมเมือง ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 4 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2504 พคท.ได 
มีมติใหดําเนินการตอสูดวยอาวุธ (ธ.เพียรวิทยา, 2546: 187) ในขณะที่พรรค
เตรียมการตอสูดวยอาวุธนั้นก็ไดทราบวามีชาวนาอีสานไปรวมรบกับขบวนการ
ประเทดลาว จึงติดตอขอคนเหลานั้นกลับมาปฏิบัติงานที่บานเกิดของพวกเขา    
ที่นาบัวเยาวชนท่ีภูมีสงไปชวยขบวนการประเทดลาวไดเดินทางกลับมาปฏิบัติงาน
ใหพคท.ที่บานเกิดอยางลับๆ ในระยะแรกยังมีมวลชนในการจัดตั้งไมมากนักอัน
เปนผลมาจากการสงคนไปลาวดังกลาวมาขางตน หลังจากเคลื่อนไหวอยูประมาณ
สองปงานการจัดตั้งมวลชนก็ขยายตัวไปอยางนาพอใจ เมื่อถึงป พ.ศ. 2506     
การเคลื่อนไหวถูกเพงเล็งจากทางการมากขึ้น (หนูทอง นามวุฒิ, สัมภาษณ, 21 
สิงหาคม 2552) นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2507 ทางการไดเริ่มฆาผูที่ถูกจับในป พ.ศ. 
2504 หลังจากไดรับการปลอยตัวกลับมาอยูบาน (หนูลา จิตมาตย, สัมภาษณ, 22 
สิงหาคม 2552)  
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ถึงแมทางการจะออกปราบปรามมากข้ึนในระยะนั้น พคท.ยังมีนโยบาย
ให ‘หลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อชวงชิงสรางพื้นฐานมวลชน’ (ธ.เพียรวิทยา, 2546: 
188) การหลบหลีกของผูปฏิบัติงานของ พคท.ที่นาบัวกระทําในลักษณะที่เรียกวา 
‘กึ่งปากึ่งบาน’ กลาวคือในตอนกลางวันจะหลบซอนในปาพอตกกลางคืนก็จะเขา
มาเคลื่อนไหวใหการศึกษามวลชนในหมูบาน (หนูลา จิตมาตย, สัมภาษณ, 22 
สิงหาคม 2552) แตการปฏิบัติการท่ีเขมขนขึ้นของทางการทําใหการหลบหลีกเปน
สิ่ งที่ทําไดยาก ในที่สุดทางการก็ได เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
ผูปฏิบัติงานของ พคท.ที่นาบัว ตํารวจซึ่งแอบเดินทางอยางลับๆในตอนกลางคืน
เพื่อไมใหความลับรั่วไหลไดเขาปดลอมที่ตั้งของกองกําลัง พคท.ในตอนเชาตรู    
ทําใหฝาย พคท.เสียชีวิต 1 ราย ตํารวจก็ถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย 
(หนูทอง นามวุฒิ, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2552) หลังการปะทะที่นาบัว          
ที่ประชุมกรมการเมืองขยายวงของ พคท.ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2508 
ไดตัดสินใจเปดฉากทําสงครามกับฝายรัฐบาล และประกาศยกยองใหการปะทะที่
นาบัวเปน ‘วันเสียงปนแตก’ อันเปนวันเริ่มตนทํา ‘สงครามประชาชน’ ของ 
พคท. (พ.เมืองชมพู, 2543: 112) นั่นคือ ความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ    
อันเนื่องมาจากความแตกตางเกี่ยวกับความขัดแยงในลาว ไดพัฒนาไปเปน
สัญลักษณของการลุกฮือของชาวนาในประเทศไทย  

หลังการปะทะดวยอาวุธทางการไดดําเนินการปราบปรามประชาชน
อยางรุนแรง บีบคั้นจนพวกเขาไมมีทางเลือกนอกจากเขารวมการตอสูดวยกําลัง
อาวุธของ พคท. ทางการไดสงกองกําลังมาตั้งคายที่นาบัวและหมูบานใกลเคียง 
(หนูทอง นามวุฒิ, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 2552) มีการควบคุมการเขาออก
หมูบานอยางเขมงวด (บันทึกสนาม, 19 ธันวาคม 2549) กองกําลังเหลานี้ได    
ทําการปราบปรามประชาชนแบบเหวี่ยงแห (ชม แสนมิตร, สัมภาษณ, 20 
สิงหาคม 2552) หลังถูกจับชาวบานถูกสอบสวนและทรมาน (ไสว แสนมิตร, 
สัมภาษณ, 23 สิงหาคม 2552) ผูที่ถูกจับไปแลวเมื่อไดรับการปลอยตัวออก
มาแลวก็ถูกตามฆา (ไสว แสนมิตร, สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552) นอกจากถูก
จับและฆาแลวชาวบานที่เปนหญิงทั้งที่ยังโสดและมีครอบครัวแลวก็ถูกขมขืน 
เหตุการณเหลานี้สรางความสะเทือนใจ ความหวาดกลัวและความโกรธแคนใน  
หมูชาวบาน (บันทึกสนาม, 19 ธันวาคม 2549) การปราบปรามอยางรุนแรงของ
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ทางการเปนการผลักดันใหชาวบานเขารวมกับ พคท. ‘คนออกปาเพราะวามันมา
จับไปสอบสวนเตะตี พวกมันเมาเหลาดวยซอมเราดวย มันซอมพอแมของคนที่มัน
สงสัย เราบอกไมรูมันก็ยิ่งเตะตี คนก็เลยหนีเขาปาไปทั้งครอบครัวเลยก็มี’ (แคน 
(นามแฝง), สัมภาษณ, 19 สิงหาคม 2552)  

เรื่องราวของชาวนาบัวที่กลาวมานี้เปนการแสดงออกถึงสาเหตุของ
ความขัดแยงระหวางชาวนากับรัฐอันเนื่องจากการมีอัตลักษณที่แตกตางกัน     
อันเปนผลมาจากการสรางรัฐประชาชาติในบริเวณดังกลาวยังไมบรรลุผล ตอไป
เราจะพิจารณาการตอสูของชาวนาในพื้นที่ถูกผนวกเขากับรัฐประชาชาติไทยแลว
โดยพื้นฐาน การตอสูของพวกเขามีทั้งการตอสูเพื่อเอกราช และการตอสูที่ใช
ระบอบรัฐสภาซึ่งเปนชองทางการเมืองแบบใหมที่เกิดขึ้นในรัฐประชาชาติไทย 
ประสานเขากับการเคลื่อนไหวรูปแบบอ่ืนๆเพื่อมาบรรลุความตองการของพวกเขา 
สาเหตุความขัดแยงกับรัฐไทย ตลอดจนประเด็นและรูปแบบการตอสูจึงแตกตาง
จากการตอสูของชาวนาบัว 
 

ความไมสม่ําเสมอของการสรางรัฐประชาชาติกับการตอสูของครอง จันดาวงศ
และชาวนาสวางแดนดิน 
 

การตอสูของครอง จันดาวงศ และชาวนาอําเภอสวางแดนดิน จังหวัด
สกลนคร เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ศูนยกลาง
อํานาจของรัฐไทย การโคนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเมื่อ 24 มิถุนายน 
2475 ไดเปดชองทางใหมในการแสดงออกของคนในภูมิภาคตอปญหาตางๆของ
พวกเขาผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตระบอบรัฐสภา ส.ส.อีสานไดแสดง
บทบาทอยางโดดเดนในสภา (ดารารัตน เมตตาริกานนท, 2546: 222) พวกเขา
เปนปากเปนเสียงใหกับคนยากคนจนในสังคมโดยการเรียกรองลดอากรคานา 
ยกเลิกเงินรัชชูปการ ลดอาญาบัตรคาโค กระบือ การชลประทาน รวมทั้งการ
ชวยเหลือกรรมกร การเคลื่อนไหวในเรื่องเหลานี้ดําเนินควบคูไปกับการตอสูเพื่อ
ความอยูดีกินดีของคนอีสาน (ดารารัตน เมตตาริกานนท 2546: 248-252; 257-
258) ดวยเหตุที่พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจชาวชนบทที่มีความเปนอยูอยาง
แรนแคนทําใหพวกเขาตองขัดแยงกับรัฐบาลจอมพล ป.ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ทหารที่ตองการขยายและพัฒนากองทัพใหทันสมัยอยางขนานใหญ (Kobkua, 
1995: 184) ในขณะที่เปนปฏิปกษกับจอมพล ป. ส.ส. อีสานกลุมนี้สนับสนุนปรีดี 
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พนมยงคเพราะวาพวกเขาศรัทธาในนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของปรีดี (Kobkua, 1995: 214)   

พันธมิตรระหวางนักการเมืองอีสานภายใตการนําของเตียง ศิริขันธกับ
ปรีดีสงผลตอการพัฒนาการและการเลือกขางในความขัดแยงทางการเมืองของ
ชาวนาสวางแดนดิน กลาวคือ ชาวนาสวางแดนดินเขามายุงเกี่ยวกับการเมืองเริ่ม
ขึ้นเมื่อ ครอง จันดาวงศ ครูผูซึ่งตอมากลายเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําพา
ชาวนาสวางแดนดินตอสูเพื่อความเปนธรรม ไดชวยเตียงซึ่งเปนเพื่อนสนิทของเขา
หาเสียงในเขตอําเภอสวางแดนดินและวานรนิวาสอยางแข็งขันจนทําใหเตียงชนะ
การเลือกตั้งในป พ.ศ. 2481 (วิทิต จันดาวงศ, 2552: 15) ตอมาภายหลังเมื่อ
ญี่ปุนรุกเขาประเทศไทยในป พ.ศ. 2484 จากการชักชวนจากเตียง ครองไดนํา
ชาวนาสวางแดนดินเขารวมเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสําคัญกับขบวนการเสรี
ไทยที่ปรีดีจัดตั้งขึ้น (วิทิต จันดาวงศ, 2552: 26) พื้นที่ที่ครองรับผิดชอบอยู
บริเวณดงพระเจา โดยมีหนาที่ชักชวนชาวบาน หาที่ตั้งคาย สรางสนามบินลับ   
ฝกอาวุธ ลําเลียงอาวุธและเวชภัณฑ ตลอดจนหาขาว (ดารารัตน เมตตาริกานนท, 
2546: 319; ปรีชา ธรรมวินทร, 2535: 53-55) 

การรวมเคลื่อนไหวทางการเมืองกับเตียงทําใหครองตองถูกจับกุมเปน
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2491 เนื่องจากเขาชวยเหลือเตียงซึ่งหลบหนีการจับกุมของ
รัฐบาลจอมพล ป.มาหลบซอนที่เทือกเขาภูพาน (วิทิต จันดาวงศ, 2546: 61; 
สมศักดิ์ ภูสุวรรณ, 2546: 76) เขาถูกคุมขังอยูระยะหนึ่งจึงไดรับการประกันตัว 
และตองตอสูคดีอยูจนถึงป พ.ศ. 2494 ศาลจึงยกฟอง (วิทิต จันดาวงศ , 
สัมภาษณ, 19 กุมภาพันธ 2553) ในป พ.ศ. 2493 ครองไดลงสูสนามเลือกตั้งเปน
ครั้งแรกและไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร เขตอําเภอสวางแดนดิน 
ขณะดํารงตําแหนงครองปฏิบัติหนาท่ีอยางแข็งขันและตรงไปตรงมา เขาไดใชเวลา
พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อทําความเขาใจถึงปญหาความทุกขยากเดือดรอน
ของพวกเขา แลวผลักดันใหสภาจังหวัดหาทางแกไข ครองยังเปนธุระใหกับ
ประชาชนที่มาติดตอกับสภาจังหวัด เมื่อไปขอคําปรึกษาครองจะชวยช้ีแจง 
แนะนํา อํานวยความสะดวกใหเปนอยางดี จนเปนที่นิยมชมชอบของประชาชน 
(คมสรรค มาตุคาม, 2521: 25-26)  
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นอกจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทองถิ่นแลว ครองยังนํา
ชาวบานเคลื่อนไหวเรียกรองสันติภาพอีกดวย ในป พ.ศ. 2493 ได เกิด          
การเคลื่อนไหวคัดคานการสงทหารไทยไปรบในเกาหลี นอกจากเคลื่อนไหวใน
กรุงเทพแลวยังมีการเคลื่อนไหวในสวนภูมิภาคอีกดวย การเคลื่อนไหวในสวน
ภูมิภาค  ที่เดนที่สุดคือการเคลื่อนไหวที่สกลนครและศรีษะเกษ ที่สกลนครครอง
ไดจัดการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพขึ้น ระหวางเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2495 ครองเดินทางไปตามตําบลตางๆเพื่อทําการกลาวปราศรัยตามตลาด
หรือริมถนน แจกจายเอกสาร และรวบรวมรายช่ือผูตอตานสงคราม (Katsuyuki, 
2002: 124-126) การเคลื่อนไหวดังกลาวทําใหครองถูกจับกุมในขอหากบฏที ่ 
เรียกกันท่ัวไปวา ‘กบฏสันติภาพ’ (วิวัฒน คติธรรมนิต, 2539: 147)  

หลังจากไดรับการปลอยตัวเนื่องจากมีการนิรโทษกรรมในโอกาสฉลอง
กึ่งพุทธกาลในวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2500 ครองไดตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยสมัครในนามพรรคเศรษฐกร ซึ่งเปนพรรค
การเมืองแนวสังคมนิยม (สมศักดิ์ ภูสุวรรณ, 2546: 85) การเลือกตั้งครั้งนั้นเปน
การเลือกตั้งแบบเขตเดียวทั้งจังหวัด ในการหาเสียง ครอง และผูสมัครรวมทีม 
ไดแก ทองพันธ สุทธิมาศ สวาสดิ์ ตราชู พรอมดวยผูชวยอีกสามคนไดปนจักรยาน
ที่มีเครื่องขยายเสียงแบบใชถานไฟฉายติดทายตระเวนหาเสียงไปตามอําเภอตางๆ
ของสกลนครแบบค่ําไหนนอนนั่น ปน มิ่งขวัญ ซึ่งชวยครองหาเสียงกลาววาที่พักก็
อาศัยคางคืนกับชาวบาน สวนอาหารก็ไดจากชาวบานเชนกัน อนึ่ง ครองไดหาม
ทีมงานของเขาดื่มสุราระหวางการหาเสียง  (เสรีไทยภูพาน ครอง จันดาวงศ, 
2546: 114) ครองใชเวลาสวนใหญหาเสียงในอําเภออื่นๆที่คนรูจักเขานอย สวนที่
สวางแดนดินมวลชนในพื้นที่เปนผูจัดการหาเสียงเองโดยพวกเขาจะจัดแบงความ
รับผิดชอบเปนตําบลและเปนผูออกคาใชจายเอง ในระหวางการหาเสียงมี
ประชาชนที่ศรัทธาในตัวครองบริจาคเงินและสิ่งของใหดวย (วิทิต จันดาวงศ, 
สัมภาษณ, 20 ธันวาคม 2549) 

ผลการเลือกตั้งปรากฏวาครองไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมใจปรารถนา (แตงออน จันดาวงศ, 2546: 28) การดํารงตําแหนงสมาชิก    
สภาผูแทนราษฎรของครองสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ทําการรัฐประหารในวันที่ 
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548: 178) เนื่องจากมีการประกาศ
กฎอัยการศึกครองจึงไมสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได การเคลื่อนไหวของ
เขาจึงจํากัดอยูเฉพาะการเคลื่อนไหวทางสังคมและเศรษฐกิจ (วิทิต จันดาวงศ, 
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2546: 51) กิจกรรมสําคัญในชวงนี้คือการชักชวนใหชาวบานรวมแรงทํางานที่
เรียกวาการลงแขกซึ่งเปนประเพณีของคนอีสานที่สืบทอดกันมานานแลว ครองได
พัฒนาใหการลงแขกซึ่งเปนการทํางานรวมกันเปนครั้งคราวใหเปนการทํากิจกรรม
รวมกันที่มีความตอเนื่องและมีกฎเกณฑที่ชัดเจนขึ้น นั่นคือ ทําใหมีลักษณะเปน
องคกรนั่นเอง ครองยังทําใหการชวยแรงกันมีความเปนประชาธิปไตยอีกดวย 
กลาวคือมีการเรียกประชุมสมาชิกเพื่อสํารวจสภาพปญหาและความตองการของ
แตละครอบครัว ตลอดจนออกความคิดเห็นหาทางแกไขรวมกัน หลังจากทํางาน
เสร็จแลวก็มีการประชุมสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับการทํางานใหดียิ่งข้ึน   

จากการปฏิบัติปรากฏวาการรวมแรงงานตามแนวความคิดของครอง
ไดผลดีเปนที่นิยมทําใหมีสมาชิกขยายตัวไปในหลายหมูบาน (วิทิต จันดาวงศ, 
สัมภาษณ, 20 ธันวาคม 2549) ปน มิ่งขวัญ ชาวบานโคกสีเลาวาเขาไดนําเอา
ความคิดของครองไปเผยแพรและชักชวนเพื่อนบานมารวมงานไดสามคน หลังจาก
นั้นท้ังสามคนก็ชวยกันขยายงานไปจนมีผูเขารวมถึง 90 คน การชวยเหลือแรงงาน
กันไดผลดี สําเร็จรวดเร็ว ไมวาจะเปนการดํานา เกี่ยวขาว ปลูกบาน ทําคลองสง
น้ํา ทําใหเปนที่พอใจของสมาชิกทุกคน (สมศักดิ์ ภูสุวรรณ, 2546: 89) การ
ชวยเหลือแรงงานท่ีกลาวมานี้ตอมาเปนที่รูจักกันดีในนามองคกรสามัคคีธรรม 

ในชวงป พ.ศ. 2502-2503 การเคลื่อนไหวมวลชนของครองกาวหนาไป
อยางนาพอใจ การเคลื่อนไหวชวงนี้เนนที่การพัฒนาการจัดตั้งและยกระดับ
ความคิดทางการเมืองใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานอันจะสงผลให
มวลชนศรัทธาในการทํางานรวมกันเปนองคกรยิ่งข้ึน เนื่องจากความสําเร็จในการ
ดําเนินงานความเช่ือมั่นของมวลชนที่มีตอครองไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความ
นาเช่ือถือของแกนนําคนอื่นๆในหมูมวลชนก็เพิ่มขึ้นเชนกัน เมื่องานขยายตัวไดมี
แกนนําจากหมูบานตางๆเดินทางมาพบครองมากขึ้นทุกเดือน สวนการรวมกลุม
ของประชาชนก็เปนปกแผนยิ่งขึ้น  การเคลื่อนไหวดังกลาวไดกอใหเกิดความ    
ไมพอใจในหมูเจาหนาท่ีของรัฐในทองถิ่น พวกเขาไดขมขูใหยุติการเคลื่อนไหว แต
มวลชนยังเคลื่อนไหวตอไปรวมทั้งยังไดขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะพวกเขา
เห็นวาสิ่งที่พวกเขาทําไมไดผิดกฎหมายแตอยางใด ในบางครั้งเมื่อเจาหนาที่เขามา
สอดแนมการเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ไดเกิดการเผชิญหนากัน มวลชนที่มีการจัดตั้งที่
เขมแข็งและมีกําลังคนมากไดผลักดันใหเจาหนาที่ลาถอยไป การกระทําดังกลาว
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ไดสรางความไมพอใจใหแกเจาหนาที่เปนอยางมาก (วิทิต จันดาวงศ, 2552: 53-
54) 

ทางการไทยมองการเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจและชีวิต 
ประจําวันใหแกประชาชนของครองวาเปนการเคลื่อนไหวที่ ‘บอนทําลายความ
มั่นคงของราชอาณาจักร’ โดยมีวัตถุประสงค ‘เพื่อแยกเอาดินแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปรวมกับอาณาจักรลาวในระบอบนิยมคอมมิวนิสต’ (คม
สรรค มาตุคาม, 2521: 251) ความวิตกกังวลดังกลาวแมไมมีมูลความจริงแตเปน
เรื่องที่เขาใจได หากเราพิจารณาถึงการมีคนอีสานจํานวนมากเดินทางไปรวมรบ
กับขบวนการประเทดลาวยอมกอใหเกิดความหวาดระแวงในหมูชนช้ันนําของไทย 
(ดูกรณีนาบัว) เชาตรูวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ทางการได เขาจับกุมครอง 
ทองพันธ และผูสนับสนุน มีผูถูกจับกุมทั้งสิ้น 148 คน หลังจากที่ถูกจับครองถูก
นําตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพ เมื่อถูกนักขาวถามวามีอะไรจะพูดกับนายกรัฐมนตรี 
ครองตอบวาเมื่อไรจะเปดสภาใหมี ส.ส. สักที (คมสรรค มาตุคาม, 2521: 189-
192, 224, 226) วันที่ 31 พฤษภาคม ครองและทองพันธถูกนําตัวกลับมายัง  
สวางแดนดินเพื่อทําการประหาร กอนการประหารครองไดกลาวผูรวมงานของเขา
วา ‘ขอใหนองทุกคนสบายใจได ไมเปนไรดอกตายก็คือตาย ทุกคนก็ตองตาย
เหมือนกัน’ (เสรีไทยภูพาน ครอง จันดาวงศ 2546: 116)  

หลังการประหารชีวิตครองและทองพันธทางการไดคุกคามปราบปราม 
ผูที่ใกลชิดสนิทสนมกับครอง (สานิต มิกระราช, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2553) 
การกระทําใดๆที่เกี่ยวของกับครอบครัวจันดาวงศแมจะเปนเพียงเรื่องเล็กๆนอยๆ
ก็กลายเปนความผิด เชน ผูที่บวชอุทิศสวนกุศลใหแกครองและทองพันธซึ่งตั้งใจ
วาจะบวชใหเปนเวลาหนึ่งพรรษาก็ถูกคุกคามจนตองสึกหลังจากบวชไดเพียงสาม
วัน (แตงออน จันดาวงศ 2546: 35) มีผูที่ทางการเห็นวามีความใกลชิดกับครอง
ตกเปนเปาหมายในการปราบปรามเปนจํานวนมาก ผูที่หลบหนีไมทันบางก็ถูก
จับกมุบางก็ถูกฆา (วิทิต จันดาวงศ, สัมภาษณ, 19 กุมภาพันธ 2553) ผูที่ตกเปน
เปาหมายของการปราบปรามสวนใหญไดหลบหนีไปซอนตัวในปา (สานิต มิกระราช, 
สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2553) ไมเปนที่สงสัยเลยวาสภาวการณเชนนี้ไดสราง
เงื่อนไขอันดีใหแกการตอสูดวยกําลังอาวุธของ พคท. 

ตั้งแตป พ.ศ. 2495 ถึงการประหารชีวิตครองการเคลื่อนไหวของ พคท. 
ในสวางแดนดินมีแคการเคลื่อนไหวจัดตั้งมวลชนในบานเทานั้นยังไมไดจัดตั้งกอง
กําลังติดอาวุธในปา การที่มีผูใกลชิดกับครองซึ่งเต็มไปดวยความเคียดแคนตอ
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ทางการหลบหนีไปลี้ภัยในปาไดสรางเงื่อนไขท่ีดีแกการขยายงานไปสูการตอสูดวย
กําลังอาวุธ กลางป พ.ศ. 2505 พคท. จึงเริ่มเตรียมการการตอสูดวยอาวุธโดย
อาศัยหมูบานท่ีมีการจัดตั้งมวลชนอยางเขมแข็งในดงพระเจาเปนจุดเริ่มตนในการ
เตรียมการ (ถวิล พงศสกุล, สัมภาษณ, 20 กุมภาพันธ 2557) ประชาชนใน
หมูบานเหลานี้มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงเพราะเคยเคลื่อนไหวทางการเมือง
รวมกับเตียงและครองมาตั้งแตการเคลื่อนไหวของขบวนการเสรีไทยตอเนื่อง
เรื่อยมา (พ. เมืองชมพ,ู 2543: 72-73)  

ในขณะที่ พคท. ตระเตรียมการตอสูดวยกําลังอาวุธอยางขะมักเขมน ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2506 ทางการไดทําการกวาดลางจับกุมผูที่ถูกกลาวหาวาเปน
ผูที่ ‘สืบตอแผนงานของนายครอง จันดาวงศตลอดมาโดยมิไดหยุดยั้ง’ (คมสรรค 
มาตุคาม 2521: 288-297) การปราบปรามไมไดจํากัดอยูแคผูใกลชิดครองดังที่
เปนมาแตไดขยายไปสูการปราบชาวบานทั่วไปดวย ทําใหมีผูหลบหนีเขาปาอีก
ละลอก คนเหลานี้เขาปาดวยความหวาดกลัวระคนกับความโกรธแคน (วิทิต     
จันดาวงศ, สัมภาษณ, 19 กุมภาพันธ 2553) เมื่อเปนเชนนี้จึงไมนาประหลาดใจที่
การเคลื่อนไหวของ พคท. รอบๆดงพระเจาไดขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว (ถวิล 
พงศสกุล, สัมภาษณ, 20 กุมภาพันธ 2557) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ไดเกิด
การปะทะระหวางกองกําลังของ พคท.กับกองกําลังของทางการที่ดงพระเจา เพื่อ
แสดงถึงคุณูปการของครองตอการตอสูดวยกําลังอาวุธ พคท. ไดตั้งช่ือกองทหาร
หนวยแรกของเขตดงพระเจาวาหนวย ‘ครองชัย’ (สหายวิสันต, สัมภาษณ, 20 
เมษายน 2553) หลังจากที่ตองหนีอยางหัวซุกหัวซุน ชาวนาดงพระเจาไดกลาย
พื้นฐานของการตอสูดวยกําลังอาวุธ และมีบทบาทสําคัญในการขยายการตอสูดวย
อาวุธของ พคท. 
 

สรุป 
 

บทความนี้เริ่มจากการช้ีใหเห็นถึงขอจํากัดของทฤษฏีการลุกฮือของ
ชาวนาที่มีอยูในการศึกษาการตอสูดวยกําลังอาวุธของชาวนาอีสาน และเสนอให
อธิบายสาเหตุที่ทําใหชาวนาจับอาวุธขึ้นตอสูผานการพัฒนาที่ไมสม่ําเสมอของรัฐ
ประชาชาติ  แตทั้งนี้มิไดหมายความวาผูเขียนพยายามสรางแนวทางการศึกษา
ใหมท่ีสามารถอธิบายการตอสูดวยกําลังอาวุธของชาวนาไดทั่วไป ผูเขียนเพียงแต
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ตองการแสดงใหเห็นวาความพยายามดังกลาวเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับความเปน
จริงเพราะความสัมพันธระหวางรัฐกับชาวนาขึ้นอยูกับบริบทเฉพาะท่ีชุมชนชาวนา
นั้นๆดํารงอยู และตองการกระตุนใหเกิดการมุมมองใหมๆในการวิเคราะหสาเหตุที่
ทําใหชาวนาตัดสินใจเสี่ยงชีวติจับอาวุธข้ึนตอตานรัฐ 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูเขียนศึกษาการตอสูดวยกําลังอาวุธ
ของชาวนาผานกรณีนาบัว และ ครอง จันดาวงศ กรณีนาบัวเปนตัวอยางของ
ชุมชนชาวนาที่ยังไมถูกผนวกเขากับรัฐประชาชาติไทยอยางสมบูรณ สาเหตุที่
นําไปสูการตอสูของชาวนาบัวเกิดจากทัศนะที่แตกตางกันตอความขัดแยงในลาว 
เนื่องจาก ชาวนาบัวยังคงผูกพันกับลาวทําใหพวกเขาเห็นวาการเขารวมตอสูกับ
ขบวนการประเทดลาวเปนการตอสูกูชาติ ในขณะที่รัฐบาลกลับเห็นวาเปนภัยตอ
ความมั่นคงของไทยและไดทําการปราบปรามจนนําไปสูความขัดแยงอยางรุนแรง
อนัเปนเง่ือนไขนําไปสูการตอสูดวยกําลังอาวุธของ พคท.  

จุดเริ่มตนของการเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองของชาวนาสวางแดนดินมี
ความแตกตางอยางสิ้นเชิงกับกรณีนาบัว การตอสูที่สวางแดนดินเปนการตอสู
ภายในกรอบของรัฐประชาชาติไทย ขณะที่นาบัวเริ่มการตอสูดวยการเขารวม
ขบวนการประเทดลาว การตอสูเพื่อเอกราชของชาติไทยเปนการเคลื่อนไหวครั้ง
สําคัญครั้งแรกของชาวนาสวางแดนดิน ตอมาพวกเขาพวกเขาสนับสนุนครอง จัน
ดาวงศ ในการตอสูภายใตระบอบรัฐสภาและการแกปญหาในชีวิตประจําวัน จน
กอรูปเปนขบวนการชาวนาในระดับทองถิ่น ประเด็นการเคลื่อนไหวของพวกเขา
เกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ความเปนธรรมในสังคม ตลอดจน
ประชาธิปไตย เมื่อชองทางการตอสูอยางสันติถูกปดตาย ครอง จันดาวงศ ถูก
ประหารชีวิต ชาวนาสวางแดนดินไดตัดสินใจจับอาวุธขึ้นตอตานรัฐบาล  

จะเห็นไดวาการเคลื่อนไหวของชาวนาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันทั้ง
สองกรณีแมจะมีสาเหตุ ประเด็น และรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีแตกตางกัน แตก็ได
พัฒนาไปสูการจับอาวุธขึ้นตอสูทั้งนี้เปนผลมาจากการปราบปรามอยางทารุณ
โหดรายของรัฐ ทําใหชาวนาไมมีทางเลือกอื่นนอกจากเขารวมการตอสูกับพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยเทานั้น 
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การใหความหมาย ที่มาของความหมายและองคประกอบ

ความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยใน 

เจนเนอเรชั่นวาย: การวิจัยเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก 
The Social Construction Meaning, Source of Meaning 

and Work Happiness Components of University Lecturers 

in Generation Y: Research to Create Grounded Theory 
 

ถิตรัตน พิมพาภรณ1 และพิทักษ ศิริวงศ2  

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก มี

วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อคนหาความหมายและที่มาของความหมายของความสุข

ในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวายและ 2) เพื่อสราง

ทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 12 ราย โดยเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การจดบันทึก 

และศึกษาจากเอกสาร เก็บรวบรวมขอมูลชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

ผลการวิจัยพบวา ความหมายและที่มาของความหมายของความสุขในการทํางาน 

ไดแก 1) การไดทํางานที่ตนเองรัก 2) การมีทีมงานที่ดี 3) บรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่ตั้งไว 4) มีความสมดุลในชีวิตและการทํางาน 5) ไดพัฒนาตนเอง และ 

6) มีความมั่นคงในชีวิต สวนองคประกอบความสุขในการทํางาน แบงได 2 ปจจัย 

                                                           
1 อาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต     

ศรีราชา  
2 รองศาสตราจารย ดร.ประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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คือ ปจจัยภายใน ไดแก ตนเอง และปจจัยภายนอก ประกอบดวย 1) ผูบริหาร/

หัวหนางาน 2) องคกร 3) เพื่อนรวมงาน และ 4) ลูกศิษย ตามลําดับ ในตอนทาย

ของบทความไดนําเสนอขอเสนอเชิงทฤษฎีและขอเสนอในการปฏิบัติที่ไดจาก

ผลการวิจัย 
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Abstract 

 
 This is a qualitative research in order to create the 

grounded theory. The research was aimed 1) to find the social 

construction meaning and source of meaning of work happiness of 

university lecturers in generation Y, and 2) to theorize a grounded 

theory of work happiness component of the university lecturer in 

generation Y. The researchers used purposive sampling at 12 

university lecturers in generation Y. The data was collected by in-

depth interview, observation, note taking, and documentary study in 

February 2016. The result showed that the social construction 

meaning and the source of meaning of work happiness were 

following; 1) work that they love, 2) good environment, 3) goal 

achievement, 4) work life balance, 5) self-development and           

6) security life. In the work happiness component was divided 2 

factors namely; the internal factor was the self, and the external 

factors were 1) management team and supervisor, 2) organization,   

3) colleague, and 4) student, respectively. At the end of article, the 

researcher also proposed both theoretical and practical suggestions 

from the study. 

Keywords: Work Happiness, University Lecturers in Generation Y, 

Grounded Theory 
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ความสุขในการทํางานของพนักงาน นับเปนประเด็นทาทายที่สําคัญ

สําหรับองคกรในยุคปจจุบัน เนื่องจากความสุขเปนปจจัยท่ีสงผลตอสภาพรางกาย

และจิตใจของมนุษย เมื่อเกิดความสุขพลังงานในรางกายจะเพิ่มขึ้นกวาเดิม สมอง

จึงสั่งการไปยังระบบประสาทไดดี ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานจึง    

ดีเยี่ยมตามมา (ชนิกา   ตูจินดา, 2552) จากการทดลองของ Oswald, Proto, 

and Sgroi (2014) พบวา คนมีความสุขจะมีประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มมากขึ้น

ประมาณรอยละ 12 และคนที่มีระดับความสุขที่ต่ํากวาจะสัมพันธกับประสิทธิผล

ในการทํางานท่ีต่ํากวา ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรจึงถือเปนเรื่อง

ที่ผูบริหารองคกรตองใหความสําคัญเปนอยางมากเพราะมนุษยเปนหนึ่งในปจจัย

หลักที่สรางความสําเร็จใหกับองคกร 

องคกรในปจจุบันนี้ประกอบดวยพนักงานที่ปฏิบัติงานอยางนอย 3 รุน

ดวยกัน ไมวาจะเปนเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) เจนเนอเรช่ันเอ็กซ 

(Generation X) และเบบี้บูมเมอรส (Baby Boomers) หรือบางองคกรอาจมีเจน

เนอเรช่ันที่อาวุโสกวานั้นรวมอยูดวย (เดชา เดชะวัฒนไพศาล และคณะ, 2557) 

ดวยความหลากหลายในลักษณะทางประชากรศาสตรนี้นับเปนความทาทายตอ

นายจางและองคกรในการสรางบรรยากาศแหงความกลมกลืนในการทํางานกับ

พนักงานในแตละรุน โดยรุนลาสุดที่เขาสูตลาดแรงงาน คือ เจนเนอเรช่ันวาย 

(Generation Y)  

กลุมคนเจนเนอเรช่ันวาย เปนกลุมประชากรที่เกิดในป พ.ศ. 2520-

2537 (Kaylene and Rober, 2011) คือ มีอายุอยูในชวง 21–38 ป นับเปนกลุม

ที่นาสนใจในการทําการศึกษา เพราะประชากรในรุนนี้เปนกลุมแรงงานใหญที่

สําคัญของโลก ปจจุบันนี้กลุมเจนเนอเรชั่นวายทั่วโลกมีจํานวนมากกวา 2 พันลาน

คน คิดเปนสัดสวนที่ใหญที่สุดประมาณรอยละ 30 ของประชากรโลก และ

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกเริ่มมีการชะลอตัวลง ทําใหประชากร

กลุมคนนี้มีแนวโนมที่จะเปนกลุมที่ใหญที่สุดตอไป และสําหรับประเทศไทยก็มี

แนวโนมที่คลายคลึงกับทั่วโลกคือ มีประชากรในกลุมเจนเนอเรช่ันวายประมาณ
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รอยละ 28 ของประชากรในประเทศ และดวยอัตราการเกิดที่อยูในระดับต่ํามา

เปนเวลานาน จึงเปนท่ีแนนอนแลววาประชากรกลุมนี้มีขนาดใหญที่สุดในไทยเมื่อ

เทียบกับ เจนเนอเรช่ันอ่ืน ๆ เชนกัน (สุทธาภา อมรวิวัฒน และคณะ, 2557) จาก

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาเจนเนอเรชั่นวายนี้เปนกลุมประชากรที่มีความสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลกทั้งในฐานะแรงงานและผูบริโภคที่

สังคมควรใหความสําคัญเพราะเปนกลุมประชากรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก และ

เนื่องดวยกลุมคนในเจนเนอเรช่ันวายมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากกลุมคน     

เจนเนอเรช่ันอื่น ๆ อันเนื่องมาจากประสบการณทั้งในสภาพแวดลอมทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมที่ตางกัน ยอมสงผลใหมีความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม รวมทั้งรูปแบบ

ชีวิตแตกตางจากคนรุนอื่น ๆ  ดวยเชนกัน (Kaylene and Rober, 2011) 

งานวิจัยในครั้งนี้ มุงศึกษากับกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในกลุมเจนเนอเรช่ัน

วาย เพราะเปนประชากรกลุมสําคัญที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศและของโลก

ตามที่กลาวมา และมหาวิทยาลัยเปนสถาบันหลักในการสรางกําลังคนในสาขา

อาชีพตาง ๆ ของประเทศ หรือที่เรียกวา “การผลิตบัณฑิต” โดยการผลิตบัณฑิต

ทําโดยการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม สรางประสบการณตามมาตรฐาน ทั้ง

ของสถาบัน ประเทศ และสาขาอาชีพ โดยผูขับเคลื่อนกระบวนการสรางบัณฑิต

หลักที่สําคัญ คือ อาจารยมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกลุมวิชาชีพสําคัญที่มีบทบาทและ

หนาที่ในการสรางบัณฑิต และเปนผูขับเคลื่อนในกระบวนการสรางบัณฑิตใหมี

ลักษณะพึงประสงค เปนไปตามที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยกําหนด      

(วัลลพ สันติประชา, มปป.) จากบทบทความสําคัญของอาจารยมหาวิทยาลัย

ดังกลาว แสดงใหเห็นวาหากบุคลากรกลุมนี้มีความสุขในการทํางานแลว ยอม

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติใหดียิ่งขึ้นตอไป 

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจตอการใหความหมาย ที่มาของ

ความหมาย และองคประกอบความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยใน
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เจนเนอเรช่ันวาย ดวยใชวิธีวิทยาการสรางทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) 

ซึ่งเปนการวิจัยที่เนนการตีความเพื่อหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณที่ศึกษา 

และไดเปนขอสรุปเชิงทฤษฎีซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมและมีฐานมาจากขอมูล

โดยตรง (Stem, 1994) โดยการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดเห็นมุมมองความสุขในการ

ทํางานของกลุมอาจารยรุนใหมของมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย ตลอดจนได

ขอเสนอเชิงทฤษฎี ขอเสนอในการนําไปปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารใน

การจัดการและสรางกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีความเหมาะสมกับ

บุคลากรกลุมนี้ ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพใหอยูกับองคกร

อยางมีความสุขตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ตองการสรางทฤษฎีฐานรากจากทัศนะของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. เพื่อคนหาความหมายและที่มาของความหมายของความสุขในการ

ทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย   

2. เพื่อสรางทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในการทํางาน

ของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย 
 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
 

อาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย (University Lecturer in 

Generation Y) หมายถึง อาจารยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ

เอกชนของประเทศไทย ที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2520-2537 โดยมีอายุระหวาง 21-

38 ป (ณ ป 2558) 
 

4. การทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาเรื่อง การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และ

องคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ัน
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วาย ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิดเรื่องความสุขในการ

ทํางาน แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรช่ันวาย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

4.1 แนวคิดเร่ืองความสุขในการทํางาน 

 ปจจุบันทั่วโลกตางใหความสนใจในการวัดความอยูดีมีสุข (Well-being) 

และความสุข (Happiness) ของประชากรมากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยเอง

ความสุขถือเปนนโยบายระดับชาติที่ภาครัฐใหความสําคัญกับความสุขของ

ประชาชนดวยเชนกัน โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-

2544) ไดใหความหมายของความสุขวา เปนความสําเร็จที่มีอิสรภาพในการที่จะมี

ทางเลือกในการดํารงชีวิตตามความสามารถ จึงพยายามสรางดัชนีท่ีใชวัดความสุข

อยางเปนรูปธรรมโดยมีดัชนีที่ใชวัดองคประกอบความสุขจากภายนอก เชน 

สุขภาพ ระดับการศึกษา การทํางาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (สํานักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแหงชาติ, 2548 อางถึงในบํารุง สาริบุตร, 2555)  

ความสุขเปนเรื่องการรับรูของแตละบุคคล (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 

2551) โดยความสุขเปนการวัดเชิงอัตวิสัย (Subjective) เปนเรื่องของอารมณ

ความรูสึก คําตอบจึงขึ้นอยูกับความรูสึกของแตละบุคคลในขณะนั้น ซึ่งแตกตาง

จากการวัดเชิงภาวะวิสัย (Objective) ที่เปนการวัดความเปนอยูของปจเจกบุคคล

ซึ่งมีคาคงที่ (รศรินทร เกรย, วรชัย ทองไทย และเรวดี สุวรรณนพเกา, 2553)  

สําหรับแนวคิดเรื่องความสุขในการทํางาน Warr (2007) อธิบายไว

หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอการทํางานซึ่ง

ประกอบไปดวย 1) ความรื่นรมยในงาน 2) ความรูสึกกระตือรือรน และ 3) ความ

พึงพอใจในงาน เปนความรูสึกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจและเปนผลเกี่ยวเนื่อง

กับความรูสึกและอารมณซึ่งมาจากสาเหตุที่ตางกันของลักษณะสิ่งแวดลอมในการ

ทํางาน และ Manion (2003) อธิบายความสุของคประกอบความสุขในการ

ทํางาน วามี 4 ประการ คือ 1) การติดตอสัมพันธ  2) ความรักในงาน 3) 

ความสําเร็จในงาน และ 4) การเปนที่ยอมรับ และจากการศึกษาของ ถิตรัตน 
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พิมพาภรณ และประสพชัย พสุนนท (2559) พบวา องคประกอบความสุขในการ

ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมเมืองพัทยา มีปจจัย 5 

ประการที่ทําใหพนักงานมีความสุขในการทํางานในระดับมาก ไดแก  1) 

ความสําคัญของงาน 2) ความสัมพันธกับผูอื่น 3) ความคิดเชิงบวก 4) ผูนําและ

นโยบาย และ 5) ความมีอิสระในการทํางาน 

กลาวโดยสรุปถึงแนวคิดความสุขในการทํางานนั้นมีหลายปจจัยที่

กอใหเกิดความสุขในการทํางาน ไมวาจะเปนจากผูปฏิบัติงาน ลักษณะของงาน 

ความสัมพันธกับผูอื่น รวมทั้งองคกร โดยความสุขในการทํางานของคนในองคกร

นับเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการทํางานและองคกรเปนอยางมาก เพราะหาก

บุคลากรในองคกรมีความสุขและไดอยูในองคกรแหงความสุขแลวยอมสงผลตอ

คุณภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึนตอไป 

4.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแบงกลุมคนออกเปนรุนหรือกลุมอายุ (THE 

U.S. Generations) โดยแบงตามประสบการณชีวิตที่เหมือนหรือคลายกันไวกลุม

เดียวกัน ไมวาจะเปนทางสังคม การเมือง ประวัติศาสตร และสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ โดย THE U.S. Generations ไดแบงกลุมคนเปนรุนตาง ๆ ไดถึง 6 รุน 

(Kaylene and Rober, 2011) ดังตารางท่ี 1  
 

ยุค  
(Generation) 

ชวงป ค.ศ. ที่เกิด 
(Date of Birth: A.D.) 

ชวงป พ.ศ. ที่เกิด 
(Date of Birth: B.E.) 

Pre-Depression กอน 1930 กอน 2473 
Depression 1931-1945 2474-2488 
Baby Boomers 1946-1964 2489-2507 
Generation X 1965-1976 2508-2519 
Generation Y 1977-1994 2520-2537 
Generation Z หลังป 1994 หลังป 2538 

ตารางที ่1 ยุคตามกลุมอายุ (THE U.S. Generations) 
ที่มา: ปรับจาก Kaylene and Rober (2011) 
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ลักษณะของเจนเนอเรชั่นวาย 
 

ตามที่กลาวไปแลววาดวยประสบการณชีวิตและสิ่งแวดลอมที่แตกตาง

กันของคนในแตละรุน จึงเปนสาเหตุใหความคาดหวัง วิถีชีวิต คานิยม และ

พฤติกรรมของคนในแตละรุนมีความแตกตางกันไปดวย ลักษณะเฉพาะของ      

เจนเนอเรช่ันวายที่แตกตางจากคนรุนอื่น ๆ มีดังนี ้

เจนเนอเรช่ันวาย รูจักกันในนาม Why Generation หรือ Millennial 

Generation คือ ประชากรกลุมที่เกิดหลังเจนเนอเรช่ันเอ็กซ (Generation X) 

โดยเกิดในชวงป ค.ศ.1977-1994 หรือ พ.ศ.2520-2537 มีอายุระหวาง 21-38 ป 

(ณ ป 2558) คนกลุมนี้ถือเปนลูกของกลุมเบบี้บูมเมอรส (Baby Boomers) เจน

เนอเรช่ันวาย เกิดในยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรโดยรวมของโลก

ลดลง ครอบครัวเริ่มมีขนาดเล็ก ผูคนเริ่มใหความสําคัญกับการมีลูกจํานวนนอยใน

ครอบครัวแตเนนการเลี้ยงดูใหดี  ลักษณะเชนนี้ทําใหตัวตนของคนเริ่มมี

ความสําคัญกวาอดีต  (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548) 

คนกลุมเจนเนอเรช่ันวายนี้ เปนรุนที่เกิดในชวงเวลาที่บานเมืองสงบสุข 

เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางมากมายภายใตสภาพแวดลอม

ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ไมหยุดนิ่ง รวมทั้งเทคโนโลยีที่กาวหนาอยาง

กาวกระโดด (National Master, 2553 อางจากกังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ์, 2557) 

การเติบโตที่มาพรอมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาว เชน การทํางานเต็ม

เวลาของผูหญิง ครอบครัวมีรายไดสองทาง การเคารพในความหลากหลายทาง

ชาติพันธุและวัฒนธรรม มีการใชคอมพิวเตอรทั้งที่บานและโรงเรียน คนกลุมนี้

นับเปนคนที่ฉลาดและมีเหตุผล เกิดในยุคเทคโนโลยี อุปกรณอิเล็กทรอนิกส มี

สังคมที่ไรขอบเขต และคุนเคยกับความหลากหลายทางสังคม ทัศนคติและ

ลักษณะวิถีชีวิตจะเนนการพึ่งพาตนเอง มีความเปนอิสระสูง ตองการการยอมรับ

จากผูพบเห็นและกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยู  ใจกวาง มองโลกในแงดี มีการ

ตั้งเปาหมายและแรงจูงใจตอความสําเร็จในระดับสูง คําสําคัญสําหรับคนกลุมเจน
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เนอเรช่ันวายนี้คือ ทางเลือก (choice) การปรับเปลี่ยน (customization) การ

ตรวจสอบ (scrutiny) ความสมบูรณ (integrity) ความรวมมือ (collaboration) 

ความรวดเร็ ว  ( speed) ความบันเทิ ง  (entertainment)  และนวัตกรรม 

(innovation) (Kaylene and Rober, 2011) 
 

เจนเนอเรชั่นวายกับตลาดแรงงาน 

เนื่องดวยมีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะประชากรศาสตร ทําให

ตลาดแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยพบวา 

เจนเนอเรช่ันวายจะเปนแรงงานหลักของประเทศ สวนกลุมเบบี้บูมเมอรส จะมี

ปริมาณที่ลดลง จากขอมูลของสํานักงานสถิติดานแรงงานของสหรัฐอเมริกาแสดง

ใหเห็นวา ในป ค.ศ.2014 จะมีแรงงานกลุมเบบี้บูมเมอรสที่ออกจากตลาดแรงงาน

มากกวา 11 ลานคน สวนปริมาณของคนกลุมเจนเนอเรชันเอ็กซจะทรงตัว และ

สําหรับเจนเนอเรช่ันวายปริมาณในตลาดแรงงานจะเพิ่มขึ้นเกือบ 20 ลานคน ดัง

แสดงในภาพที่ 1 ดังนั้น จะเห็นไดวาประชากรเจนเนอเรช่ันวายนี้นับเปนกลุม

สําคัญในตลาดแรงงานปจจุบันที่องคกรตองใหความสําคัญเพื่อการพัฒนาองคกร

ใหมีคุณภาพและยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานตามยุค ชวงป ค.ศ. 2007-2014 

ที่มา: NAS report (2014) 
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ลักษณะสําคัญของเจนเนอเรชั่นวายในองคกร 

เจนเนอเรช่ันวาย นับเปนบุคลากรที่เปนกําลังสําคัญขององคกรทั้งในยุค

ปจจุบันและอนาคตอันใกลเนื่องจากเปนประชากรกลุมใหญของโลก ผูบริหาร

องคกรควรทําการศึกษาถึงลักษณะการทํางานของคนกลุมนี้ เพื่อเห็นถึงความ

แตกตางระหวางคนรุนนี้กับรุนอื่น ๆ และเปนการเขาใจถึงสาเหตุที่อาจกอใหเกิด

ชองวางหรือความขัดแยงในการทํางานระหวางกันได 

คนเจนเนอเรช่ันวาย ใหความสําคัญอยางมากกับเรื่องความสมดุลใน

ชีวิตและการทํางาน สถานท่ีทํางานท่ีมีบรรยากาศผอนคลายภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี

และมีความสุข ตองการไดรับประสบการณใหม ๆ ตองการใหมีพี่เลี้ยงรวมทั้งมี

การฝกอบรมเพื่อความกาวหนาในงาน คนรุนนี้มีจิตวิญญาณในการเปน

ผูประกอบการ ชอบหาวิธีการหรือขั้นตอนใหม ๆ ที่ดีกวาและเร็วกวาในการ

ทํางาน มีความเปนผูนํา ชอบความตื่นเตนและทาทาย ฉลาด มีความคิดแตกตาง 

มีความสามารถสูงและหลากหลาย มีความทะเยอะทะยาน นับถือตนเองสูง สงผล

ใหพนักงานกลุมนี้รักอิสระ มีแรงจูงใจสูงในการทํางานเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ

สูงสุด (Princeton One, 2008) 

นอกจากนี้ NAS report (2014) ยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะ

สําคัญของเจนเนอเรช่ันวายในที่ทํางานไววา คนกลุมนี้มีความคาดหวังในการ

ติดตอกับผูบังคับบัญชาแบบใกลชิด ตองการมีขอมูลปอนกลับในการทํางาน 

ตองการเห็นการทํางานที่แตกตาง ชอบการทํางานเปนทีม ใหคาตอบแทนตาม

ผลงานไมใชตามเวลางานท่ีทํา ชอบความทาทาย และชอบเปนคนสําคัญในงาน 

ดังนั้น จึงเปนความทาทายขององคกรที่จะเขาใจถึงแนวคิด ทัศนคติ 

รวมทั้งพฤติกรรมของบุคลากรกลุมนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันในการ

ทํางาน บุคลากรเกิดความสุขในการทํางานและจะสามารถสรางสรรคผลงานที่

ประสิทธิภาพสูงสดุใหกับองคกรตอไป 
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4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะของเจนเนอเรช่ันวายในการทํางาน 

ไดแก Parul and Rajiv (2012) ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดการแรงบันดาลใจตอ

อาชีพของเจนเนอเรช่ันวายในที่ทํางาน (Managing Career Aspirations of 

Generation Y at Work Place) โดยผลการศึกษาพบวา เจนเนอเรชั่นวายไมไดมี

ชีวิตอยูเพื่อการทํางาน แตเขาทํางานเพื่อมีชีวิต คนรุนนี้มีเอกลักษณเฉพาะตัว มี

ใจแหงการบริการ มีแรงจูงใจในการทํางาน ชอบความสมดุลในชีวิต และการจาย

คาตอบแทนที่ยุติธรรม ไมชอบกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนมากมายโดยที ่     

ไมจําเปน การยายงานเพื่อโอกาสที่ดีกวาของคนรุนนี้เกิดขึ้นไดงายกวาเมื่อเทียบ

กับคนรุนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ กังวาน  ยอดวิศิษฎศักดิ์ (2557) ทําการศึกษาเรื่องการ

สรางความผูกพันของพนักงานโดยแนวคิดองคการแหงความสุขในกลุมคน         

เจนเนอเรช่ันวาย พบวา พฤติกรรมของคนกลุมนี้เปนกลุมที่องคกรจะตองให

ความสําคัญอยางมากตอการสรางความผูกพันตอองคการ เนื่องจากบุคลากร   

กลุมนี้มีพฤติกรรมที่ไมอยูน่ิง แสวงหาความสําเร็จอยูตลอดเวลา มีความจงรักภักดี

ตอองคการในระดับท่ีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุนกอน และพรอมจะเปลี่ยนงาน

เมื่อมีโอกาสท่ีดีกวา และบุคลากรกลุมนี้จะกลายเปนบุคลากรกลุมใหญในองคการ 

รวมทั้งเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหองคการประสบความสําเร็จ 

และจากผลการสํารวจและการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของ Economic 

Intelligence Center (EIC) พบวา เจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีคุณลักษณะ

ที่โดดเดน 5 ประการ ดังนี้ 1) มีความคลองตัวดานเทคโนโลยี 2) ชอบมีสังคม 3) 

ตัดสินใจบนขอมูล 4) ชางเลือก และ 5) มีความรูทางการเงิน (สุทธาภา อมรวิวัฒน และ

คณะ, 2557) 
 

5. กรอบความคิดพ้ืนฐานในการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขอสรุปเชิงทฤษฎีจาก

การศึกษาปรากฏการณของการใหความหมายและที่มาของความหมายของ

ความสุข และองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัย
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ในเจนเนอเรช่ันวาย โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเพียงพอที่จะนําไปสู

การสรางทฤษฎีฐานราก เมื่อไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลว ผูวิจัยจึง

ไดกําหนดกรอบความคิดพื้นฐานเพื่อการวิจัย ดังน้ี 
 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวจิัย: การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และ

องคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

6.1 การออกแบบการวิจัย  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิทยาแบบทฤษฎีฐานราก 

ซึ่งเปนทฤษฎีท่ีไดจากการศึกษาปรากฏการณทางสังคม โดยทฤษฎีจะถูกสรางและ

ไดรับการตรวจสอบ โดยการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับ

ปรากฏการณทางสังคมอยางเปนระบบ ผูวิจัยใชกระบวนทัศนแบบการตีความ

นิยม (Interpretivism) และการสรางสรรคนิยม (Constructivism) ตามแนวทาง
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ของ Charmaz (2006) เพื่อคนหาความหมาย ที่มาของความหมายของความสุข

ในการทํางานจากทัศนะของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย รวมท้ัง

ศึกษาองคประกอบความสุขในการทํางานของอาจารยกลุมนี้เพื่อเขาใจในมุมมอง

ของผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน เพื่อนําไปสูการสรางทฤษฎีฐาน

รากจากขอมูลเหลานีต้อไป 

6.2 ขอบเขตการวิจัย 

 1) ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการทําความเขาใจถึง 1) ความหมายและ

ที่มาของความหมายของความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยใน

เจนเนอเรช่ันวาย และ 2) องคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบาย การ

วางแผน การตัดสินใจ อันจะนําไปสูการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการองคกรของมหาวิทยาลัยตอไป 

 2) ขอบเขตดานประชากร เปนการศึกษากับอาจารยมหาวิทยาลัยทั้ง

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศไทยที่อยูในกลุมเจนเนอเรช่ันวาย 

จํานวน 12 ราย แบงเปนอาจารยมหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 6 ราย และอาจารย

มหาวิทยาลัยเอกชน จํานวน 6 ราย ซึ่งเปนผูใหขอมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัย 

 3) ขอบเขตดานระยะเวลา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

ชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2559 
 

6.3 ผูใหขอมูลหลกั  

การเลือกผู ใหขอมูลหลักเพื่อศึกษาการใหความหมาย ที่มาของ

ความหมาย และองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี (Theoretical 

Sampling) ภายใตหลักการสําคัญคือ ผูใหขอมูลมีความสอดคลองและตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

sampling) ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เปนอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนของ
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ประเทศไทยที่เกิดในยุคเจนเนอเรช่ันวาย คือ เกิดในชวงป พ.ศ. 2520-2537 2) 

ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป และ 3) มีความยินดีในการเขารวมการวิจัยและ

ใหขอมูลโดยการใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใชในการ

สรางทฤษฎีท่ีตองการศึกษา (Patton, 1990) เมื่อขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณได

คําตอบที่ซ้ํา ๆ กัน โดยไมมีประเด็นใหมแลว หรือเรียกวาทฤษฎีถึงจุดอิ่มตัว 

(Theoretical Saturation) ผูวิจัยจึงหยุดเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้ไดขอมูลจาก

ผูใหขอมูลหลักจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย 

6.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

1) ผูวิจัย ทําหนาท่ีเปนผูสัมภาษณ โดยไดเตรียมในเรื่องของความรูดวย

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสุขในการทํางานและกลุมคน

เจนเนอเรช่ันวาย   

2) แนวคําถามในการสัมภาษณ (Interview Guide) โดยใชคําถาม

ปลายเปดที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย เรื่องการใหความหมาย 

ที่มาของความหมาย และองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย 

3) เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ 

4) อุปกรณภาคสนาม เชน ปากกา ดินสอ สมุดจดบันทึก เปนตน 

6.5 การเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความนาเชื่อถือของการวิจัย 

 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยและเก็บขอมูล 3 วิธีการ คือ 1) การ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลักจํานวน 12 ราย เพื่อ

นําขอมูลไปสรางทฤษฎีฐานราก (Creswell, 1998) โดยผูวิจัยเปนผูมีบทบาทหลัก

ในการเก็บขอมูล ดวยแนวคําถามการสัมภาษณ 2) การสังเกตและจดบันทึก 

(Observation and field Note) ผูวิจัยไดสังเกตรวมดวยขณะทําการสัมภาษณ 
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และมีการจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหวางการสัมภาษณที่จําเปนตอการสราง

ทฤษฎีโดยพยายามจัดการขอมูลในรูปแนวคิดและโครงสรางตาง ๆ และ 3) 

การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เปนการเตรียมตัวท้ังกอนและระหวาง

การเก็บรวมรวมขอมูล รวมถึงภายหลังที่เก็บขอมูลแลว  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Triangulation) (สุภางค จันทวาณิช, 2540) ดวยการตรวจสอบสามเสาดาน

ขอมูล (Data Triangulation) โดยการตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูล 3 แหลง 

ไดแก เวลา สถานที่ และบุคคล และตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวมรวมขอมูล 

(Methodological Triangulation) จากแหลงตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่อง

เดียวกัน ดวยการสัมภาษณเชิงลึกควบคูกับการสังเกต เพื่อความแนชัดของขอมูล

ที่ไดรับ จนกระทั่งขอมูลไมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เรียกไดวาถึงจุดอิ่มตัว และ

ไดขอสรุปเชิงทฤษฎี 

6.6 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณเชิงลึกแตละครั้ง เริ่มตนดวยการนํา

เครื่องบันทึกเสียงมาถอดความเปนบทสนทนาที่เปนตัวอักษร และนําขอมูลมา

ถอดความแบบคําตอคํา วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาตามวิธีของ Van (1990) โดย

สามารถทําใหไดมาซึ่งความหมายและตีความสะทอนออกมาตามความเขาใจของ

บุคคลนั้นๆ ทําใหเขาใจความหมายตางๆ ของความสุขในการทํางานของผูให

ขอมูลหลัก จากน้ันวิเคราะหขอมูลที่ไดในประเด็นหลักตาง ๆ โดยการนําขอมูลมา

แยกเปนหมวดหมู กําหนดปรากฏการณหลักจากหมวดใดหมวดหนึ่งพรอมกับการ

พิจารณาความสัมพันธ นําหมวดหมูที่ไดมาสรางการอธิบายปรากฏการณ และ

สรางทฤษฎี (Theory Generation)  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชแนวทางของ Strauss and Corbin 

(1990) รวมกับการแสดงขอคนพบในรูปตาราง (Miles and Huberman, 1994) 

และมีขอความบรรยายประกอบเพ่ือความชัดเจนมากขึน้ 
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7. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกถึงการใหความหมาย

และที่มาของความหมายของความสุขในการทํางาน และองคประกอบความสุขใน

การทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย เปนการตีความของ

ความสุขในการทํางาน โดยขอสรุปเชิงทฤษฎีแสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ขอสรุปเชิงทฤษฎี 

ความหมายและที่มาของ
ความหมาย 

ของความสุขในการทํางาน 

องคประกอบ 
ความสุขในการทาํงาน 

1) การไดทํางานที่ตนเองรัก 
2) การมีทีมงานที่ดี  
3) การบรรลุผลสํา เร็จตาม

เปาหมายที่ตั้งไว 
4) การมีความสมดุลในชีวิต

และการทํางาน 
5) การไดพัฒนาตนเอง 
6) การมีความมั่นคงในชีวิต 
 

ตนเอง 
1) มีทัศนคติในการทํางาน 
2) รับผิดชอบหนาที่ของตนเองอยางเต็มที ่
3) พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
4) มีความสมดุลในการชีวิตและการทํางาน  
5) สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทาํงาน   
ผูบริหาร/หวัหนางาน 
1) มีความยุติธรรมและสรางความเสมอภาคในองคกร 
2) มีการบริหารจัดการที่ดี 
องคกร 
1) มีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม 
2) สรางความมั่นคงในอาชีพ 
3) กําหนดภาระงานที่เหมาะสม 
4) สรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร 

เพื่อนรวมงาน 
1) ไมมีการแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน 
2) รูจักการทํางานเปนทีม 
ลูกศิษย 
1) ไดเห็นความสําเร็จของลูกศิษย 
2) ไดเห็นถึงความตั้งใจและใสใจในการเรียนของลูกศิษย 
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7.1 ความหมายและที่มาของความหมายของความสุขในการทํางาน 

 จากตารางที่ 2 ผูใหขอมูลหลักไดใหความหมายและที่มาของความหมาย

ของความสุขในการทํางานไวดังน้ี 

1) การไดทํางานที่ตนเองรัก ดวยการถายทอดความรูใหกับผูอื่น 

โดยมิไดมองเพียงแคคาตอบแทนเทานั้น กลาวคือ ผูใหขอมูลหลักทุกคนคิดเห็น

ตรงกันวามีความภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพนี้ และนับวาเปนวิชาชีพที่มีเกียรติ

และศักดิ์ศรี เปนอาชีพแหงการใหความรูแกผูอื่น และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง

อยางสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดความสุขในการดํารงอยูในอาชีพน้ี 

  “มีความสุขกับการทํางาน โดยเฉพาะงานสอนและการไดมี

โอกาสผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด” (ซี นามสมมติ, 2559)  

  “มีความสุขในงานสอน การเขียนตํารา แตไมมีความสุขใน

เรื่องรายละเอียดปลีกยอยงานท่ีไมไดมีการวางแผน” (บี นามสมมติ, 2559)  

  “ความสุขในการทํางาน คือ ไดทํางานที่ตนรัก ไมใชงานที่ทํา

เพราะตองทําเพื่อหารายไดเทานั้น เพราะหากเราไมมีความสุขเวลาที่ไดทํามัน ก็

อาจสงผลไมดีตอประสิทธิภาพในการทํางาน และเกิดความทอแทในการทํางานได

งาย อีกท้ังเราจะตองอยูกับงานน้ัน ๆ เกือบทุกวัน มันจะทรมานรางกายและจิตใจ

อยางมาก หากงานน้ันไมใชงานท่ีตนเองรัก” (เอฟ นามสมมติ, 2559)  

2) การมีทีมงานที่ดี ไดแก การมีผูบริหาร หัวหนางาน เพื่อน

รวมงานที่ดีในที่ทํางาน โดยผูบริหารหรือหัวหนางาน มีภาวะผูนํา พาองคกรไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมาย เปนที่นาเคารพและเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกนอง มี

เพื่อนรวมงานท่ีชวยเหลือเกื้อกูลกันเสมือนคนในครอบครัว ทํางานรวมกันเปนทีม 

โดยมีความขัดแยงระหวางกันใหนอยที่สุด เพราะความขัดแยงระหวางคนในที่

ทํางานคืออุปสรรคสําคัญในการสรางความสุขในการทํางาน  

  “ความสุขในการทํางานที่สําคัญเลย เรามองวาเพื่อนรวมงาน

ที่สนับสนุนการทํางานดวยกัน การตอสู ฝาฟน และเปนที่ปรึกษาการทํางานที่ดี 

การทํากิจกรรมรวมกันของเพื่อนรวมงาน ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่เปนไปในทิศทาง
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เดียวกันที่ตองการจะพัฒนาองคกร พัฒนาผูเรียนรวมกัน” (เอฟ นามสมมติ, 

2559)  

  “ความสุขในการทํางาน คือ การที่ไดพบกับเพื่อนรวมงานที่

สามารถเขากันไดดี มีผูบังคับบัญชาที่ดีคอยสนับสนุนและชวยเหลือ เรียกงาย ๆ 

วา ตองเกงงานและเกงคน สามารถช้ีนําใหลูกนองมีผลงานที่ดี และเปนบุคคลที่

เปนที่เคารพ มีอิทธิพลทางดานจิตใจ ใชพระคุณมากกวาพระเดช เปนที่นับถือ 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี เหมือนที่อยากใหลูกนองปฏิบัติ” (เอ นามสมมติ, 

2559)  

  “เพื่อนรวมงานนี่สําคัญเลยนะ เปรียบเสมือนครอบครัว 

อบอุน ชวยเหลือและเกื้อกูลกัน ทุกคนรูจักหนาที่และความรับผิดชอบ ชวยเหลือ

ในการทํางานอยางเต็มที่ มองประโยชนสวนรวม มันเปนสิ่งสําคัญของความสุขใน

การทํางาน” (เจ นามสมมติ, 2559)  

  “การไดทํางานรวมกับคนดี ๆ มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน

รวมงาน คือ ความสุขในการทํางานของเรา” (ไอ นามสมมติ, 2559)  

3) การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือ ความสุข

ในการทํางานเกิดจากความสําเร็จในงานตามเปาหมายที่ตนเองไดตั้งไว ไมวาจะ

เปนความสําเร็จจากตําราที่เขียน งานวิจัยที่ไดทํา หรือแมกระทั่งเห็นความสําเร็จ

ของลูกศิษยที่ตนเองไดมีโอกาสถายทอดวิชาความรูให 

  “สุขที่ตนประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง ทั้งในงานวิชาการ

ของตัวเอง และมองเห็นความสุขและความสําเร็จของเด็ก ๆ ที่เรามีสวนในการ

สอนเขา” (เค นามสมมติ, 2559)  

  “ความสุข คือ ความกาวหนาในการทํางาน ซึ่งไมตองเร็ว แต

ไมหยุดกาวหนา รวมทั้งความกาวหนาก็สรางไดดวยตัวเอง” (จี นามสมมติ, 2559)
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4) การมีความสมดุลในชีวิตและการทํางาน กลาวคือ การมี

ปริมาณงานท่ีเหมาะสม เพื่อไดใชเวลากับครอบครัวและเวลาสวนตัวมากขึ้น โดย

ความสุขคือความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวกับชีวิตการทํางาน สําหรับประเด็น

ความสมดุลในชีวิตนี้อาจมองเปนเรื่องของการบริหารจัดการสวนบุคคล แตใน

ความเปนจริงแลว องคกรก็มีสวนสําคัญในการสรางความสมดุลในชีวิตใหกับ

อาจารยได โดยมีการมอบหมายภาระงานที่เหมาะสม มียืดหยุนเรื่องช่ัวโมงและ

เวลาในการทํางาน โดยผลที่ตามมาคือหากมีเวลาที่เหมาะสมทั้งในเรื่องการทํางาน

และชีวิตสวนอื่นทีน่อกเหนือจากงาน ยอมสงผลถึงความสุขในชีวิตตออาจารยกลุม

นี้อยางแนนอน 

  “ความสุข คงตองหมายถึง การที่เราสามารถสรางสมดุลใหได

ระหวางชีวิตครอบครัว กับชีวิตการทํางานคะ นั่นหมายความวา เวลาทํางานตอง

ไมหนักและแนนจนไมมีเวลาไดพักสมอง หรือมีงานดวนมากจนเกินไป ในขณะที่

ชีวิตครอบครัว เมื่อกลับไปหลังจากการทํางานควรจะมีแรงเหลือพอที่จะดูแลคน

ในบานตอไดโดยไมเหนื่อยลาจนเกินไปคะ ถาสองสิ่งนี้สมดุล ความสุขก็จะเกิดขึ้น

คะ” (อี นามสมมติ, 2559)  

“ความสุขคือการไดทํางานท่ีตนรัก ไดพบกับเพื่อนรวมงานที่ดี 

มีเวลาใหกับครอบครัว มีเวลาพักผอนที่เพียงพอ” (แอล นามสมมติ, 2559)  

“มองวาความสุขในการทํางานจะเกิดได  ก็ตองมี ชีวิต

ครอบครัว มีเวลาใหกับครอบครัว และชีวิตสวนตัวอยางเหมาะสมดวย” (จี นาม

สมมติ, 2559)  

  “การทํางานใหมีความสุขในความคิดเรามาจากการ

บริหารงานกับบริหารชีวิตไดดี” (เอ นามสมมติ, 2559)  

5) การไดพัฒนาตนเอง มีโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีตนเอง

สนใจ โดยอาชีพอาจารยนี้นับเปนอาชีพแหงการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอด

ชีวิต ซึ่งการพัฒนาตนเองดังกลาวเปนการเปดโอกาสในการสรางความกาวหนาใน

ตําแหนงหนาท่ีการงานของตนใหเติบโตขึ้นได 
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  “ความสุข คือ การไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยหรือ

คณะควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความกาวหนาของอาจารย โดยไมตองแยง

ชิงกัน เชน ทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย ทุนตํารา” (เอช นามสมมติ, 2559) 

  “ความสุขในการทํางาน นอกจากจะไดสอนนักศึกษาใหได

ประโยชนแลว ความสุขอีกอยางคือไดมีเวลาศึกษางานวิจัย มีโอกาสไดไปศึกษา

งานขางนอก ไปหากรณีศึกษาบาง เพื่อพัฒนาตัวเอง มีประสบการณในงานวิจัย

มากข้ึน” (ดี นามสมมติ, 2559) 

  “ไดมีโอกาสเรียนรู พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ โดยไมเนนวา

จะตองพัฒนาตนเองตามงานหรือวิชาชีพที่ตนถนัดเทานั้น ควรเปดโอกาสใหตาม

ความสนใจอยางนอยปละ 1 ครั้ง” (ไอ นามสมมติ, 2559)    

6) การมีความมั่นคงในชีวิต ดวยการมีรายไดที่เหมาะสมในการ

เลี้ยงชีพ สามารถใหรางวัลแกตนเองได เชน การไดเดินทางทองเท่ียว การเลือกซื้อ

สิ่งของตามความชอบของตนเอง นอกจากนี้ ดานสวัสดิการโดยเฉพาะการ

รักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว นับเปนประเด็นที่อาจารยกลุมนี้มองวามี

สวนสําคัญตอความสุขในการประกอบอาชีพน้ีเชนกัน 

 “ความสุข คือ การไดทํางานท่ีตนรัก มีรายไดที่สามารถใชจาย

ในชีวิตประจําวันไดอยางไมลําบาก และยังสามารถแบงรายไดจํานวนหนึ่งเพื่อเปน

เงินออมและซื้อสินคาหรือบริการ เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย เดินทางทองเที่ยว 

เพื่อใหรางวัลแกชีวิตบางในบางโอกาส” (ซี นามสมมติ, 2559) 
 

7.2 องคประกอบความสุขในการทํางาน 

 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกถึง

องคประกอบความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย

ที่ผูวิจัยคนพบมี 5 ปจจัย คือ ตนเอง หัวหนางาน องคกร เพื่อนรวมงาน และลูก

ศิษย ตามลําดับ โดยรายละเอียดมีดังนี ้
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1) ตนเอง  

ผูใหขอมูลหลักท้ังหมดมีความเห็นวา ตนเองคือผูมีสวนสําคัญที่สุด

ในการสรางความสุขในการทํางาน โดยมีทัศนคติที่ดีและสรางพลังทางบวกจะ

สรางความรูสึกเปนสุขในชีวิตและการทํางานไดอยางมาก เพราะทุกอยางเริ่มตน

จากทัศนะและมุมมองของตนเอง การสรางความสุขใหกับตนเองเปนทักษะที่

เรียนรูและฝกฝนได รูจักเขาใจเหตุและผลที่เกิดข้ึน มองปญหาเปนเรื่องที่แกไขได 

และรับผิดชอบในงานของตนเองอยางเต็มที่ โดยองคประกอบความสุขในการ

ทํางานท่ีเกิดจากตนเองสามารถสรุปไดดังนี ้

(1) มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน กลาวคือ ยอมรับความจริงที่

เกิดขึ้นในการทํางาน ฝกมองโลกในแงบวก ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลใน

การทํางาน มองเปาหมายและผลสําเร็จในการทํางานเพื่อสรางแรงผลักดันและ

ความสุขใหเกิดขึ้นในการทํางาน 

 “ลองคิดบวก เมื่อเจอคนเอาเปรียบ เห็นแกตัว ก็คิดวา 

ถาเราทํามาก เราก็จะรูมากขึ้น เมื่อไดงานที่ยากมาก ไมเคยทํา เราก็คิดวา ทาทาย

ความสามารถและไดความรูเพิ่ม” (เอช นามสมมติ, 2559)  

 “คนทํางานจะตองมีวิธีในการสรางความสุข โดยการ

สรางความสุขควรเริ่มจากการพยายามมองทุกอยางในมุมมองที่บวก โดยใชหลัก 2 

ขอคือ  หลักที่ 1 เรื่องทุกเรื่องมี 2 ดาน คือ บวกกับลบ เหมือนเหรียญมี 2 ดาน 

และหลักขอ 2 คือ เรา เปนคนกําหนดเองไดวาจะเอาใจเราไปผูกกับดานไหน และ

ในที่สุดตองบอกกับตัวเองใหไดวา ความสุขหรือความทุกขในที่สุดแลว เรา คือ คน

กําหนดเอง” (จี นามสมมติ, 2559)  

(2) รับผิดชอบหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ เชน 

เตรียมความพรอมในการทํางานและการสอน เพื่อใหเกิดผลงานที่ดีที่สุดตาม

ความสามารถ กําลัง และเวลาที่มี เพื่อปองกันและลดความผิดพลาดในการทํางาน 

ไมถูกตําหนิจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความสุขในการ

ทํางานไดเปนอยางดี 
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 “เตรียมความพรอมสําหรับการสอนใหดี เพื่อจะไดไม

ตองเครียดเวลาไปสอน และจะไดใหความรูกับนิสิตไดอยางเต็มที่ กอใหเกิด

ความสุขท้ังสองฝาย” (เอฟ นามสมมติ, 2559)  

 “พยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุดตามเวลา

และความสามารถที่ตัวเองมี เพื่อปองกันขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เมื่อไมมี

ขอผิดพลาดเกิดขึ้นกับงานที่ เรารับผิดชอบก็จะทําให ไมมีขอตําหนิจาก

ผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน ชีวิตก็จะมีความสุข” (ดี นามสมมติ, 2559)  

(3) พัฒนาตนเองอยางสม่ํ าเสมอ เพื่อกอให เกิด

ความกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง รูจักใฝรูอยูเสมอทั้งในศาสตรของตนเองจาก

การทําวิจัย ฝกอบรม และความรูดานอ่ืน ๆ ท่ีตนเองใหความสนใจเพื่อใหตนเองมี

ความรูที่กวางมากยิ่งขึ้น 

 “ไดมีเวลาศึกษางานวิจัย มีโอกาสไดไปศึกษางานขาง

นอก เพื่อพัฒนาตัวเองใหมีประสบการณในงาน และไดอบรมเรื่องอื่นที่เราชอบ 

เราสนใจบาง จะไดรูความเปนไปของโลกภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ” (ดี 

นามสมมติ, 2559) 

(4) มีความสมดุลในชีวิตและการทํางาน ซึ่งนับเปน

ประเด็นท่ีมีสวนสําคัญในการสรางความสุขใหกับชีวิตโดยการจัดเวลาที่เหมาะสม

ในการทํางาน มีเวลาในการพักผอน ออกกําลังกาย หรือทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ

ไดอยางสมดุล นอกจากนี้ อาชีพอาจารยยังสามารถเลือกทํางานในชวงเวลาที่ตน

คิดวามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไดเองอีกดวย ซึ่งนับเปนขอดีอยางมากของอาชีพน้ี 

 “ควรจะไดพักผอนอยางเหมาะสม ไมหักโหม เกินกําลัง 

และไดทํางานในชวงเวลาที่ตัวเองคิดวาทํางานแลวมีประสิทธิภาพมากที่สุด” (เอ 

นามสมมติ, 2559)  

 “วิธีหนึ่งของการสรางความสุขในการทํางานก็คือ การหา

เวลาวางเพื่อผอนคลาย เชน    ออกกําลังกาย ออกไปรับประทานอาหารเย็นกับ
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เพื่อนหรือครอบครัว พูดคุยกับเพื่อนสนิท” (บี นามสมมติ, 2559) “หมั่นดูแล

สุขภาพกาย สุขภาพใจอยูเสมอใหพรอมในการทํางาน มีเปาหมายในชีวิตการ

ทํางานท่ีชัดเจน ควบคูไปกับเปาหมายในชีวิตสวนตัว ครอบครัวใหดําเนินไปอยาง

สมดุล” (ไอ นามสมมติ, 2559) 

(5) สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน ไมวาจะ

เปนบรรยากาศในที่ทํางาน อุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน เปนตน เพราะ

สภาพแวดลอม อุปกรณตาง ๆ ที่พรอมตอการใชงาน รวมทั้งบรรยากาศที่ดีจะ

ชวยในการทํางานสําเร็จดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 “เราตองสรางสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการทํางาน 

เครื่องมือ อุปกรณพรอมในการทํางาน สรางบรรยากาศการทํางานที่ดี จะหยิบจะ

จับอะไรมันก็สะดวกราบรื่น” (เอ นามสมมติ, 2559)  

 “นอกเหนือจากนี้การสรางความสุขก็คงมาจากไดนั่ง

ทํางานในบรรยากาศที่เหมาะแกการทํางาน ซึ่งทํางานปจจุบันตอบโจทยขอดีได

เปนอยางดีคะ” (อี นามสมมติ, 2559)  

 

2) ผูบริหาร/หัวหนางาน  

ผูบริหารหรือหัวหนางานนับเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จขององคกร และยิ่งไปกวาน้ันยังมีสวนสําคัญตอการสรางความสุขใหกับ

คนในองคกร โดยผูบริหารและหัวหนางานที่ดีควรมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการ

ทั้งงานและคนใหประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ผูบริหารหรือหัวหนางานควรเปน

ตนแบบที่ดีในการทํางานเพื่อสามารถช้ีนําผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตนไดอยาง

เหมาะสมอีกด วย นอกจากนี้ ควรใหความสํ าคัญกับความกาวหนาของ

ผูใตบังคับบัญชา ใสใจดูแลผูใตบังคับบัญชา คอยสนับสนุนและชวยเหลืออยาง

เหมาะสมและ     เทาเทียมดวยเชนกัน ดังนั้น ผูบริหารหรือหัวหนางานจึงนับเปน

ปจจัยสําคัญที่สามารถสรางความสุขในการทํางานใหกับอาจารยกลุมนี้ได โดยมี

รายละเอียดดังนี ้



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 133 
 

 
 

(1) มีความยุติธรรมและสรางความเสมอภาคใน

องคกร ไมวาจะเปนเรื่องของการมอบหมายงาน หรือการประเมินผลการทํางาน 

โดยผูบริหารควรพิจารณาอยางรอบคอบและยุติธรรม เพราะปจจัยนี้เปนสิ่งสําคัญ

ที่อาจารยกลุมนี้คาดหวังวาจะไดรับจากผูบริหารในองคกร 

 “หัวหนางานควรจะแบงงานใหมันมีความพอดี ไมใชคน

ที่ทําไดก็ทําไป” (ดี นามสมมติ, 2559)    

(2) มีการบริหารจัดการที่ดี กลาวคือ มีการบริหารงาน

อยางเปนระบบ ไมยึดตัวบุคคลเปนหลัก แตใหการบริหารงานเปนไปตาม

กฎเกณฑและระเบียบที่องคกรกําหนด 

 “ความสุขในการทํางานมันคงจะตองมาจากการมีระบบ

บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีระบบและกลไกที่สามารถชวยในการทํางานของเราให

ประสบความสําเร็จไดในเวลาที่รวดเร็ว หนวยงานใดก็แลวแตมองที่การใชระบบ

ในการทํางานมากกวาตัวบุคคล แนนอนวาจะเกิดความขัดแยงนอย และทําให

บรรยากาศในการทํางานนาอยู สรางความสุขใหพนักงานในองคกรไดอยาง

แนนอน” (อี นามสมมติ, 2559)  

 “ ให หน ว ย งานและผู บ ริ ห า ร ให ค วามสํ า คัญกั บ

ความกาวหนาในหนาที่การงานของบุคลากรในองคกร โดยพยายามสรางวิธีการ

บริหารหรือกลยุทธที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจน วาความกาวหนาขององคกรนั้น 

สวนสําคัญเกิดขึ้นจากความกาวหนาของคนในองคกร หรือพนักงานในองคกร” (จี 

นามสมมติ, 2559)  

(3) กระตุน สรางขวัญกําลังใจ และเอาใจใสผูใต 

บังคับบัญชา โดยหัวหนางานควรเปนผูมีสวนผลักดันที่สําคัญตอผูใตบังคับบัญชา

ใหมีความกาวหนาในงาน ช้ีแนะการทํางานดวยความเอาใจใสมากกวาการสราง

แรงกดดันในการทํางาน   
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“ผูนําที่ดีตองเปนตนแบบที่ดีใหกับลูกนอง ใสใจดูแล

ลูกนอง คอยสนับสนุนและชวยเหลือ ลูกนองใหมีความกาวหนา” (เอ นามสมมติ, 

2559)  

“หัวหนาตองสนับสนุนลูกนองใหกาวหนา บอกแนวทาง

ใหลูกนองโตขึ้นในวิชาชีพดวยใจเปนมิตร ควรใหกําลังใจในการทํางานดีกวาที่จะ

ไปกดดัน” (แอล นามสมมติ, 2559) 

3) องคกร 

ปจจัยดานองคกรและนโยบายตาง ๆ ขององคกร เปนสิ่งสําคัญตอ

การตัดสินใจคงอยูในอาชีพอาจารย รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความพึง

พอใจและความสุขในการทํางานใหกับอาจารยกลุมนี้ดวยเชนกัน โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

(1) มีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม

ใหกับอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการในการรักษาพยาบาล 

รวมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

 “อยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่มสวัสดิการรักษาพยาบาล

เหมือนราชการ ไมชอบระบบประกันสังคมเลย” (เอช นามสมมติ, 2559)  

 “สําหรับประเด็นที่สําคัญก็คือ การสนับสนุนเรื่อง

สวัสดิการใหกับพนักงาน โดยเฉพาะสิทธิ์การเขารับการรักษาพยาบาล หาก

พิจารณาเพิ่มวงเงินมากขึ้นก็จะเปนการดีตอบุคลากรทุกทาน” (ซี นามสมมติ, 

2559) 

 “สําหรับความสุขที่หนวยงานสามารถสรางใหกับ

คนทํางานไดก็คือการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม การมีสวัสดิการดานตางๆ 

ความเสมอภาค และความมั่นคงในอาชีพ” (เค นามสมมติ, 2559) 

 “หนวยงานควรจัดสวัสดิการดานอื่น ๆ ใหมากขึ้น เชน 

บานพักฟรี สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพใหบุคลากร” 

(ไอ นามสมมติ, 2559) 
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(2) สรางความมั่นคงในอาชีพ เชน เรื่องการตอสัญญา

จางของอาจารยแบบระยะยาว เพื่อลดความกังวลดานความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพ 

 “อยากใหสรางความเปนธรรมและเทาเทียมใหกับ

พนักงาน เชน เรื่องสัญญาจาง ควรเปลี่ยนเปนระยะยาว” (เอช นามสมมติ, 

2559)  

 “อยากไดความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากอาชีพอาจารย

มหาวิทยาลัยในปจจุบัน โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแลวนั้น ตอง

เผชิญกับความไมมั่นคงในอาชีพ ไดรับแรงกดดันเปนอยางมากในการที่จะตองขอ

ตําแหนงทางวิชาการใหสําเร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งหากทํา

ไมสําเร็จก็จะมีผลทําใหมหาวิทยาลัยไมตอสัญญาจางใหกับอาจารยทานนั้น จึงทํา

ใหชีวิตของอาจารยมหาวิทยาลัยมีความไมมั่นคงเกิดขึ้น โดยอาจารยมหาวิทยาลัย

จะไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได เชน ซื้อบาน เนื่องจากทางสถาบันการเงิน

จะถือวาอาจารยมหาวิทยาลัยเปนบุคคลที่มีความไมมั่นคงในอาชีพ” (แอล นาม

สมมติ, 2559)  

(3) กําหนดภาระงานที่ เหมาะสมใหกับอาจารย 

กลาวคือ องคกรควรมอบหมายงานใหกับอาจารยอยางชัดเจน ลดภาระงานที่ไม

จําเปนใหกับอาจารย โดยเฉพาะงานดานเอกสาร ทั้งนี้ หากอาจารยมีภาระงานที่

เหมาะสมก็จะสามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อไปพัฒนาผลงานวิชาการอื่น ๆ ได

มากข้ึน รวมทั้งมีเวลาเพื่อจัดความสมดุลใหกับชีวิตไดมากข้ึนเชนกัน 

 “อาจตองลดภาระงานที่ไมมีความเกี่ยวของกับตําแหนง

อาจารยเทาไรนัก เชน การตรวจนับครุภัณฑ และงานบริหารหรือแอดมินอื่น ๆ 

หรือถาหากหนวยงานมีกําลังพลไมเพียงพอในการทํางานใด ๆ ควร   สรรหาและ

คัดเลือกพนักงานเพิ่มในตําแหนงงานนั้น ๆ จะเปนการแบงเบาภาระงานของ
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บุคลากรปจจุบันและกอใหเกิดความสุขในการทํางานมากขึ้น” (เอฟ นามสมมติ, 

2559)   

 “ถาจะใหมีความสุข อยากใหมีการแบงงานท่ีชัดเจน งาน 

on hand ตอนน้ีมันเยอะเกินไป” (ดี นามสมมติ, 2559)  

 “ถาหากจะใหการทํางานมีความสุข ปริมาณงานที่ไดรับ

ควรเหมาะสมกับเวลาที่มีอยูจริง แนนอนวาความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งในชีวิตการ

ทํางาน และชีวิตครอบครัว” (อี นามสมมติ, 2559)  

(4) สรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร เชน ความสามัคคีใน

การทํางาน สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เปนตน  

 “สิ่งสําคัญที่ตองการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาเปน

ลําดับแรกก็คือ การสรางความสามัคคีภายใน การสรางจิตสํานึกในการอยูรวมกัน

ของบุคลากร ทักษะการสื่อสารระหวางบุคลากรที่ควรเปนไปในลักษณะถอยที

ถอยอาศัยกัน ปรับทัศนคติในการทํางานรวมกันของบุคลากรทุกคนใหมีทัศนคติใน

เชิงบวกตอเพื่อนรวมงาน เพียงเทาน้ีชีวิตการทํางานก็จะมีความสุขอยางที่สุด” (เจ 

นามสมมติ, 2559)  

4) เพ่ือนรวมงาน 

ไมวาจะประกอบอาชีพใด ๆ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดคือ การ

ทํางานรวมกับผูอื่น โดยอาจารยกลุมนี้มองวา หากมีเพื่อนรวมงานท่ีดี นับเปนสวน

สําคัญที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จใน

งาน ในทางตรงกันขาม หากมีความขัดแยงเกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงาน อาจกอใหเกิด

ความไมราบรื่นในการทํางาน รวมทั้งเกิดความทุกขจนไมตองการจะมาทํางาน 

หรือบางคนถึงขั้นลาออกจากงาน ดังนั้น เพื่อนรวมงานที่ดีจึงนับเปนปจจัยที่

สําคัญตอความสุขในการทํางาน เพราะการทํางานในปจจุบันของอาจารยตอง

ทํางานรวมกันทีมทั้งในระดับหลักสูตรจนถึงระดับมหาวิทยาลัย สําหรับปจจัย

เพื่อนรวมงานมีรายละเอียดดังน้ี 
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(1) ไมมีการแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน โดย

เพื่อนรวมงานนับวามีความสําคัญอยางมากตอการสรางความสุขในที่ทํางาน และ

เปนสาเหตุลําดับตน ๆ ที่ทําใหรูสึกอยากมาทํางาน และมีความสุขในการทํางาน 

(2) รูจักการทํางานเปนทีม มีน้ําใจชวยเหลือซึ่งกันและ

กันในการทํางาน รับฟงผูอื่นเพ่ือลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน 

 “ความสุขในการทํางานที่ฝนไวควรเปนงานที่มีแตเพื่อน

รวมงานที่ดี ไมอิจฉาริษยา ไมเห็นแกตัว ไมนินทาวาราย ไมเอารัดเอาเปรียบ มีแต

ความจริงใจใหกัน เพราะการทํางานจะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับความพึง

พอใจของผูปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานเปนสําคัญ ทั้งหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน บรรยากาศในการทํางาน ถา

องคประกอบเหลานี้ดี ยอมเปนพื้นฐานที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

แตละบุคคลตามมา” (เอช นามสมมติ, 2559)  

5) ลูกศิษย 

อาชีพอาจารยนับเปนอาชีพที่มีความพิเศษอาชีพหนึ่งที่มีสวน

สําคัญในการสรางความรูและความสําเร็จใหกับลูกศิษย โดยความพิเศษนี้นับเปน

สาเหตุหลักที่สามารถสรางความสุขใหกับคนในอาชีพนี้ได โดยความสุขของ

อาจารยที่เกิดจากลูกศิษยมีดังนี ้

(1) ไดเห็นความสําเร็จของลูกศิษย เปนภาพที่สราง

ความสุขในกับคนที่เปนอาจารยอยางยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตนเองเปนเรือจางที่

สงลูกศิษยเขาถึงฝง 

(2) ไดเห็นถึงความตั้งใจและใสใจในการเรียนของ   

ลูกศิษย ขณะที่ทําการสอนหรือบรรยายในหองเรียน เมื่อเห็นลูกศิษยมีความตั้งใจ

ในการเรียน สิ่งนี้จะเปนแรงขับเคลื่อนใหคนเปนอาจารยเกิดความรูสึกสุขใจใน

การทํางาน 
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 “ตองบอกกอนเลยคะ ความสุขในการทํางานอาจารย 

หาไดไมยากเลยคะ ไดเห็นลูกศิษยยิ้ม ประสบความสําเร็จ มันก็ทําใหเรามี

ความสุขข้ึนมาไดอีกเยอะเลยคะ แลดูสรางภาพนะคะ แตจริง ๆ เปนอยางนั้นคะ” 

(อี นามสมมติ, 2559)  

7.3 ขอสรุปเชิงทฤษฎ ี

ขอสรุปเชิงทฤษฎีของการวิจัย มดีังน้ี 

1) ความหมายและที่มาของความสุขในการทํางานของกลุม

อาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย คือ การไดทํางานที่ตนเองรัก การมี

ทีมงานท่ีดี การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว การมีความสมดุลในชีวิตและ

การทํางาน การไดพัฒนาตนเอง และการมีความมั่นคงในชีวิต 

2) เมื่อใดก็ตามที่กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย 

มีองคประกอบความสุขในการทํางานจากทั้ง 5 ปจจัย ไดแก ตนเอง องคกร 

ผูบริหารหรือหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน และลูกศิษย เมื่อน้ันจะทําใหกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวายเกิดความสุขในการทํางาน 

3) ปจจัยในการสรางความสุขจากตนเอง ถือเปนปจจัยภายใน 

(Internal factor) ที่สําคัญในการสรางความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย โดยเกี่ยวของกับการมีทัศนคติในการทํางาน 

การรับผิดชอบหนาท่ีของตนเองอยางเต็มที่ การพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ การ

มีความสมดุลในชีวิตและการทํางาน และการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน 

4) ปจจัยภายนอก (External Factor) ที่สงผลตอความสุขของ

กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวายมี 4 ปจจัย ตามลําดับดังนี้ 1) 

ผูบริหาร/หัวหนางาน ประกอบไปดวยการมีความยุติธรรมและสรางความเสมอ

ภาคในองคกร และมีการบริหารจัดการที่ดี 2) องคกร เกี่ยวของกับการจาย

คาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม การสรางความมั่นคงในอาชีพ การกําหนด

ภาระงานที่เหมาะสมใหกับอาจารย และสรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร 3) เพื่อน

รวมงาน เกี่ยวของกับการไมแบงพรรคแบงพวกในการทํางาน และรูจักการทํางาน
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เปนทีม และ 4) ลูกศิษย เกี่ยวของกับการไดเห็นความสําเร็จของลูกศิษย และได

เห็นถึงความตั้งใจและใสใจในการเรียนของลูกศิษย 

5) ความสุขในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอ

เรชั่นวาย คือการผสมผสานกันระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เมื่อใดก็

ตามที่อาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวายมีองคประกอบจากทั้ง 2 ปจจัย 

เมื่อนั้นอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวายจะมีความสุขในการทํางาน 

 ขอสรุปที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ สามารถใหความหมายและที่มา

ของความหมายของความสุขในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจน

เนอเรช่ันวายได 6 ประการ ไดแก 1) การไดทํางานที่ตนเองรัก 2) การมีทีมงานที่

ดี 3) การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 4) การมีความสมดุลในชีวิตและการ

ทํางาน 5) การไดพัฒนาตนเอง 6) การมีความมั่นคงในชีวิต โดยองคประกอบ

ความสุขในการทํางานประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังภาพที่ 3 กลาวคือ ความหมายและที่มา

ของความหมายของความสุขเปนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความเขาใจถึงองคประกอบ

ของความสุขในการทํางาน โดยองคประกอบของความสุขท้ังจากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกดังกลาวนั้น จะผสมผสานจนกอใหเกิดความสุขในการทํางานของ

กลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธของความหมาย ที่มาของความหมาย และองคประกอบความสุขใน  

การทํางาน ของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวาย 

 

7. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอเชิงทฤษฎี 

การสรางความสุขในการทํางานใหกับกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจน

เนอเรช่ันวาย ควรใหความสําคัญกับความหมายและที่มาของความหมาย รวมทั้ง

องคประกอบความสุขตามที่ผูใหขอมูลหลักไดใหไว เพราะความสุขของแตละกลุม

อาชีพก็มีองคประกอบที่ตางกัน เชน ความสุขของอาจารยมหาวิทยาลัยก็จะมี

ปจจัยดานลูกศิษยเขามาเกี่ยวของตอความสุขในการทํางาน นอกจากนั้นความสุข

ของคนในแตละชวงอายุยอมมีความแตกตางกัน เนื่องจากแนวคิด ทัศนคติ และ

รูปแบบในการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน กลุมอาจารยมหาวิทยาลัย

ในเจนเนอเรช่ันวายใหความสําคัญในเรื่องความสมดุลในชีวิตและการทํางานวามี

ผลตอความสุขในการทํางาน ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมคนในเจนเนอเรช่ันเอ็กซ

ที่เติบโตขึ้นทามกลางสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเริ่มมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําให

ความสุขในการทํางาน 

ของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัย 

ในเจนเนอเรชัน่วาย 
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คนกลุมนี้พยายามหางานทํา ขยันหมั่นเพียร ทํางานอยางหนักเพื่อสรางความ

มั่นคงในหนาที่การงานของตน (ชานนท ศิริธร และวิฏราธร จิรประวัติ, 2555) 

ดังนั้น ผลการศึกษานี้จะเปนแนวทางสําคัญโดยใชเปนขอมูลในการวางแผนและ

นโยบายสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานที่เปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีปริมาณอาจารยในเจนเนอเรชั่นวายที่เพ่ิมมากขึ้น 

 

ขอเสนอเชิงปฏิบัติ 

 องคกรควรสรางแนวทางในเชิงปฏิบัติจากความหมายและที่มาของ

ความหมาย รวมทั้งองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย

มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรช่ันวายดังกลาวมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ เพื่อเปน

แนวทางหนึ่งในการสรางความสุขในการทํางานใหกบัคนในองคกร 

ขอเสนอในการวิจัยในอนาคต 

 ตรวจสอบความถูกตองและความเช่ือมั่นของทฤษฎีที่สรางขึ้นจากการ

วิจัยครั้งนี้ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อยืนยันทฤษฎีฐานรากดังกลาว 
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มุมมองเรื่องมิติเพศสภาวะของผูชายผูซื้อบริการทางเพศหญิง
ตางชาต:ิ กรณีศึกษาชายไทยกับหญิงลาว 

Perspectives on Gender in Men Who Bought  
Prostitution of Foreign Women:  

A Case Study of Thai Men and Laos Women 
 

จักษ พันธชูเพชร
1
 

 
บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยนี้ตองการทราบถึงชุดคําอธิบาย (Logic) และมิติทางเพศ

สภาวะ (Gender) ของชายไทยผูซื้อบริการทางเพศกับหญิงตางชาติในจังหวัด
ชายแดนของไทย โดยเก็บขอมูลจากชายไทยผูมาซื้อบริการทางเพศจากหญิงลาว 
จํานวน 67 คน ในรานอาหาร 5 แหง ระหวางชวงเดือนมกราคม 2556 ถึง
พฤศจิกายน 2557  

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในวัยแรงงาน คือ 18 – 
60 ป มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 2 คนและอายุสูงกวา 60 ป จํานวน  3 
คน  เปนบุคลากรของรัฐมากท่ีสุด คือ 32 คน อยูในวัยกําลังศึกษา 7 คน และไมมี
งานทํา 5 คน รายสวนใหญไดอยูในชวง 30,001-40,000 บาท/เดือน มีกลุม
ตัวอยางเพียง 10 คนที่ไมมีคูนอนประจํา สวนอีก 53 คนมีคูเปนผูหญิง  3 คนมีคู
นอนเปนผูชาย และอีก 1 คนท่ีมีคูนอนท้ังหญิงและชาย  มี 7 คนไมเคยซื้อบริการ
ทางเพศมากอน สวนใหญเคยซื้อบริการทางเพศมาแลว 3-5 ครั้ง และมีมากถึง16 
คนเลยซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาว    

สําหรับชุดคําอธิบาย (Logic) กลุมตัวอยาง 35 คนอธิบายวาการซื้อ
บริการทางเพศเปนเรื่องปกติที่มีอยูในทุกสังคม และชอบซื้อบริการทางเพศกับ
หญิงลาวเพราะเช่ือวามีความบริสุทธิ์และออนวัย อีก 13 คนอธิบายวาเปนสิ่งปกติ

                                                           
1 รองศาสตราจารย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ที่ผูชายจะมีความตองการทางเพศสูงและตองระบายออก อีก 10 คน อธิบายวา
การซื้อบริการเปนการแสดงถึงศักยภาพของความเปนชาย ซึ่งผูชายควรเลือกมี
ความสัมพันธกับหญิงที่ออนวัย อีก 5 คนอธิบายถึงการซื้อบริการทางเพศของตน
วาเปนเพราะสถานการณที่ไปกับกลุมเพื่อนที่มีการซื้อบริการทางเพศ อีก 4 คน
อธิบายวาเพราะผูหญิงลาวเหลานั้นเขามากระตุนอารมณทางเพศของเขาเปน
สาเหตุหลัก  

สําหรับมุมมองในเรื่องมิติทางเพศภาวะ (Perspective on Gender) มี 
28 คนเห็นวาการซื้อบริการทางเพศเปนเรื่องของผลประโยชนตางตอบแทนที่
แสดงถึงความเทาเทียมระหวางชายในฐานะผูซื้อและหญิงในฐานะผูขาย อีก 14 
คน เห็นวาหญิงขายบริการทางเพศเปนคนมีความตองการทางเพศสูง สวนเงินที่
ซื้อเปนผลพลอยได อีก14 คน เห็นวาเปนผูหญิงที่ขายบริการทางเพศถูกสรางมา
เพื่อสนองตอบตอความตองการทางเพศของชาย มีเพียง 11 คนที่แสดงความเห็น
วาเปนการกดขี่ทางเพศตอผูหญิงที่ไมมีทางเลือก     
 
คําสําคัญ: มุมมองเรื่องมิติเพศสภาวะ, ชุดคําอธิบายของผูซื้อบริการทางเพศ, 
ความเทาเทียมทางเพศ, ผูขายบริการทางเพศขามชาติ 
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Abstract 
 

A qualitative research investigated on logics and gender of 
Thai men buying prostitution of Laos women who worked in 
restaurants on Thai-Laos border. Data collected from sixty-seven 
Thai men as the informants by in-depth interview during January 
2013 till November 2014. 

Majority of the informants were ages between eighteen-sixty 
years old, mainly worked as civil servants, students and 
unemployed whose incomes were in range of 600-1,500 USD per 
month. Most of them had regular female partners and one 
informant had both male and female partners. Seven informants 
had never bought sex before and sixteen informants had bought sex 
of foreign women.  

The study found logics against the phenomenon were 
namely buying sex was common in every society and Laos women 
were preferred because of purity and young. It was normal for men 
to have high sexual desire and need to vent out. Buying sex 
demonstrated masculinity, friends and woman inducement, 
respectively. 

On gender perspectives found that purchasing sexual services was a 
matter of reciprocal. Women selling sex had high sexual desire, money was 
the by-product. Prostitutes were created to satisfy the sexual needs of men. 
Only eleven informants commended that buying sex was an oppression 
women who have no choice. 

 
Keywords:  Perspective on Gender, Logic of Sex Buyer, Gender 
Equality, Transnational Prostitution 
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ความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยมีชายแดนดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนระยะทางประมาณ 1,810 กิโลเมตร 
โดยมีเสนแดนเปนเทือกเขาประมาณ 702 กิโลเมตร และแนวแมน้ําประมาณ  
1,108 กิโลเมตร ซึ่งมีแมน้ําโขงเปนแมน้ําสายหลัก คือประมาณ 955 กิโลเมตร 
(สารานุกรมไทย เลมที่ 32 เรื่องที่ 4)  และจากการใชแนวแมน้ําเปนเสนแบง
พรมแดนน้ีเองทําใหประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางขามประเทศได
โดยงาย เพียงการนําเรือเล็กท่ีใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเปนพาหนะก็สามารถ
เดินทางขามแมนํ้าโขงไดโดยไมตองผานชองทางของรัฐ โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่
กระแสน้ําไมแรงและมีระดับน้ําลดลงอยางมากจนสามารถวายนํ้าขามมาอีกฝงได  

การเดินทางโดยใชเสนทางน้ําตามธรรมชาติมักเปนไปในลักษณะของ
ประชาชนชาวลาวท่ีเดินทางเขามาทําที่ฝงประเทศไทย ดวยสาเหตุที่ประเทศไทยมี
สภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีกวาและมีความตองการทางดานแรงงานมากกวา 
โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ ประกอบกับทั้ง 2 ประเทศมีภาษาที่สามารถสื่อสารกัน
ไดโดยงาย ทําใหการเขามาทํางานอยางผิดกฎหมายสามารถพบเห็นไดงาย
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดนของไทย ที่มีทั้งการเขามาทํางานแบบระยะยาว
เปนป เปนฤดูกาล เปนเดือน เปนสัปดาห หรือแมกระทั่งเปนแบบวันเดียว คือ     
เชามาเย็นกลับหรือเย็นมาเชากลับ แลวแตลักษณะของงานและขอตกลงใน    
การจางงาน 

หนึ่งในหลายๆ อาชีพที่ชาวลาวเขาไปเปนแรงงานก็คือ การเปน
พนักงานบริการในรานอาหาร โดยเฉพาะการบริการสวนหนาของราน  ตั้งแตการ
ตอนรับ การรับคําสั่งอาหาร (Oder) การเสิรฟอาหาร และการทําความสะอาด
โตะอาหาร ดวยลักษณะของงานที่เปนการใหบริการโดยตรงตอลูกคา ทําให
นายจางมักเลือกจางแรงงานที่เปนผูหญิง อายุ 15 – 20 ป และมีมนุษยสัมพันธ
และรูปรางหนาตาดี โดยเฉพาะรานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรวมดวย ซึ่งรานในลักษณะนี้มักเปดใหบริการในชวงเวลา 18.00 – 
01.00 น.ของวันใหม    

จากความแตกตางทางเศรษฐกิจของสองประเทศประกอบกับชวงเวลา
และลักษณะของงานที่ผูมาใชบริการที่รานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะมักเปน
เพศชายที่มีเปาหมายเพ่ือดื่มสุราในยามวิกาลไดกลายเงื่อนไขในการสรางแรงจูงใจ
ที่สําคัญประการหนึ่งใหหญิงสาวชาวลาวที่มาทํางานในรานบางคนตัดสินใจ    
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กาวเขาสูขบวนการขายบริการทางเพศ และมีแนวโนมจะขยายตัวมากขึ้น ทั้งๆ ที่
ทั้งสองประเทศมีขอหามเรื่องการคาประเวณี ทั้งขอหามที่บัญญัติออกมาเปน
กฎหมายและขอหามที่เปนวิธีประชา (norm)  โดยเฉพาะขอหามทางศาสนา ท่ีทั้ง
สองประเทศมีศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของคนทั้งสองประเทศ (มาลี พฤกษ
พงศาวลี, 2550: 191 – 265, มยุรี เหงาสีวัฒน, 2547: 183 -189 และ ปรานี 
วงษเทศ, 2544: 343) แตขอหามเหลานั้นกลับถูกทาทาย ดังจะเห็นไดจาก
รานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะในลักษณะดังกลาวตามจังหวัดแนวชายแดน  
ไทย-ลาวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  

กระบวนการขายบริการทางเพศของหญิงสาวชาวลาวเกิดเปนผลสําเร็จ
ไดตอเมื่อมีผูชายไทยมาซื้อบริการทางเพศและในทางกลับกันการซื้อบริการทาง
เพศของชายไทยจะเกิดผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อหญิงสาวชาวลาวพรอมที่จะขาย
บริการทางเพศ การเสนอฝายเดียวยอมไมสามารถเกิดผลสําเร็จได (Davies and 
Harre: 1990: 43 – 65) อยางไรก็ตามลักษณะความสัมพันธของทั้งสองฝายไมได
เปนไปในลักษณะที่ผูขายมีอํานาจเหนือกวาผูซื้อ เพราะแมผูขายตองการจะขาย
บริการหากแตผูซื้อไมตองการที่จะใชบริการทางเพศนั้น การขายบริการก็ไม
สามารถเกิดขึ้นได แตหากผูซื้อตองการที่จะซื้อบริการทางเพศ ผูขายซึ่งอยูใน
ฐานะที่ดอยกวาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และโอกาสยอมตกอยูในสถานะที่
ดอยกวา ทําใหการขายบริการทางเพศกลายเปนธุรกิจที่ถูกกําหนดโดยผูซื้อ    
เปนหลัก 

จากการที่ผูซื้ออยู ในสถานะผูกําหนดใหการขายบริการทางเพศ 
“เกิดขึ้น” และ “ดํารงอยู” หรือแมแต “ยุติลง” ทําใหเกิดความถามที่นาสนใจวา 
ผูชายไทยในฐานะผูซื้อบริการทางเพศมีตรรกะอะไรในการตัดสินใจตอการซื้อ
บริการทางเพศจากหญิงชาวลาว และผูชายไทยในฐานะผูซื้อบริการทางเพศจาก
หญิงชาวลาวมีมิติทางเพศสภาวะตอประเด็นการคาประเวณีของหญิงสาวชาวลาว
เหลานั้นอยางไร  
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาถึงตรรกะหรือชุดคําอธิบาย (Logic) ตอการซื้อบริการทางเพศ

จากหญิงสาวชาวลาว ในมุมมองของชายไทยที่มาซื้อบริการทางเพศจากหญิงสาว
ชาวลาวที่ทํางานอยูในรานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะ ในเขตจังหวัดชายแดน
ไทย – สปป. ลาว   

2. เพื่อศึกษาถึงมิติทางเพศสภาวะ (Gender) ของชายไทยที่มาซื้อบริการ
ทางเพศจากหญิงสาวชาวลาวท่ีทํางานอยูในรานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะตาม
จังหวัดชายแดนไทย - สปป. ลาว ตอการซื้อบริการทางเพศจากหญิงสาวชาวลาว  

 
วิธีการศึกษา 

เปนการลงเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบไมมีโครงสรางกับกลุมตัวอยางที่
เปนชายไทยผูมาซื้อบริการทางเพศจากหญิงชาวลาว ซึ่งทํางานอยูในรานอาหารที่
มีบริการคาราโอเกะของจังหวัดหนึ่งที่ติดชายแดนไทย - สปป. ลาว จํานวน  5 
แหง ท้ังหมด 67 คน ในชวงระหวางเดือนมกราคม 2556 ถึงพฤศจิกายน 2557  

วิธีการเขาถึงกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยและทีมผูชวยวิจัยสังเกตการณและ
เก็บขอมูลจากชุมชนเพื่อทราบวารานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะรานใดบางที่มี
หญิงชาวลาวมาทํางานและขายบริการทางเพศ ภายหลังไดขอมูลแลวจึงลงพื้นที่
รานอาหารที่เปนเปาหมายเพื่อเก็บขอมูลจากพนักงานภายในรานที่เปนเปาหมาย
เพื่อยืนยันขอมูลที่ไดจากชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในขั้นตอนนี้มีรานอาหารที่เปน
เปาหมายทั้งหมดจํานวน 8 แหง แตจากการลงพื้นที่ในครั้งตอๆ มา ทําใหตองตัด
รานที่เปนเปาหมายออกไป 3 แหง ดวยเหตุผลหลักคือความปลอดภัย คงเหลือ
รานที่ใชเปนพ้ืนที่หลักในการเก็บขอมูล 5 แหง ซึ่งในแตละรานมีจํานวนหญิงชาว
ลาวที่ใหบริการทางเพศอยูราว  5 – 15 คน  

ผูวิจัยและทีมผูชวยวิจัยจะลงพื้นที่เก็บขอมูลในฐานะผูมาใชบริการดาน
อาหารและคาราโอเกะที่รานเปาหมาย แลวสังเกตผูที่เขามารับบริการวาบุคคลใด
มีความนาจะเปนท่ีจะซื้อบริการทางเพศจากหญิงชาวลาวท่ีราน เมื่อประเมินแลวมี
ความนาจะเปนท่ีจะเปนผูซื้อบริการทางเพศ ผูวิจัยและ/หรือผูชวยวิจัยก็จะเขาไป
สรางสัมพันธภาพกับบุคคลเหลานั้น จนเมื่อบุคคลนั้นซื้อบริการทางเพศจากหญิง
ชาวลาวที่รานเปาหมายแลวจึงจะถือวาเปน “กลุมตัวอยางเปาหมาย” อันจะ
นําไปสูกระบวนการสรางความไววางใจในเวลาตอมา ซึ่งอาจเปนที่รานในคืนนั้น
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ภายหลังการซื้อบริการทางเพศและ/หรือที่อื่น ในวัน-เวลาอื่นภายหลังสิ้นสุดการ
ซื้อบริการทางเพศในคืนนัน้แลวแตกรณี  

จนเมื่อกลุมตัวอยางเปาหมายเขาใจวัตถุประสงคและกระบวนการทํา
วิจัย และใหการยอมรับผูวิจัยและ/หรือผูชวยวิจัยในฐานะนักวิจัย จึงจะถือวาเปน
ขอมูลจาก “กลุมตัวอยาง” ที่สามารถนํามาใชวิเคราะหในงานวิจัยช้ินนี้ได  
 
ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 
1.1 เกี่ยวกับรานอาหาร 

1.1.1 ลักษณะของราน : ทั้งหมดเปนรานที่เปดบริการขายอาหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยทางรานจัดคาราโอเกะไวบริการลูกคาดวย  มีราน
เปาหมาย 2 รานที่จัดใหมีนักดนตรีและนักรองไวบริการ ในชวงเวลา 20.00 – 
24.00 น.  ลักษณะของรานเปนเรือนไมที่สรางแบบช่ัวคราว  มีชายคาที่ตอเนื่อง
จากหลังคามีลักษณะลาดต่ํา ไมมีฝาผนัง มีโตะรับประทานอาหารที่สามารถนั่งได 
4 – 6 คน จํานวน 8 – 20 โตะ จัดใหมีแสงไฟคอนขางมืด ตั้งอยูนอกเขตเมือง 
และมีตูคาราโอเกะไวบริการ ที่ดานหนาทางเขารานมีปายไปที่ช่ือรานและมักมี
หลอดไฟกระพริบหลอดเล็กๆ เรียงเปนแถวยาวตลอดตามแนวสองขางทางเขาไป
จนถึงเรือนไมที่เปนราน  

1.1.2 การทํางานของหญิงลาวในราน : ทุกรานมีหญิงชาวลาวทําหนาที่
ใหบริการลูกคา (เด็กเสิรฟ) 5 – 15 คนซึ่งมีทั้งที่ทําหนาท่ีเด็กเสริมเพยีงอยางเดียว
และขายบริการทางเพศรวมดวย แตโดยสวนใหญจะมีการขายบริการทางเพศ โดย
มี 3 รานที่หญิงชาวลาวท้ังหมดในรานขายบริการทางเพศ และหญิงลาวทั้งหมดที่
ยอมขายบริการทางเพศเปนการกระทําท่ีเกิดจากความสมัครใจ  

1.1.3 เปาหมายของการเปดราน : เปนการยากที่จะสรุปไดวา ราน
เหลานี้มีเปาหมายหลักคือการขายบริการทางเพศโดยเปดรานขายอาหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมดวย หรือมีเปาหมายหลักเพื่อการขายอาหารและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแกลูกคา สวนการขายบริการทางเพศเปนพฤติกรรมเสริม
ของหญิงชาวลาว  หรือมีเปาหมายหลักทั้งสองอยางรวมกัน แตเช่ือไดวาทั้งการ
ขายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการขายบริการทางเพศของหญิงชาวลาว
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ที่ทํางานในรานเปนสิ่งเสริมซึ่งกันและกัน และทั้งผูประกอบการและหญิงลาว
เหลานั้นไดประโยชนและอยูในฐานะพึ่งพากัน โดยทั้งสองฝายรับรูและยอมรับใน
สิ่งท่ีแตละฝายกระทําหรือไดผลประโยชน  

1.1.4 กลุมลูกคา : เปนผูชายโดยสวนใหญ อาจมีบางที่เปนผูหญิงแตมัก
เปนการติดตามมากับผูชายในกลุม โดยผูชายเหลานั้นไมไดมาซื้อบริการทางเพศ
จากหญิงชาวลาวท่ีรานเสมอไป สวนใหญลูกคาจะมาเปนกลุม หรืออยางนอยที่สุด
คือมาสองคน และกลุมลูกคาที่มาโดยสวนมากมักมีวัตถุประสงคเพื่อการซื้อบริการ
ทางเพศแฝงอยูดวย   

1.1.5 รูปแบบการใหบริการทางเพศ : สวนใหญใชหองที่ทางรานจัดให
เปนท่ีพักอาศัยของฝายหญิงในการใหบริการทางเพศกับผูซื้อบริการ  โดยหองพัก
เปนการกั้นอาคารช้ันเดียวที่กอดวยอิฐขนาดประมาณ 15 - 20 ตารางเมตร  ใน
บริเวณเดียวกับราน  มีเพียงบางคนท่ีออกไปกับผูชายที่มาซื้อบริการ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาของรานและ/หรือคนในรานที่ทําหนาท่ีเปนผูดูแล 

1.2 กลุมตัวอยาง 
1.2.1 วัย : สวนใหญกลุมตัวอยางอยูในวัยแรงงาน โดยมากสุดมีอายุอยู

ในชวง 31 – 40 ป คือ 21 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองมาเปนชวงอายุ 41 – 50 
ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 26.9 และชวงอายุ 21 – 30 ป จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 23.9 ในกลุมตัวอยางพบวามีอายุต่ํากวา 15 ป 2 คนและสูงกวา 
60 ป 3 คน คิดเปนรอยละ  3.0 และ 4.5 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
   

ชวงอาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
ตั้งแต 15 ปลงไป 2 3.0 
16 – 20 ป 5 7.4 
21 – 30 ป 16 23.9 
31 – 40 ป 21 31.3 
41 – 50 ป 18 26.9 
51 – 60 ป 2 3.0 
ตั้งแต 61 ปขึ้นไป 3 4.5 
รวม 67 100 
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1.2.2 อาชีพ : กลุมตัวอยางสวนมากเปนผูมีงานทํา มีเพียง 5 คน ที่ไมมี
อาชีพ คิดเปน รอยละ 7.4 และ 7คนกําลังศึกษาอยู คิดเปนรอยละ 10.4 อาชีพที่
พบมากที่สุด คือ การทํางานในองคกรของรัฐ คือ 32 คน คิดเปนรอยละ 47.7 
รองลงมาเปนการประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 23.9 
ประอบอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 5 คน และเปนขาราชการบํานาญ จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 7.4 และ 3.0 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงอาชีพของกลุมตัวอยาง 

 
อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

ไมมีอาชีพ 5 7.4 
กําลังศึกษา 7 10.4 
รับจาง 5 7.4 
ธุรกิจสวนตัว 16 23.9 
เจาหนาที่ของรัฐ 32 47.7 
ขาราชการบํานาญ 2 3.0 
รวม 67 100 
 

1.2.3 รายได : กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 30,001 - 
40,000 บาท/เดือน มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 23.9 รองลงมาเปนผูมี
รายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท/เดือน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
19.4 สวนกลุมตัวอยางที่มีรายได 40,001 – 50,000 บาท/เดือนมีจํานวนเทากับ
กลุมตัวอยางที่ไมมีรายได คือจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 17.9 เทากัน มีกลุม
ตัวอยางมีรายไดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 7.4 เทากับกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาท/เดือน  ดังแสดง
ในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 
  

รายได (บาท/เดือน) จํานวน (คน) รอยละ 
ไมมีรายได 12 17.9 
ต่ํากวา 10.000  4 6.00 
10,001 – 20,000  5 7.4 
20,001 – 30,000  13 19.4 
30,001 – 40,000  16 23.9 
40.001 – 50,000  12 17.9 
มากกวา 50,000  5 7.4 
รวม 67 100 

 

1.2.4 สถานภาพสมรส : กลุมตัวอยาง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
65.7 เปนผูมีสถานภาพสมรส อีก 15 คน คิดเปนรอยละ 22.4 มีสถานภาพโสด 
และอีก 8 คน คิดเปนรอยละ 11.9 เปนผูมีสถานภาพหยาราง/หมาย  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4  

 
ตารางท่ี 4 แสดงสถานภาพสมรสของกลุมตัวอยาง  
 

สถานภาพสมรส จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 15 22.4 
สมรส 44 65.7 
หยา/หมาย 8 11.9 

รวม 67 100 

 
1.2.5 การมีคูนอนประจํา : เปนการถามถึงการมีคูนอนในทางพฤตินัย 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ คือ จํานวน  57 คน มีคูประจํา ซึ่งในจํานวนนี้
หมายความถึงคูนอนประจําท่ีเปนเพศชายดวย คิดเปนรอยละ 85.1 เมื่อพิจารณา
ลงไปในรายละเอียดพบวา กลุมตัวอยางมีคูนอนประจําที่เปนผูหญิง จํานวน 53 
คน คิดเปนรอยละ 79.1 กลุมตัวอยางมีคูนอนประจําท่ีเปนเพศชาย จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 4.5 และมีกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ที่มีคู
นอนประจําทั้งหญิงและชาย สวนกลุมตัวอยางที่มีมีคูนอนประจํา มีจํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 14.9 ดังแสดงในตารางท่ี 5  



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 155 
 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงการมีคูนอนประจําของกลุมตัวอยาง 
 

การมีคูนอน จํานวน (คน) ลักษณะคูนอน รอยละ 
ไมม ี 10  14.9 
ม ี 57 ชาย 

3 
หญิง 
53 

ชายและหญิง 
1 

85.1 
4.5/79.1/1.5 

รวม 67  100 

 
1.2.6 ประสบการณการซื้อบริการทางเพศ : มีกลุมตัวอยางเพียง 7 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 10.4 ที่ไมเคยซื้อบริการทางเพศมากอน กลุมตัวอยางจํานวน
มากท่ีสุด คือ 46 คน คิดเปนรอยละ 68.7 ตอบวาเคยซื้อบริการทางเพศมาแลว 3 
– 5 ครั้ง รองมาคือเคยซื้อบริการทางเพศจํานวน 6 – 10 ครั้ง และมากกวา 10 
ครั้ง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.4 เทากัน และอีก 4 คน ที่เคยซื้อบริการทาง
เพศมาแลว 1 – 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.0 ดังแสดงในตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนประสบการณการซื้อบริการทางเพศของกลุมตัวอยาง   
 

การซ้ือบริการทางเพศ (คร้ัง) จํานวน (คน) รอยละ 
ไมเคย 7 10.4 
1 – 2   4 6.0 
3 – 5  46 68.7 
6 – 10  5 7.4 
มากกวา 10  5 7.4 

รวม 67 100 

 
1.2.7 ประสบการณการซื้อบริการทางเพศจากผูหญิงตางดาว : กลุม

ตัวอยางสวนมาก คือ จํานวน 51 คน หรือคิดเปนรอยละ 76.1 ไมเคยมี
ประสบการณ แตมีลุมตัวอยาง 12 คน คิดเปนรอยละ 17.9 เคยซื้อบริการทาง
เพศจากหญิงตางดาว 1 – 2 ครั้ง อีกจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.5 เคยซื้อ
บริการทางเพศจากหญิงตางดาว 3 – 5 ครั้ง และมีเพียงคนเดียว หรือรอยละ 1.5 
ที่เคยซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาว 6 – 10 ครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 แสดงประสบการณการซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาวของกลุม
ตัวอยาง 

  
ซื้อบริการทางเพศจากหญิงตาง
ดาว 

จํานวน (คน) รอยละ 

ไมเคย 51 76.1 
1 – 2  12 17.9 
3 – 5  3 4.5 
6 – 10  1 1.5 
มากกวา 10  0 0 
รวม 67 100 

 
1.2.8 ความตั้งใจในการซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาวในอนาคต : 

เมื่อถามถึงอนาคตวาจะมีการซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาวอีกหรือไม พบวา 
มีเพียง 14 คน หรือรอยละ 20.9 ที่ตอบวาจะไมกลับมาซื้อบริการทางเพศกับหญิง
ตางดาวอีก ในขณะที่อีก 24 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.8 ตอบวาไมแนใจ จะเห็น
ไดวากลุมตัวอยางเกือบครึ่ง คือ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 43.3 ตอบวาจะ
กลับมาใชบริการทางเพศจากผูหญิงตางดาวอีก ดังแสดงในตารางท่ี 8 

 
ตารางที่ 8 แสดงความตั้งใจในการซื้อบริการทางเพศจากหญิงตางดาวในอนาคต
ของกลุมตัวอยาง   

 
จะมาซื้อบรกิารจากตางดาว จํานวน (คน) รอยละ 

ไม 14 20.9 
ซื้อ 29 43.3 
ไมแนใจ 24 35.8 
รวม 67 100 

 
1.3 ตรรกะหรือชุดคําอธิบาย (Logic) ตอการซื้อบริการทางเพศจากหญิง

สาวชาวลาว ในมุมมองของชายไทยที่มาซื้อบริการทางเพศจากหญิงสาวชาวลาวที่
ทํางานอยูในรานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะ ในเขตจังหวัดชายแดนไทย - สปป. 
ลาว   
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จากกลุมตัวอยาง 67 คน สามารถแบงออกเปน 5 กลุมใหญๆ ไดดังนี้  
 
กลุมที่หนึ่ง เปนตรรกะที่พบในกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ 35 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 52.2 ซึ่งมีลักษณะที่สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดในสังคมที่ถืออํานาจ
ชายเปนใหญ (Patriarchy) โดยอธิบายวา การซื้อบริการทางเพศเปนสิ่งปกติของ
สังคม ในสังคมไหนก็มีการซื้อบริการทางเพศแมแตในอดีตที่ผานมาของแตละ
สังคม หรือแมแตในประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ยังพบวามีการซื้อบริการทางเพศ (Rich, 
1976: 57 – 58) และการซื้อบริการทางเพศก็ไมไดจํากัดอยูเฉพาะผูชายเปนคน
ซื้อแลวผูหญิงเปนคนขาย แตยังมีการพบเห็นการขายบริการทางเพศที่ผูหญิงเปน
ฝายซื้อจากฝายชายที่ขายบริการทางเพศ หรือแมแตเพศชายกับเพศชาย หรือเพศ
หญิงกับเพศหญิง ซึ่งทั้งหมดเปนเครื่องบงช้ีถึงปรากฏการณการซื้อ-ขายบริการ
ทางเพศ อันเปนปรากฏการณปกติของสังคม ท่ีมนุษยลวนมีความตองการทางเพศ 
และการซื้อขายบริการทางเพศก็ไมไดกอใหเกิดผลเสียอะไรมากมายตอสังคม เมื่อ
ผูขายบริการทางเพศมีความเต็มใจ ผูซื้อก็มีความตองการ เมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น
ทุกคนก็ไดสมประโยชนของตน ในทางกลับกันหากไมใหมีการขายบริการทางเพศ
ในสังคมเลย อาจนําไปสูการขมขืนกระทําชําเราและ/หรืออาชญากรรมทางเพศได 
ลักษณะการอธิบายเชนนี้สอดคลองกับงานการศึกษาของยศ สันตสมบัติ (2535) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคาประเวณีในสังคมไทย 

 
กลุมที่สอง เปนตรรกะที่พบในกลุมตัวอยางมากเปนอันดับสอง คือ 13 

คน คิดเปนรอยละ 19.4 กลุมนี้มีตรรกะรองรับพฤติกรรมการซื้อบริการทางเพศ
ของตนวาเปนเรื่องปกติของเพศชายที่ผูชายจะเปนผูที่มีความตองการทางเพศสูง 
ผูชายอยูในฐานะผูกระทํา (Active) ในขณะที่ผูหญิงจะมีความตองการทางเพศ
นอยกวา และอยูในฐานะผูถูกกระทํา (Passive) ซึ่งตรรกะในลักษณะเชนน้ีเปนผล
มาจากความเ ช่ือทางวัฒนธรรมมากกวา เปนขอเท็จจริ งทางการแพทย 
(Thornham, 1999) เมื่อผูชายมีความตองการทางเพศสูง การระบายอารมณ
ความตองการทางเพศจึงเปนเรื่องปกติของผูชาย กลุมนี้ไมยอมรับความตองการ
ทางเพศของผูหญิงที่อยูในฐานะผูกระทํา นั่นคือ ไมยอมรับการซื้อบริการทางเพศ
ที่ผูหญิงซื้อบริการทางเพศจากฝายชาย หรือผูหญิงซื้อบริการทางเพศกับผูหญิง
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ดวยกัน โดยมองวาผูหญิงที่ซื้อบริการเหลานั้นเปนคนผิดปกติ เปนคนไมดี และ
ตําหนิผูชายท่ีขายบริการโดยเฉพาะขายบริการใหกับเพศชายดวยกัน กลุมตัวอยาง
นี้ใชตรรกะความตองการทางเพศของชายที่ปกติจะตองมีมากและการซื้อบริการ
ทางเพศจากผูหญิงเปนสิ่งท่ีสามารถทําไดโดยไมใชสิ่งท่ีควรถูกตําหนิ  

 
 กลุมที่สาม อีก 10 คน หรือรอยละ 14.9 บอกวาการซื้อบริการเพื่อ

แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของความเปนชาย ระดับความตองการทางเพศและ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับฝายหญิงจึงเปนเครื่องหมายที่แสดงถึงศักยภาพ
ของความเปนชาย การเปนผูชายที่สมบูรณหรือที่คนไทยเรียกวา “ลูกผูชาย” แม
จะมีเรื่องอื่นเปนเครื่องช้ีวัดได เชน ความใจกลา ความอดทน หรือความมี
พละกําลัง แตสิ่งที่ขาดไมไดคือ ความสามารถทางเพศ ที่หากผูชายคนใดมี
มากกวายอมแสดงใหเห็นวามีความเปนลูกผูชายมากกวา (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2545: 
11 -15) แตเมื่อความสามารถทางเพศไมสามารถวัดไดหรือรับรูจากคนอื่นได 
เพราะเปนพฤติกรรมของผูชายที่มีตอผูหญิงในสถานท่ีเฉพาะในขณะมีเพศสัมพันธ 
ทําใหการสอแสดงใหเห็นวาตนมีความสามารถทางเพศสูงจึงตองใชสิ่งอื่น เชน 
กลามเนื้อ ขนาดของอวัยวะ หรือพฤติกรรมอื่น เชน จํานวนของคูนอน ความถี่
ของการซื้อบริการทางเพศ เพื่อทําใหบุคคลภายนอกเช่ือมโยงไปถึงความสามารถ
ทางเพศ หากพิจารณาในประเด็นนี้จะเห็นไดวาเปนการใชสิ่งอื่น/พฤติกรรมอื่นที่
สามารถแสดงใหเห็นในสังคมทั่วไปไดเปนสิ่งเช่ือมไปสูพฤติกรรมที่ไมสามารถ
แสดงใหคนในสังคมทั่วไปเห็นได เครื่องบงช้ีจึงมักเปนสิ่งที่ถูกผูกติดอยูกับการมี
เพศเพศสัมพันธเฉพาะกับผูหญิง เพราะการมีเพศสัมพันธกับผูชายไมถือเปน
ความสามารถทางเพศที่มีความเปนลูกผูชาย (Rubin, 1984)   

 
กลุมที่สี่ มีเพียง 4 คน หรือรอยละ 6.0 ที่ใหขอมูลถึงตรรกะในการ

ตัดสินใจซื้อบริการทางเพศจากหญิงลาววา เกิดจากการไดเห็นหนาตาและการ
แตงตัวของหญิงลาว รวมไปถึงอัธยาศัยในการใหบริการในขณะรับประทานอาหาร
ที่รานอาหารแลวเกิดอารมณความตองการทางเพศ สาเหตุของการซื้อบริการทาง
เพศถูกอธิบายผานความสวย ความมีเสนห และพฤติกรรมโดยรวมของหญิงลาวที่
ขายบริการเปนหลัก ในขณะที่อธิบายการเกิดแรงขับทางเพศของตนวาเปนสิ่งปกติ 
โดยเฉพาะเมื่อสถานการณที่ราน ณ ขณะนั้น มีความเอื้อตอการสนองตอความ
ตองการที่เปนแรงขับทางเพศของตนไดโดยงาย ทําใหการซื้อบริการทางเพศจึง
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เปนสิ่งปกติท่ีสามารถเกิดขึ้นไดตามมา การซื้อบริการทางเพศจึงไมใชการกดขี่ทาง
เพศ เพราะหญิงลาวมีเสรีภาพในการเลือกไดวาตองการจะขายบริการทางเพศ
ใหกับใคร หากไมตองการที่จะขายบริการทางเพศก็สามารถเลือกที่จะไมแสดง
พฤติกรรมอันเปนการกระตุนความตองการทางเพศของฝายชาย แตเมื่อหญิง
เหลานั้นเลือกแตงตัวและแสดงพฤติกรรมที่สอแสดงไปในลักษณะเชิญชวนใหฝาย
ชายซื้อบริการทางเพศ การซื้อบริการทางเพศจึงสามารถเกิดขึ้นไดเปนปกติ 
โดยเฉพาะในกลุมผูชายที่ดื่มแอลกอฮอล ตรรกะนี้จึงเปนการอธิบายที่ตั้งอยูบน
ฐานของอุดมคติเกี่ยวกับผูหญิงผานการใหความหมายของฝายชาย (Carson, 
1999) 

กลุมที่หา มี 5 คน หรือรอยละ 7.4 ที่ซื้อบริการทางเพศเพราะ
สถานการณที่พวกเขาเดินทางไปกับกลุมเพื่อน แลวกลุมเพื่อนที่ไปดวยซื้อบริการ
ทางเพศกับหญิงลาว ทําใหแรงกดดันจากความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของกลุม
เพื่อนใหไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน (Berger and Luckmann, 1987: 194 
– 200) ทําใหกลุมตัวอยางกลุมนี้ตัดสินใจที่จะซื้อบริการทางเพศจากหญิงชาวลาว
เชนเดียวกับเพ่ือนคนอ่ืนๆ ในกลุม แมกลุมตัวอยางทั้งหมดที่อยูในกลุมนี้จะเห็นได
วาการซื้อบริการทางเพศเปนสิ่งที่ผิดหรืออยางนอยก็เปนพฤติกรรรมที่ไมดีและ
ไมไดรับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 

ตารางท่ี 9 ตรรกะตอการซื้อบริการทางเพศจากหญิงสาวชาวลาว 
 

ตรรกะ จํานวน (คน) รอยละ 
ไมปกติ แตเพราะสถานการณ 5 7.4 
ปกติ ความเปนชาย/สนองอีโก 10 14.9 
ปกติ เพราะผูชายตองการสูง 13 19.4 
ปกติ เพราะสังคมทั่วไปก็ทํา 35 52.2 
ปกติ เพราะสิ่งเรา 4 6.0 
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1.4 มิติทางเพศสภาวะ (Gender) ของชายไทยที่มาซื้อบริการทางเพศ
จากหญิงสาวชาวลาวที่ทํางานอยูในรานอาหารที่มีบริการคาราโอเกะตามจังหวัด
ชายแดนไทย-สปป. ลาว ตอการซื้อบริการทางเพศจากหญิงสาวชาวลาว  

 
ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางจํานวน  28 คนหรือคิดเปนรอยละ 

41.8 เห็นวาการซื้อบริการทางเพศเปนเรื่องของผลประโยชนตางตอบแทนที่ทั้ง    
ผูซื้อและผูขายบริการทางเพศลวนไดประโยชนสมความประสงคของตนเองทั้งนั้น 
เปนพฤติกรรมที่ตั้งอยูบนฐานของความเทาเทียม  เมื่อผูชายในฐานะผูซื้อบริการมี
ความตองการทางเพศและตองการปลดปลอยความตองการทางเพศเปนหลัก สวน
ผูหญิงในฐานะผูขายบริการมีความตองการทางดานการเงินเปนหลัก  ในขณะที่
ฝายชายมีเงินซึ่งเปนสิ่งที่ฝายหญิงตองการและฝายหญิงมีบริการทางเพศที่ฝาย
ชายตองการ การแลกเปลี่ยนความตองการของท้ังสองฝายจึงเกิดขึ้น  จึงไมเห็นวา
ฝายหญิงเปนฝายเสียเปรียบหรือฝายชายเปนฝายไดเปรียบแตอยางใด การกดขี่
ทางเพศก็ไมใชสิ่งที่เปนจริง เพราะพฤติกรรมดังกลาวไมไดเกิดจากการใชความ
รุนแรงหรืออํานาจในการบังคับ แตเปนไปดวยความสมัครใจของท้ังสองฝาย 

กลุมตัวอยางอีก 14 คน คิดเปนรอยละ 20.9 เห็นวาฝายหญิงผูขาย
บริการทางเพศมีความตองการทางเพศเปนแรงขับหลัก เชนเดียวกับผูชายที่มาซื้อ
บริการ สวนเงินที่ใชในการขายบริการทางเพศนั้นเปนผลพลอยไดของหญิงขาย
บริการมากกวาที่จะเปนเปาหมายหลัก กลุมตัวอยางอธิบายพฤติกรรมของหญิงที่
ขายบริการทางเพศวา เธอเหลานั้นไมกลาแสดงความรูสึกที่แทจริงของความ
ตองการทางเพศออกมาได เพราะในสังคมไมใหการยอมรับ หากหญิงเหลานั้น
บอกกับผูชายที่มาซื้อบริการทางเพศวา การขายบริการทางเพศของเธอเกิดจาก
ความตองการทางเพศที่เธอมี จะทําใหภาพลักษณของผูหญิงที่นาสงสารหายไปซึ่ง
เปนการทอนคุณคาของตนเองอันจะสงผลถึงจํานวนเงินท่ีเธอจะไดจากผูชาย หรือ
สงผลใหผูชายปฏิเสธการซื้อบริการทางเพศจากเธอ เหตุผลหนึ่งที่ใชสนับสนุน
ความคิดนี้ก็คือ ผูหญิงที่ขายบริการมีทางเลือกที่จะขายบริการทางเพศหรือไมก็ได 
เพราะไมไดมีการบังคับใหผูหญิงทุกคนที่รานตองขายบริการทางเพศ และแมเธอ
จะขายบริการทางเพศ ก็ไมไดหมายความวาเธอจะตองขายบริการทางเพศกับ
ผูชายทุกคนที่เขามา เธอตางหากที่มีสิทธิเลือกที่จะเขาหาผูชายและใชพฤติกรรม
ในการกระตุนความตองการทางเพศของฝายชายไมทางตรงก็ทางออม เพราะการ
ตัดสินวาการกระทําใดเปนคุณหรือเปนโทษ ดีหรือไมดี ถูกหรือไมถูกขึ้นอยูกับ
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ระดับวาการเปดเผยตัวตนนั้นเปนอันตรายตอผูอื่นหรือขัดขวางระเบียบของสังคม
แคไหน (Morris, 1994: 15 - 43)   

มีกลุมตัวอยางอีก 14 คน คิดเปนรอยละ 20.9 เทากัน อธิบายผาน
กรอบคิดที่เห็นวาผูหญิงเปนเพศที่ถูกสรางมาเพื่อตอบสนองความตองการทางเพศ
ของฝายชาย  เหตุผลที่ใชรองรับกรอบคิดนี้ก็คือ ผูหญิงสามารถรวมประเวณีกับ
ผูชายไดแมเธอจะไมไดมีความตองการทางเพศ ในขณะที่ผูชายจะสามารถ      
รวมประเวณีไดเฉพาะตอนที่มีความตองการทางเพศ และผูหญิงสามารถรวม
ประเวณีกับผูชายในจํานวนครั้งมากกวาอยางตอเนื่อง ในขณะที่เพศชายสามารถ
ทําไดนอยครั้งกวาและจะตองใชเวลาในการพักกอนที่จะสามารถรวมประเวณีใน
ครั้งตอไปได เมื่อผูหญิงถูกสรางมาเพื่อตอบสนองตอความตองการทางเพศของ
ฝายชาย การที่ผูชายมีความตองการและมาซื้อบริการกับหญิงที่ถูกสรางมาเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการทางเพศของฝายชาย จึงเปนเรื่องที่ถูกตองแลว เพราะ
การซื้อบริการทางเพศที่เกิดขึ้นไมไดเปนการขมขืนหรือกระทําความรุนแรงทาง
เพศ การขายบริการทางเพศจึงเปนชองทางที่มนุษยสรางขึ้นมาอยางชาญฉลาด 
ทําใหลดความรุนแรงและอาชญากรรมทางเพศ    

มีกลุมตัวอยางเพียง 11 คน คิดเปนรอยละ 16.4 ที่แสดงความเห็นวา 
การซื้อ-ขายบริการทางเพศเปนการกดขี่เพศหญิงท่ีไมมีทางเลือก ผูหญิงท่ีรานหาก
พิจารณาจากภายนอกอาจทําใหเกิดความเช่ือที่ผิดพลาดวาเธอเหลานั้นมีเสรีภาพ
ในการเลือกที่จะขายบริการทางเพศหรือไมก็ได แตความเปนจริงแลว หญิงเหลา
ขาดเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพ ดวยความดอยกวาทางเศรษฐกิจทําให
โอกาสในการเลือกประกอบอาชีพมีไมมากนัก และเมื่อมีคนหยิบยื่นเงินใหใน
ขณะที่เธอเหลานั้นขาดแคลนเพื่อแลกกับการรวมประเวณี ในสถานการณเชนนี้
เธอยอมเลือกที่จะยอมขายบริการทางเพศ     
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ตารางที่  10 มิติทางเพศสภาวะ (Gender) ของชายไทยที่มาซื้อบริการทางเพศ
จากหญิงสาวชาวลาว 
 

Gender จํานวน (คน) รอยละ 
เปนการกดขี่ 11 16.4 
ตางตอบแทน 28 41.8 
ฝายหญิงก็ตองการ 14 20.9 
หญิงถูกสรางมาเพื่อชาย 14 20.9 

 
บทสรุป 

การที่ผูชายไทยมาซื้อบริการทางเพศจากหญิงลาว หรืออีกดานหน่ึง การ
ที่หญิงลาวขายบริการทางเพศใหกับชายไทย เปนปรากฏการณที่ยังคงดําเนินอยู
แมท้ังท่ีการซื้อและการขายบริการทางเพศเปนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและไมได
รับการยอมรับจากสังคมของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังขัดตอหลักคําสอนทาง
ศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาท่ีคนสวนใหญของทั้งสองประเทศยึดถือมาอยางตอเนื่อง
ยาวนานนั้น สาเหตุหลักลวนมีรากฐานมาจากกรอบคิดทางเพศสภาวะ 
(perspective of gender) (Hollway: 2001: 272 – 283) ที่ท้ังสองประเทศยังมี
วัฒนธรรมอํานาจชายเปนใหญอยูในระดับที่เขมขน โดยเฉพาะเมื่อผูหญิงในสังคม
ลาวที่ยังมีชุดความคิดที่สยบยอมตออํานาจของผูชาย เมื่อถูกกระแสทุนนิยมที่มี
ลักษณะเชิดชูฐานะทางเศรษฐกิจมากกวาการเชิดชูคุณธรรมที่เปนนามธรรม ยิ่งทํา
ใหความลงตัวระหวางผูชายไทยท่ีมีระดับเศรษฐกิจที่ดีกวายอมสามารถซื้อบริการ
ทางเพศจากหญิงลาวที่มีระดับเศรษฐกิจที่ดอยกวา และเมื่อเมื่อทั้งสองฝายลวน
ถูกครอบดวยแนวคิดอํานาจชายเปนใหญยิ่งเปนแรงเสริมในการทําใหการ
คาประเวณีเกิดขึ้น ดํารงอยู และดําเนินตอไป 

ตรรกะหรือชุดคําอธิบายของกลุมตัวอยางชายไทยที่มาซื้อบริการทาง
เพศจากหญิงลาว ที่แมจะแตกตางหลากหลายกันออกไป แตสิ่งที่เหมือนกันในทุก
กลุมก็คือ ทุกคนเลือกใชตรรกะของตนเพื่ออธิบายความชอบธรรมใหกับตนเอง 
(Potter and  Wetherell, 1987) ไมวาจะเปนการมองพฤติกรรมของตนวาเปน
สิ่งปกติของสังคม หรือมองวาปรากฏการณเหลานั้นไมใชเปนการกดขี่ทางเพศ 
หรือแมจะเปนการยอมรับวาเปนการกดขี่ทางเพศแตก็จะมีชุดคําอธิบายอีกชุด
หนึ่งเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับตนเอง (Hall,1997) เชน การปฏิเสธวา
พฤติกรรมดังกลาวเกิดจากความตองการของตนเองแตเปนเพราะอิทธิพลของกลุม
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เพื่อนที่เดินทางมาดวยกัน และ/หรือเหตุสําคัญมาจากการถูกกระตุนจากแรงขับ
ทางเพศอันเปนเรื่องของธรรมชาติจนเปนเหตุใหเกิดพฤติกรรมเหลานั้น 

จะเห็นไดวาการสรางการรับรูในเพศภาวะจึงเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
สรางกรอบคิดทางเพศภาวะ (perspective of gender) ไมวาจะทางบวกหรือ
ทางลบ (Foucault, 1980: 131 - 133) การบังคับใชกฎหมายจึงไมสามารถแกไข
ปญหาได และแมจะมีขอหามทางศาสนาหรือขนบประเพณีก็ไมสามารถสกัดกั้น
พฤติกรรมดังกลาวได หากไมสามารถสรางกรอบคิดทางเพศภาวะใหเกิดการ
ยอมรับในความเทาเทียมทางเพศ เพราะสุดทายบุคคลผูเกี่ยวของก็จะแสวงหา
ตรรกะที่สอดรับกับพฤติกรรมของตน ผานการสรางใหม การลดทอน และ/หรือ
ปฏิเสธตรรกะที่ไมสอดรับกับพฤติกรรมของตน  
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การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อ
รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี

Preparation of ASEAN Language at High Education 
Supports to Opening ASEAN Economic Community at 

Ubon Ratchathani Province 
 

ยุวดี จิตโกศล1 
 

บทคัดยอ 

  
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหสถานการณปจจุบันใน

การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี (2) วิเคราะหนโยบายและแผนกลยุทธในการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียนในผลิตบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และ (3) 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี ดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 คน คณาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 155 คน และ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 18 คน คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 143 คน การ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical 
package for the social sciences-SPSS) ใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก 
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 1. การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนควรมีการเตรียมความ
พรอมดานภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  

2. ดานนโยบายและแผนกลยุทธในการเตรียมความพรอมดานภาษา
อาเซียนทําใหสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีไดรับรูการเปลี่ยนแปลง

                                                           
1 อาจารยประจํา สาขามนษุยศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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และการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนมากขึ้น และควรมีการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาอยางเรงดวน คือ ดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งจากผลการศึกษาอยู
ในระดับนอย  

3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ดานท่ีควรไดรับการเตรียมความพรอมและพัฒนามากที่สุดคือ 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ดังนั้นผูวิจัยสามารถเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 
จังหวัดอุบลราชธานี (เรงดวน) ดังน้ี 
  1. ควรมีการพัฒนาความพรอมดานภาษาอาเซียนอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดความชํานาญในการใชภาษาน้ันๆ  

 2. ควรพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภาษาอาเซียน และควรให
สาขาภาษาอังกฤษมีสวนรวมในการทําโครงการดานการจัดตั้งองคกรภาษาและ
ศูนยภาษาใหไดมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน  

 3. ควรมีการจัดตั้งองคกรดําเนินงานภาษาอาเซียน เชน สมาคม ชมรม
ภาษาอาเซียน ใหไดมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียม
ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน  

4. ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน  
5. ควรใหความสําคัญผลักดันและพัฒนาในการเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอาเซียนใหมากขึ้นและติดตามผลงานตลอดเวลา อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรจัดทําแผนหรือนโยบายเชิงรุกในการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนให
มากข้ึน และใหความรวมมือกับองคกรตางๆโดยสถาบันการศึกษาระหวางประเทศ
ในกลุมอาเซียนใหมากกวาน้ี  

6. ควรจัดกิจกรรมเชิญชาวตางประเทศสมาชิกอาเซียนมาพบปะ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกทั้งควรจัดกิจกรรม
การเตรียมความพรอมใหกับหลักสูตร และควรเพิ่มการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
นอกหลักสูตรที่ใชภาษาอาเซียนใหมากข้ึน 
  7. ควรเนนใหสถาบันเปดสอนรายวิชาที่สามารถนับหนวยกติไดที่มีคําวา 
(ASEAN) อยูในช่ือรายวิชาดวย  
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8. ควรเนนใหสถาบันเพิ่มหรือมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบานกับท้ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ใหมากขึ้น  

9. ควรเขามาใหความชวยเหลือในการจัดหาวิทยากรที่เกี่ยวของกับการ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนมาฝกอบรมในสถาบันอุดมศึกษาใหมากขึ้น  

10.ควรเขามาชวยเหลือในการแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการเตรียมความ
พรอมดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาใหมากขึ้นและ
เพียงพอตอความตองการของสถาบันในปจจุบัน 

 
คําสําคัญ:  สถาบันอุดมศึกษา,  คณะกรรมการการอุดมศึกษา,  ความพรอมดาน

ภาษาอาเซียน,  ภาษาอาเซียน 
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Abstract 

 
This project aims to (1) to analyze the current situation in 

preparation for Asian languages in higher education institutions in 
Ubon Ratchathani province (2) to analyze policy and strategic plan 
to prepare ASEAN languages for graduates of higher education 
institutions in Ubon Ratchathani and (3) to find policy 
recommendations for the Board of  higher education to prepare the 
ASEAN languages in Ubon Ratchathani province. The study was a 
quantitative research used questionnaires to collect data. The 
respondents were from higher education institutions in Ubon 
Ratchathani, including Ubon Ratchathani University and Ubon 
Ratchathani Rajabhat University. According to Ubon Ratchathani 
University, the respondents from the Board team 18 persons and 
lecturers 155 persons. The respondents from Ubon Ratchathani 
Rajabhat University were consist of 18 persons of the board team 
and 143 lecturers. The data were analyzed by using a ready-made 
computer program. The descriptive statistics used in the study were 
frequency, percentage mean, and standard deviation. The results 
were as follows: 

1. English was the most agreed to prepare for ASEAN 
languages. 

2. Policy and a strategic plan of ASEAN languages, causing 
higher education institutions in the province have recognized the 
change and prepare more Asian languages. It was suggested that the 
urgent development was Infrastructure, which results in a low level. 

3. Policy recommendations to the Board of  higher 
education was moving in the same direction that was the most 
urgent developed of higher was Infrastructure. 
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Thus, there were some recommendations on policy to the 
Board of higher education or the relevant authorities to urgently 
prepare the ASEAN languages in Ubon Ratchathani as follows. 

1. ASEAN languages should be developed continually to 
promote proficiency in the use of the languages. 
  2. Asian languages Information Center should be developed. 
Accordingly, English co-operated and involved in the project for the 
establishment of a standard Asian languages center following higher 
education strategic plan preparation towards the ASEAN community. 

3. There should be the establishment of the Association of 
Asian languages, such as ASEAN language association or club 
preparing to become an ASEAN Community. 

4. Technology should be used to prepare Asian languages. 
  5. It is important to push and develop in preparation more  
for ASEAN languages and  progress following all of the time.  
Besides, the relevant authorities should proactively plan or policy to 
prepare more ASEAN languages. Furthermore, it should be 
cooperated with another organizations, especially educational 
institutions among the ASEAN countries. 

6. The events should be set for ASEAN member countries 
to meet for information exchanging in order to learn from each 
other. Additionally, the events should prepare for the course. And 
also It should be added instructional or extracurricular activities that 
use ASEAN languages. 
  7. The educational institution should offer the courses that 
can count for credits that include (ASEAN) in the course name. 

8. Ubon Ratchathani University and Ubon Ratchathani 
Rajabhat University should focus to increase the exchange of 
students from neighboring countries  
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9. It should be supported more for the provision of trainers 
involved in preparing ASEAN languages in higher education 
institutions. 
  10. It should be set the team of an English Project 
Preparation for nursing students to be more adequate to the needs 
of the institution. 
 
Keywords: higher education institutions, the Board of higher 
education,  prepare the ASEAN languages,  ASEAN languages 
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1. บทนํา 
 

ประชาคมการอาเซียนเปนการรวมตัวประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม 
ลาว เมียนมาร และกัมพูชา ซึ่งมีการกําหนดการสรางประชาคมอาเซียนที่
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural 
Pillar) และประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) 
การศึกษาจัดอยูหนึ่งในสามเสาหลักวาดวยเรื่องความมั่นคงทางสังคมและ
วัฒนธรรม เนื่องจากการพัฒนาในทุกๆดานตองเริ่มจากการศึกษา การศึกษาทําให
เรียนรูการสื่อสารหารือ วางแผนรวมกันในประชาคาอาเซียน หากละเลยการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีความรู ความเขาใจเพื่อใชในการสื่อสาร
แลว จะทําใหขาดความเปนเอกภาพในอนาคตได โดยเฉพาะควรมีการจัด
การศึกษาเพิ่มพูนความรูดานภาษาอังกฤษ และในขณะเดียวกันภาษาของประเทศ
เพื่อนบานอาเซียนจะตองใหความตระหนักเชนเดียวกัน เพราะการสื่อสารดาน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนถือเปนชองทางสนับสนุนในการนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายวาดวยการใหเกิดความมั่นคงทั้งสามเสาหลัก 

 เนื่องจากแตละประเทศไดมีภาษาที่แตกตางกัน อีกทั้งมีการเปดเสรี
ดานเงินทุน สินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมือจะสงผลใหการจัด
การศึกษาขามพรมแดนระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนขยายตัวมากยิ่งขึ้น     
เกิดการเคลื่อนยายองคความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเงื่อนไขที่
จํากัด สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตระหนักถึงผลกระทบการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตออุดมศึกษาไทยมีการวางกรอบนโยบายอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) จึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความพรอมสําหรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียน กําหนดในเบื้องตนวาใหภาษาอังกฤษนั้นเปนภาษาราชการของ
อาเซียน โดยมีการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาประจําถิ่นของประเทศใน
อาเซียน เพื่อพัฒนาการติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน และเพิ่ม
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โอกาสในการดํารงชีพและการทํางานในระดับนานาชาติ (แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดที่มีชายแดนเช่ือมตอถึง 2 ประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งมีการขนสงและคมนาคมพื้นฐาน ทางรถไฟ รถยนต 
และเครื่องบิน เปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดเสนทางการทองเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
เปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  
มูลคาการคา การลงทุนและการทองเที่ยวปที่ผานมาพบการเติบโตและมี        
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกของหางสรรพสินคาขนาดใหญ และมี
การขยายออกไปตามเขตชุมชนตามอําเภอใหญรอบนอก สงผลใหเศรษฐกิจ
จังหวัดอุบลราชธานีเติบโตมากยิ่งขึ้น  จุดผานถาวร 2 จุด ไดแก ดานพรมแดน
ชองเม็ก อําเภอสิรินธร อยูในการกํากับดูแลของดานศุลกากร พิบูลมังสาหาร และ
ดาน ปากแซง อําเภอนาตาล อยูในการกํากับดูแลของดานศุลกากรเขมราฐ 
(แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 – 2556 กลุมงานยุทธศาสตร     
การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี) พบวาสถิติจํานวนนักทองเที่ยว
ที่ผานดานมาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 3.82 
มีรายไดจากนักทองเที่ยวโดยรวม 3,245 ลานบาท (ขอมูลการทองเที่ยวของ
จังหวัดอุบลราชธานี) ตามที่ศูนยการทองเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด
อุบลราชธานีแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีอยาง
มีนัยยะสําคัญตอจากการเปดประชาคมอาเซียน จึงทําใหมหาวิทยาลัยของภาครัฐ
ในจังหวัดอุบลราชธานี ระดับอุดมศึกษาตองใหความสําคัญในการเตรียมความ
พรอมดานภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสาร มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีที่ตั้งหลักอยูใน
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย 2 มหาวิทยาลัย ไดแก  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหงนี้ 
รองรับการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาถึงความพรอมใน
ดานภาษาอาเซียนในสภาวการณปจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงประเด็น
ตางๆ เหลานี้ที่ไดรับผลกระทบโดยตรง มีความพรอมหรือไมในการติดตอสื่อสาร
ภาษาอาเซียนประกอบกับศึกษาถึงทิศทางในการเตรียมความพรอมในเรื่องนี้
อยางไร 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อวิเคราะหสถานการณปจจุบันในการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.2 เพื่อวิเคราะหนโยบายและแผนกลยุทธในการเตรียมความพรอม
ดานภาษาอาเซียนในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.3 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

3. วิธีดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย  
 

  โครงการวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่การศึกษาคือ พื้นที่การ
วิจัยในครั้ งนี้ ไดแก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี และจาก
การศึกษาในครั้งนี้เปนโครงการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการแจก
แบบสอบถามเปนขั้นตอนในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในการเตรียมความ
พรอมดานภาษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (2) วิเคราะห
นโยบายและแผนกลยุทธในการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนในผลิต
บัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และ(3) เสนอแนะเชิงนโยบายตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัด
อุบลราชธานี กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 คน คณาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 155 คน ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 
คน และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 143 คน ซึ่งผูวิจัยได
วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติพรรณนา ซึ่งในการวิเคราะหผลการศึกษานั้นผูวิจัย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก 
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสําหรับเอกสารที่
เกี่ยวของนั้นผูวิจัยใชในการวิเคราะหผลการศึกษาขอมูล คือ การเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียนดานการศึกษา กรอบความรวมมือ
ดานการศึกษาในแผนพัฒนาของอาเซียน ยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียม
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ความพรอมสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 นโยบายการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี และนโยบายการเตรียมความพรอมด
ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยผูศึกษามีระยะเวลาในการ
ดําเนินการศึกษาโครงการวิจัย 1 ป  
 

 
 

3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

    เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษา คือ  แบบสอบถามแบบมีโครงสราง 
แบบสอบถามจัดทําขึ้นจากศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
คําถามในลักษณะปลายปดซึ่งเปนการสอบถามระดับการเตรียมความพรอมภาษา
อาเซียนในระดับอุดมศึกษา และคําถามในลักษณะปลายเปดสําหรับสอบถาม
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม
สอบถามขอมูลใน 3 สวนหลัก ไดแก  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการเตรียมความพรอมดานตางๆ 
และสวนที่ 3 ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการเตรียมความพรอมภาษา
อาเซียน 
 

3.2 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 

 ในการทดสอบเครื่องมือนั้นผูวิจัยจะทดสอบความตรงของเนื้อหา 
(content validity) แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยวัดวา
แบบสอบถามมีเนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการวัดหรือไม โดยมี
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นโยบายการเตรียมความพรอมดาน
บลราชธานี และนโยบายการเตรียมความพรอมดาน

ผูศึกษามีระยะเวลาในการ

 

เครื่องมือที่ ใช ในการศึกษา คือ  แบบสอบถามแบบมีโครงสราง 
แบบสอบถามจัดทําขึ้นจากศึกษาหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
คําถามในลักษณะปลายปดซึ่งเปนการสอบถามระดับการเตรียมความพรอมภาษา
อาเซียนในระดับอุดมศึกษา และคําถามในลักษณะปลายเปดสําหรับสอบถาม

แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามสําหรับ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

ขอมูลเกี่ยวกับระดับการเตรียมความพรอมดานตางๆ  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการเตรียมความพรอมภาษา

ทดสอบความตรงของเนื้อหา 
แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยวัดวา

แบบสอบถามมีเนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการวัดหรือไม โดยมี   



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 177 
 

 
 

การแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 3 ทาน พิจารณาแบบสอบถามกอนที่จะมีการนําไปใช ซึ่ง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ ความครอบคลุมของเนื้อหา ความสอดคลอง
ระหวางเนื้อหาในประเด็นยอยๆ กับหัวขอใหญ ความสอดคลองระหวางเนื้อหา 
จุดหมาย และน้ําหนัก นําผลที่ผูเช่ียวชาญวิเคราะหรายขอ โดยกําหนดคะแนน   
แตละขอดังนี้ ถาผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลอง ตรงกับวัตถุประสงค ให 1 คะแนน 
ถาผูเช่ียวชาญเห็นวาไมสอดคลอง ตรงกับวัตถุประสงค ให -1 คะแนน และถา
ผูเช่ียวชาญไมแนใจวาสอดคลองกับวัตถุประสงค ให 0 คะแนน 
 

4. ผลการวิจัย แบงตามวัตถุประสงคการศึกษา 
 

4.1 เพ่ือวิเคราะหสถานการณปจจุบันในการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

      4.1.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
    1)  จากผลการศึกษาขอมูลส วนบุคคลของผู บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งหมด 18 คน พบวา ผูบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสวนใหญจะอยูในกลุมที่ 3 วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต 
ประกอบไปดวย คณะบริหารศาสตร คณะวิทยาศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร 
และคณะเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ 38.9 สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย ซึ่งเปนเพศหญิง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.6 และเปนเพศชาย 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 44.4 สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอย
ละ 44.4 มีระดับการศึกษาปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 77.8 สวนใหญจะมี
ตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารย คิดเปนรอยละ 66.6 และมีตําแหนงบริหารเปน
คณบดี คิดเปนรอยละ 55.6 มีอายุการทํางานหรือประสบการณในการทํางาน
มากกวา 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 77.8 โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สวนใหญรับผิดชอบเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน คิดเปน
รอยละ 66.7 ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวนใหญไดรับทราบการอบรม
ภาษาอังกฤษทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100  สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษา
ลาว คิดเปนรอยละ 83.3 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเมียนมาร คิด
เปนรอยละ 88.9 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเขมร คิดเปนรอยละ 
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83.3 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาไทย คิดเปนรอยละ 88.9 สวนใหญ
ไมไดรับทราบการอบรมภาษาฟลิปโนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญไมได
รับทราบการอบรมภาษาเวียดนาม คิดเปนรอยละ 77.8 สวนใหญไมไดรับทราบ
การอบรมภาษามาเลย คิดเปนรอยละ 94.4 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรม
ภาษาอินโดนีเซียทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรม
ภาษาจีน คิดเปนรอยละ 94.4 และสวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาญี่ปุน 
คิดเปนรอยละ 94.4 

  2) ขอมูลสวนบุคคลของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้ง 
155 คน พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวนใหญจะอยูในกลุมที่ 3 
วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต ประกอบไปดวย คณะบริหารศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร มีจํานวน 81 คน คิด
เปนรอยละ 52.3 สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งเปนเพศหญิงจํานวน 
100 คน คิดเปนรอยละ 64.5 และเปนเพศชายจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
35.5 สวนใหญจะมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 49.7 มีระดับการศึกษา
คือ ปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 55.5 สวนใหญจะมีตําแหนงทางวิชาการเปน
อาจารย คิดเปนรอยละ 85.8 และสวนใหญจะไมมีตําแหนงบริหาร คิดเปนรอยละ 
90.3 มีอายุการทํางานหรือประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 37.4 โดยอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวนใหญจะไมได
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน คิดเปน   รอยละ 
77.4 ซึ่งอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวนใหญไดรับทราบการอบรม
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 81.9 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาลาว 
คิดเปนรอยละ 79.4 สวนใหญไดรับทราบการอบรมภาษาเมียนมา คิดเปนรอยละ 
97.4 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเขมร คิดเปนรอยละ 79.4  สวนใหญ
ไมไดรับทราบการอบรมภาษาไทย คิดเปนรอยละ 85.2  สวนใหญไมไดรับทราบ
การอบรมภาษาฟลิปโน คิดเปนรอยละ 98.1 สวนใหญไมไดรับทราบ การอบรม
ภาษาเวียดนาม คิดเปนรอยละ 79.4 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษา
มาเลย คิดเปนรอยละ 96.8  สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาอินโดนีเซีย 
คิดเปนรอยละ 96.8 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาจีน คิดเปนรอยละ 
85.8 และสวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 78.7 
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4.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
         1) ขอมูลสวนบุคคลของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีทั้งหมด 18 คน พบวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สวนใหญจะอยูในกลุมที่ 3 วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต ประกอบดวย 
คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 38.9 
ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งหมด 18 คน เปนเพศชายจํานวน 
9 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปนเพศหญิงจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 50 สวน
ใหญจะมีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 38.9  สวนใหญจะมีระดับ
การศึกษาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 66.7  มีตําแหนงทางวิชาการเปน
อาจารย คิดเปนรอยละ 55.6 และสวนใหญจะเปนผูชวยคณบดี คิดเปนรอยละ 
72.2 มีอายุการทํางานหรือประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ปขึ้นไป      
คิดเปนรอยละ 50 โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสวนใหญ
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน คิดเปนรอยละ 
66.7 ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีไดรับทราบการอบรม
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญไมไดรับทราบ        
การอบรมภาษาลาว คิดเปนรอยละ 88.9 ไมไดรับทราบการอบรมภาษาเมียนมา
ทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเขมร
คิดเปนรอยละ 77.8 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาไทย คิดเปนรอยละ 
94.4 ไมไดรับทราบการอบรมภาษาฟลิปโนทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 100  
สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเวียดนาม คิดเปนรอยละ 77.8 สวนใหญ
ไมไดรับทราบการอบรมภาษามาเลย คิดเปนรอยละ 61.1 สวนใหญไมไดรับทราบ
การอบรมภาษาอินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 88.9 ไมไดรับทราบการอบรมภาษาจีน
ทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 100 และผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีไมไดรับทราบการอบรมภาษาญี่ปุนทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 
100 
       2) ขอมูลสวนบุคคลของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีทั้งหมด 143 คน พบวา อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สวนใหญจะอยูในกลุมที่ 3 วิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรประยุกต ประกอบดวย 
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คณะเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร มีจํานวน 78 คน      
คิดเปนรอยละ 54.5  ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนเพศหญิง
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 62.9 และเปนเพศชายจํานวน 53 คน คิดเปนรอย
ละ 37.1  สวนใหญจะมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 57.3 สวนใหญจะมี
ระดับการศึกษาคือปริญญาโท คิดเปนรอยละ 78.3 มีตําแหนงทางวิชาการเปน
อาจารย คิดเปนรอยละ 92.3 และสวนใหญไมมีตําแหนงบริหาร คิดเปนรอยละ 
93.7  มีอายุการทํางานหรือประสบการณในการทํางานระหวาง 4-6 ป คิดเปน
รอยละ 28.7 โดยอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สวนใหญไมได
รับผิดชอบเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน คิดเปนรอยละ 
57.3 ซึ่งอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสวนใหญไดรับทราบการอบรม
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 98.6  สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาลาว 
คิดเปนรอยละ 83.9 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาเมียนมาร คิดเปนรอย
ละ 97.2 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาขแมร คิดเปนรอยละ 84.6    
สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาไทย คิดเปนรอยละ 79.7  สวนใหญไมได
รับทราบการอบรมภาษาฟลิปโน คิดเปนรอยละ 94.4  สวนใหญไมไดรับทราบ
การอบรมภาษาเวียดนาม คิดเปนรอยละ 62.9 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรม
ภาษามาเลย คิดเปนรอยละ 89.5 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษา
อินโดนีเซีย คิดเปนรอยละ 94.4 สวนใหญไมไดรับทราบการอบรมภาษาจีน     
คิดเปนรอยละ 74.8 และอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสวนใหญไมได
รับทราบการอบรมภาษาญี่ปุน คิดเปนรอยละ 86.7 

 

4.2 เพ่ือวิเคราะหนโยบายและแผนกลยุทธในการเตรียมความพรอม
ดานภาษาอาเซียนในการผลิตของบัณฑิตสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 

    จากการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนช้ีใหเห็นวาสังคมไทยใน
อนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องท่ีกระทบตอวิถีชีวิตที่เคยดําเนินมาใน
อดีต ซึ่งแนนอนวาทั้งผูบริหาร อาจารย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเรียนรู ปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประเด็นที่ควรตองเตรียมตนเอง เพื่อทําใหตนเองมี       
ความพรอมเพื่อรับมือกับสถานการณในปจจุบันและในอนาคตไดนั้น การเตรียม
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ความพรอมทั้งดานบุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดาน
งบประมาน และดานนโยบาย กลยุทธจึงถือไดวามีความสําคัญอยางมาก ซึ่ง
ประเด็นท่ีควรตองเตรียมตนเองใหมากขึ้น คือ การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน 
ทําใหสังคมยุคใหมจะสะทอนความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน การเรียนรู
ของนักศึกษายุคใหม จึงจําเปนตองปรับทั้งกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติ       
ที่จะตองตระหนักถึงความเปนชาติและการดํารงคงอยูของรัฐไทยเพิ่มมากขึ้น   
ควรปรับกระบวนทัศนการเรียนรู การเรียนรูในยุคใหมควรเปนไปอยางมีเปาหมาย 
อยางคนรู เทาทันสถานการณ การเรียนควรเปนไปเพื่อสะสมความรูและ
ประสบการณ รูจักที่จะสรางมูลคาเพิ่มในตนเองทําใหตนเปนคนมีศักยภาพรอบ
ดาน  (ทั้งทางการเรียนรู การเสริมสรางปฏิสัมพันธ การสื่อสาร การมีวินัยใน
ตนเอง การมีภาวะผูนํา ฯลฯ) เพราะคูแขงในอนาคตมิใชคนไทยดวยกันเทานั้น 
แตเปนคนตางชาติตางวัฒนธรรมที่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แนวคิดที่ควรจะ
เสริมสรางในตนเอง คือ ทําใหตนเองสามารถทํางานไดทั่วอาเซียน นอกจากนี ้ 
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน สอนเราวาเราตองมีนิสัยเรียนรูอยูตลอดเวลา
อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะสังคมแหงอนาคตเปนสังคมใหมที่เราไมเคยชิน 
เนื่องจากแตกตางจากอดีตที่ผานมา ความรูเพื่อการดํารงตนใหอยูรอด ใหอยูอยาง
มีความสุข เปนสิ่ งที่ เราตองแสวงหา  พัฒนาความเปนคนมีวินัย มุงเนน
ความสามารถในการดําเนินชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ควรพัฒนาการเรียนรู
วินัยที่เพ่ิมสูงขึ้นกวาเดิม คือ แสดงออกซึ่งการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปน 
เคารพความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมเปน ความมีวินัยนอกจากจะ
เปนปจจัยเอ้ือตอการเสริมสรางโอกาสการมีงานทําแลว ยังสงผลตอการเสริมสราง
ความสงบสุขในภูมิภาคอีกดวย ควรสรางความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 
ควรพัฒนาตนเองใหแนใจไดวา สามารถที่จะทํางานกับผูคนตางวัฒนธรรมได ซึ่ง
ถือเปนศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา ควรเรียนรูประเทศเพื่อนบาน  
ทั้งในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
การเรียนรูประวัติศาสตรในอดีตสอนใหเรารักชาติบนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
หากเขาใจวาทุกวัฒนธรรมลวนเปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอคนในแตละสังคม การมีมุมมอง
ตอประเทศเพื่อนบานจะนําไปสูความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น และควรสรางโอกาส
เรียนรูภาษาประเทศ (ภาษาอาเซียน) ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษให   
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มากขึ้น ใหสามารถสื่อสารได เพราะปจจุบันการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ติดตอ
ประสานงานทางธุรกิจ ถือวาเปนสิ่งท่ีทุกคนควรรู ยิ่งรูมาก ยิ่งเพิ่มศักยภาพใหกับ
ตัวเอง สามารถติดตอเชื่อมโยงกันไดกับประเทศเพ่ือนบานและถึงภาษาอังกฤษจะ
เปนภาษากลางของอาเซียน แตทิศทางในอนาคตภาษาจีนจะมีความสําคัญสูงจึง
ควรใหความสนใจในการศึกษาภาษาจีนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ควรสรางโอกาส
การเรียนรูภาษาประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางโอกาสใหตนเองสามารถทํางานใน
ประเทศเพื่อนบานไดดวย  

 

  4.2.1 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี  

          จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอม
ดานตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) พบวา ดานบุคลากร ผูบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูดานภาษาอาเซียน 
สวนดานการเรียนการสอน ผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหระดับความ
พรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทานมี       
การสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน เชน จัดคายภาษา
อาเซียน จัดแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับภาษาอาเซียน อีกทั้งดานโครงสราง
พื้นฐาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย 
ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องหนวยงานของทานสรางศูนยอํานวยการเพื่อใหอาจารย
เจาของภาษามาสอนในหนวยงานทาน รวมถึงดานงบประมาณ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย  ซึ่งจะให
ความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทานมีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรดานภาษาอาเซียน และดานนโยบาย กลยุทธ ผูบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานมีการวางแผนการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 

      4.2.2 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (อาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี  
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      จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (อาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )  พบวา ดานบุคลากร อาจารยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานมีการฝกอบรมและพัฒนาอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน 
สวนดานการเรียนการสอน อาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหระดับความ
พรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทานสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาอาเซียน อีกทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน อาจารย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยู ในระดับนอย ซึ่ งจะให
ความสําคัญเรื่องหนวยงานของทานนําเทคโนโลยีมาใชในการเตรียมความพรอม
ภาษาอาเซียน เชน สราง Website รวมถึงดานงบประมาณ อาจารยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย  ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูตางๆที่
เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน เชน ศูนยปฏิบัติการดานภาษาอาเซียน ศูนยขอมูล
ขาวสารภาษาอาเซียน และดานนโยบาย กลยุทธ อาจารยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับนอย ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานมีการวางแผนการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 

      4.2.3 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  
     จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดานตางๆ
ที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ผูบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี) พบวา ดานบุคลากร ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของ
หนวยงานของทานมีการฝกอบรมและพัฒนาอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน 
สวนดานการเรียนการสอน ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใหระดับ
ความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทาน
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน อีกทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะให
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ความสําคัญเรื่องหนวยงานของทานสรางศูนยอํานวยการเพื่อใหอาจารยเจาของ
ภาษามาสอนในหนวยงานทาน รวมถึงดานงบประมาณ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีใหระดับความพรอมอยูในระดับมาก  ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่อง
ของหนวยงานของทานมีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรดานภาษา
อาเซียน และดานนโยบาย กลยุทธ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให
ระดับความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของ
ทานมีการวางแผนการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 

           4.2.4 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)  

 

                   จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นตอความพรอมดาน
ตางๆที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี) พบวา ดานบุคลากร อาจารยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ใหระดับความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่อง
ของหนวยงานของทานมีการฝกอบรมและพัฒนาอาจารยผูสอนดานภาษาอาเซียน 
สวนดานการเรียนการสอน อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใหระดับ
ความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทาน
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน อีกทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใหระดับความพรอมอยูในระดับมาก ซึ่งจะให
ความสําคัญเรื่องหนวยงานของทานพัฒนาศูนยขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับภาษา
อาเซียน รวมถึงดานงบประมาณ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให
ระดับความพรอมอยูในระดับมาก  ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของ
ทานมีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรดานภาษาอาเซียน และดาน
นโยบาย กลยุทธ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใหระดับความพรอม
อยูในระดับมาก ซึ่งจะใหความสําคัญเรื่องของหนวยงานของทานมีการวางแผน
การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 
 

4.3 เพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี   

 

      จากการวิเคราะหผลที่ไดจากแบบสอบถามของทั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนั้น พบวา มหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีผลการศึกษาเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ ทั้งผูบริหารและอาจารยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใหผลการศึกษาดานที่ควรไดรับการพัฒนาและ
เตรียมความพรอมมากที่สุดคือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ดังนั้นผูวิจัยสามารถ
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี ดังตารางดานลางดังนี ้
 

ตารางที่ 1 เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ 
  เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี

1. การเตรียม 
ความพรอม 
ดานบุคลากร 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขา
มาชวยเหลือในการฝกอบรมและพัฒนาอาจารยผูสอนดานภาษา
อาเซียนใหไดมาตรฐาน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมการผลิตอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับดาน
ภาษาอาเซียนใหไดครบในทุกสาขาอาชีพที่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตองการ แตในระยะแรกควรใหความสําคัญกับอาชีพหรือ
วิชาชีพที่มีความตองการจําเปนมากที่สุดกอน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สนับสนุนอาจารยสายวิชาการและสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุน
ใหมีความรูดานภาษาอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 

2. การเตรียมความ
พรอมดานการเรียน
การสอน 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน เชน จัดคาย
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การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี

ภาษาอาเซียน จัดแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับภาษาอาเซียน 
 - คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานภาษาอาเซียนใหมากขึ้น 
 - คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
สงเสริมการวิจัยเกี่ยวกับภาษาอาเซียนใหไดมาตรฐาน 

*3. การเตรยีม  ความ
พรอม     ดาน
โครงสราง    พื้นฐาน 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสราง
ศูนยอํานวยการเพื่อใหอาจารยเจาของภาษามาสอนในหนวยงาน  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
พัฒนาศูนยขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับภาษาอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การจัดตั้งองคกรดําเนินงานภาษาอาเซียน เชน สมาคม ชมรม
ภาษาอาเซียน และสํานักงานนานาชาติดานภาษาอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้น 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน เชน สราง 
Website  

4. การเตรียม 
ความพรอม 
ดานงบประมาณ 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขา
มาใหการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขา
มาใหการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรดานภาษา
อาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษา
อาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ งศูนยการเรียนรูตางๆที่
เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน เชน ศูนยปฏิบัติการดานภาษาอาเซียน 
ศูนยขอมูลขาวสารภาษาอาเซียน 

5. การเตรียม 
ความพรอม 
ดานนโยบาย กลยุทธ 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การวางแผนการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การกําหนดนโยบายในการเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน 
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การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธาน ี

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การติดตามและประเมินผลการเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การใหบริการวิชาการและฝกอบรมดานภาษาอาเซียนแก
หนวยงานอื่นๆ 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสราง
เครือขายความรวมมือดานภาษาอาเซียนกับหนวยงานอื่นๆ 

   
           จากแผนภาพทั้งหมดนั้น ผูวิจัยไดเสนอแนะเชิงนโยบายตอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งแนนอนวาในยุคปจจุบันการศึกษาถือมีความสําคัญอยางมากกับ
การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน อีกทั้งในปจจุบันจะ
เห็นวาผลกระทบทางดานการศึกษาของไทยในระดับอุดมศึกษากับประเทศใน
กลุมประเทศอาเซียนนั้นมีมากมายอยางหลีกเลี่ยงไมไดไมวาจะเปนการแขงขันทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน 
สวนในดานการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นการเตรียมความพรอมของอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ควรใหความสําคัญคือ อาจารยในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่
ตองพัฒนาศักยภาพของตนเองทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษากลางในการสื่อสารในภูมิภาค 
   สวนในการเตรียมความพรอมของนักศึกษาที่ควรให
ความสําคัญนั้น คือ แนนอนวานักศึกษานั้นหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเรียนรูปรับตัว 
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และเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณในอนาคต เชน นักศึกษาตองมีความสนใจ
และตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศตางๆ สู
ประชาคมอาเซียนในสวนของขอดีและขอเสียอยางเขาใจ การเกิดขึ้นของ
ประชาคมอาเซียนซึ่งสังคมยุคใหมจะสะทอนความเปนสังคมพหุวัฒนธรรม     
เพิ่มมากขึ้น การเรียนรูของนักศึกษายุคใหมจึงจําเปนตองปรับทั้งกระบวนการ
เรียนรู ปรับทัศนคติที่จะตองตระหนักถึงความเปนชาติ การปรับกระบวนทัศนการ
เรียนรูยุคใหมควรเปนไปอยางมีเปาหมายอยางคนรูเทาทันสถานการณ การสราง
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นที่ตางวัฒนธรรมไดและเรียนรูประเทศ
เพื่อนบานทั้งในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกัน พรอมกับสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศตองเพิ่มทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษใหมากขึ้นใหสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี ดังนั้นจากที่กลาวมา
ขางตนนั้นซึ่งลวนเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางมากกับทั้งผูบริหาร 
อาจารย และนักศึกษาในสถาบันในการเตรียมความพรอมดานภาษา อีกทั้ง
แนนอนวาภาษาอาเซียนในปจจุบันเปนสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาควรเตรียมความ
พรอมมากที่สุดควบคูกันไปกับภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสารใน
ภูมิภาคอาเซียน เปนตน ดังนั้นจากผลการศึกษาทางสถิตินั้นสิ่งที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตองเตรียมความพรอมแกไขและพัฒนาอยางเรงดวนคือ ดาน
โครงสรางพื้นฐาน เพราะนอกจากจะมีความสําคัญกับการศึกษาในปจจุบันแลวนั้น 
ยังสงผลตอเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองอีกดวยในการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 2 เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี (เรงดวน)  
การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี 

(เรงดวน) 

*การเตรียม 
ความพรอม 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรสราง
ศูนยอํานวยการเพื่อใหอาจารยเจาของภาษามาสอนในหนวยงาน
ทาน และควรมีการพัฒนาความพรอมดานภาษาอาเซียนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชภาษานั้นๆ โดยอาจเชิญ
อาจารยเจาของภาษานั้นๆ มาทําการสอนในแตละคณะที่สนใจ 
และควรเปดสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาเอกของคณะ  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร
พัฒนาศูนยขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับภาษาอาเซียน และควรให
สาขาภาษาอังกฤษมีสวนรวมในการทําโครงการดานการจัดตั้ง
องคกรภาษาและศูนยภาษา 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การจัดตั้งองคกรดําเนินงานภาษาอาเซียน เชน สมาคม ชมรม
ภาษาอาเซียน  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรนํา
เทคโนโลยีมาใชในการเตรียมความพรอมภาษาอาเซียน เชน สราง 
Website และเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่ออํานวย 
ความสะดวกในการเขาถึงขอมูล เมื่อมีการอบรมภาษาอาเซียน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรให
ความสําคัญผลักดันและพัฒนาในการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียนใหมากขึ้นและติดตามผลงานตลอดเวลา อีกทั้ง
หนวยงานที่เกี่วยวของควรจัดทําแผนหรือนโยบายเชิงรุกใน     
การเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียนใหมากขึ้น และใหความ
รวมมือกับองคกรตางๆโดยสถาบันการศึกษาระหวางประเทศ    
ในกลุมอาเซียนใหมากกวานี้ เชน การทํา MOU ใหครบกับ      
ทุกประเทศในกลุมอาเซียน และการขับเคล่ือนควรมาจากนโยบาย
หรือพันธกิจของมหาวิทยาลัยกอนจากนั้นจึงลงมาที่คณะเปน    
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การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี 

(เรงดวน) 

เชิงนโยบายจึงจะลงสูหลักสูตรตอไป  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัด
กิจกรรมเชิญชาวตางประเทศสมาชิกอาเซียนมาพบปะแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร เพื่อเปนการเรียนรูซึ่งกันและกัน อีกทั้งควรจัด
กิจกรรมการเตรียมความพรอมใหกับหลักสูตร และควรเพิ่มการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ใชภาษาอาเซียนให  
มากขึ้นโดยเนนใหทั้งอาจารยและบุคลากรเขารวมกิจกรรมเพื่อ
นํามาตอยอดในการสอนนักศึกษา นอกจากนี้ควรมีการวัด
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทางอาเซียนอยางเปนรูปธรรม 
และจับตองไดมากกวาจัดสรรงบประมาณกระจายไปแลว
ผลสัมฤทธิ์ไมคุมคา รวมถึงในการจัดกิจกรรมไมควรจัดกิจกรรมใน
เรื่องของภาษาเกินกําลังความสามารถในดานงบประมาณของ
สาขาทั่วไปที่ไมใชดานภาษาจะดําเนินการได 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเนน
ใหสถาบันเปดสอนรายวิชาที่สามารถนับหนวยกิจไดที่มีคําวา 
(ASEAN) อยูในชื่อรายวิชาดวย เชน ภาษาอังกฤษในบริบทของ
อาเซียน (เนนการศึกษาภาษาอังกฤษสําเนียงตางๆในอาเซียน)  
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเนน
ใหสถาบันเพิ่มหรือมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศ    
เพื่อนบานกับทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุบลราชธานีใหมากขึ้น เชน เวียดนาม มาเลเซีย มาทํา
วิจัยระยะเวลาสั้นๆ 10-30 วัน 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร   
เขามาใหความชวยเหลือในการจัดหาวิทยากรที่เกี่ยวของกับ   
การ เตรี ยมความพร อมด านภาษาอา เซี ย นมาฝ กอบรม             
ในสถาบันอุดมศึกษาใหมากขึ้น 
- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
โครงการเนนใหสถาบันอุดมศึกษาใหสวนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมี
การสอนเกี่ยวกับเนื้อหาอาเซียนอยูในวิชาการเมืองระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีการสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนในรายวิชาอื่น รวมทั้งจัดโครงการให
คณาจารยไปศึกษาดูงานตางประเทศทุกป  
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การเตรยีมความพรอม
ดานตางๆที่เกีย่วของ
กับภาษาอาเซียนเพื่อ

รองรับประชาคม
อาเซียน 

 
เสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัดอุบลราชธานี 

(เรงดวน) 

- คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควร   
เขามาชวยเหลือในการแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการเตรียมความ
พ ร อ ม ด า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล
สถาบันการศึกษาใหมากขึ้นและเพียงพอตอความตองการของ
สถาบันในปจจุบัน  

   
            กลาวโดยสรุปจากตารางขางตนนั้น จากผลการศึกษาทาง

สถิติทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่ง
เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ทั้งผูบริหารและอาจารยของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใหผลการศึกษาดานที่ควร
ไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมมากที่สุดคือ ดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่ง
จะตองมีการเตรียมความพรอมควบคูไปกับดานภาษาอังกฤษ เนื่องจากปจจุบัน
ภาษาอาเซียนถือไดวาเปนภาษาที่มีความสําคัญอยางมากกับการดําเนินชีวิตของ
ทุกกลุมประเทศท่ีเปนประเทศในอาเซียน ซึ่งการเขาสูประชาคมอาเซียนนอกจาก
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายดานทั้งประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณี 
สังคม สิ่งแวดลอม คานิยม ความคิด ทัศนคติ และแมกระทั่งภาษา สิ่งเหลานี้ลวน
มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น เกิดคูแขงขันมากขึ้น อีกทั้งการเปด
ประชาคมอาเซียนนอกจากจะไดรับประโยชน จากการแลกเปลี่ยนความรูและ
เทคโนโลยีระหวางกัน มีความเจริญครอบคลมุมากข้ึนจากการพัฒนาถนนเช่ือมตอ
ภูมิภาค ราคาสินคาอุปโภคบริโภคถูกลง จากการนําเขาวัตถุดิบปลอดภาษี และ
การนําเขาสินคาเกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิกผูประกอบการไทยสามารถ
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกท่ีมีคาแรงถูกกวาไดเพื่อลดตนทุนแลวนั้นยัง
สงผลเสียอยางมากกับพลเมืองไทยที่ออนดอยภาอังกฤษ จะหางานทํายากขึ้น 
แรงงานตางดาวแยงใชบริการพื้นฐานตางๆ กับคนไทย เชน โรงพยาบาล ไฟฟา 
ประปา มีปญหายาเสพติด อาชญากรรม ปญหาสังคม และสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นจาก
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การเปดดานชายแดนที่เดินเขาออกสะดวก และประชากรไมรูธรรมเนียมและ
กฎหมายไทยของพลเมืองอาเซียนชาติอื่น  

 
5. การอภิปรายผล 
 

5.1 ประเด็นที่ 1  
 

     องคความรูใหมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาการเตรียมความพรอมดาน
ภาษาอาเซียนในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จังหวัดอุบลราชธานีนั้น หากสถาบันตองการใหการเตรียมความพรอมดานภาษา
อาเซียนประสบความสําเร็จนั้น สถาบันควรใหความสําคัญกับดานโครงสราง
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียนควบคูไปกับภาษาอังกฤษและกิจกรรมที ่  
ชวยใหการเตรียมความพรอมดานภาษาประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้นนั้นควรเปน
กิจกรรมที่เนนใหบุคลากรการศึกษาสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมนั้นๆใหมากขึ้น
ไมวาจะเปนการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอาเซียนใหมากจะทําใหเกิดการ
พัฒนาตนเองไดอยางสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาจรีย รุจิแสวง (2555) 
เรื่อง “การเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษา
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา จากการศึกษาในเรื่อง
ระดับการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา โดยรวมแลว
กลุมตัวอยางมีระดับการเตรียมตัวอยูในระดับปานกลางและมีการเตรียมตัวมาก
ที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการรับฟงการวิเคราะหทิศทางการศึกษาจาก
บุคลากรที่มีความรูของประเทศไทยเกี่ยวกับ AEC รองลงมาคือ มีการเตรียมความ
พรอมดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและนักศึกษาทราบแหลงที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปดประชาคมอาเซียนตามลําดับ ในทาง
ตรงกันขามการเตรียมตัวท่ีนอยที่สุดคือการเรียนภาษาอ่ืนๆ ของประเทศท่ีเขารวม 
AEC นอกจากภาษาอังกฤษ และงานวิจัยของกานดาวรรณ แกวผาบ (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” จากการวิเคราะหพบวา 
อุปสรรคในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะบัญชีอันดับ
แรก คือ ภาษาอังกฤษ และสิทธิมนุษยชนเปนอุปสรรคในลําดับทายสุด สําหรับ
ความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถเรียงจากมากไปนอย
ได ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ คาครองชีพของแตละประเทศ สิทธิมนุษยชนของ
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แตละประเทศ การติดตอสื่อสารทางสื่อตาง ๆการคมนาคม ความรูทางวิชาชีพ
บัญชี ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เช้ือชาติและศาสนาของแตละประเทศความ
พรอมของประเทศไทย การเปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรู
อื่น ๆ เกี่ยวกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ความพรอมของผูตอบแบบสอบถามภาวะการจางงาน และความ
พรอมดานภาษาอังกฤษ 

 
 5.2 ประเด็นที่ 2  
 

     องคความรู ใหมที่ เกิดขึ้นจากการเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอาเซียน จังหวัด
อุบลราชธานี พบวานอกจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรที่จะเตรียมความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐานอยางเรงดวนแลวนั้นยังพบวาหากตองการให
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการจัดการเรียน  
การสอนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทั้งอาจารย และนักศึกษาแลวนั้น      
การเตรียมความพรอมของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาก็ถือไดวามี
ความสําคัญและสงผลดีกับสถาบันคือ อาจารยในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ตองพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษากลางใน
การสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้นักศึกษาก็ควรมีการเตรียมความพรอม
ดวย ซึ่งแนนอนวานักศึกษานั้นหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเรียนรูปรับตัว และ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณในอนาคต เชน นักศึกษาตองมีความสนใจและ
ตระหนักถึงผลที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประเทศตางๆ สูประชาคม
อาเซียนในสวนของขอดีและขอเสียอยางเขาใจ การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน
ซึ่งสังคมยุคใหมจะสะทอนความเปนสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู
ของนักศึกษายุคใหมจึงจําเปนตองปรับทั้งกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติที่
จะตองตระหนักถึงความเปนชาติ การปรับกระบวนทัศนการเรียนรูยุคใหมควร
เปนไปอยางมีเปาหมายอยางคนรูเทาทันสถานการณ การสรางความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่นท่ีตางวัฒนธรรมไดและเรียนรูประเทศเพื่อนบานทั้งในดาน
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ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน พรอมกับ
สรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษให   
มากข้ึนใหสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกานดาวรรณ แกวผาบ (2554) ได
ทําการศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” พบวา อุปสรรคในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะบัญชีอันดับแรก คือ ภาษาอังกฤษ 
และสิทธิมนุษยชนเปนอุปสรรคในลําดับทายสุด สําหรับความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถเรียงจากมากไปนอยได ดังนี้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คาครองชีพของแตละประเทศ สิทธิมนุษยชนของแตละประเทศ    
การติดตอสื่อสารทางสื่อตางๆ การคมนาคม ความรูทางวิชาชีพบัญชี ทักษะ        
การทํางานรวมกับผูอื่น เช้ือชาติและศาสนาของแตละประเทศความพรอมของ
ประเทศไทย การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรูอื่น ๆ 
เกี่ยวกับประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การศึกษาภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ความพรอมของผูตอบแบบสอบถามภาวะการจางงาน และความ
พรอมดานภาษาอังกฤษ  
 

6. ขอเสนอแนะ 
 

6.1 ขอเสนอแนะสําหรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 

        6.1.1 ควรมีการวางแผนกลยุทธและวางแผนพัฒนาอัตรากําลัง
ของบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคลากรดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

        6.1.2 ควรพิจารณาสรางความชัดเจนอยางเปนรูปธรรมตอ    
การดําเนินการตามยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอา เซียนในป  พ .ศ .  2558 รวมทั้ ง เ ร งกํ ากับติดตาม เพื่ อ ให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประสิทธิภาพไดดียิ่งขึ้น 

       6.1.3 ควรพิจารณาถึงการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะถูกใชเปนภาษาสําคัญในการทํางานของอาเซียน เพื่อใหบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถสื่อสารและใชภาษาอังกฤษได 
รวมทั้งควรพิจารณาการเตรียมความพรอมดานวัฒนธรรมและภาษาของประเทศ
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เพื่อนบานดวย เพื่อใหบัณฑิตไทยมีความรูความเขาใจในประเทศเพื่อนบาน และ
สามารถทํางานและอยูรวมกันกับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศสมาชิก
อาเซียนไดอยางสันติสุข 

       6.1.4 ควรมีการจัดตั้งองคกรดําเนินงานภาษาอาเซียน เชน 
สมาคม ชมรมภาษาอาเซียน และสํานักงานการศึกษานานาชาติ 

       6.1.5 ควรจัดตั้งหนวยงานในสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาดําเนินการเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงเพื่อเปนหนวยประสานงานกระตุน
ใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคและทํางานรวมกับองคกรที่มีอยูแลวในอาเซียนใหเกิด
ความเขมแข็ง  

       6.1.6 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน เชน ศูนยปฏิบัติการดานภาษาอาเซียน      
ศูนยขอมูลขาวสารภาษาอาเซียน 

       6.1.7 ควรเขามาชวยเหลือในการฝกอบรมและพัฒนาอาจารย
ดานการสอนภาษาอังกฤษ และการพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา 

       6.1.8 ควรสงเสริมการผลิตอาจารยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
เกี่ยวกับดานภาษาอาเซียน 

       6.1.9 ควรการสนับสนุนการลงทุนดานการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษา 
 

6.2 ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

      6.2.1 ควรมีการวางแผนและกําหนดนโยบายการเตรียมความ
พรอมดานภาษาอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม
ยิ่งข้ึน 

      6.2.2 ควรพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตบัณฑิต เพื่อให
บัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะพรอมประสบการณการทํางาน มีจิตอาสา
เรื่องความรับผิดชอบตอองคกรและตอสังคมมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหสามารถแขงขัน
ในตลาดแรงงานท่ีเปดเสรีได โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่มีการจัดทําขอตกลงใหเปด
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เสรีแลว ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกร นักสํารวจ นักบัญชี และ
สถาปนิก 

     6.2.3 ควรเพิ่มการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสรางเครือขาย
การพัฒนาหลักสูตรตามความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนชาว
ตางประเทศมีโอกาสเลือกเรียน 

     6.2.4 ควรมีการแลกเปลี่ยนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา
และทรัพยากร โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรดานวิเทศสัมพันธ 

     6.2.5 ควรมีกระบวนการพัฒนาและจัดงบประมาณสนับสนุนอยาง
ตอเนื่อง และสรางเครือขายเพื่อระดมสรรพกําลังความรวมมือในการพัฒนาที่
เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

     6.2.6 ควรรวมลงขันเงินวิจัยและจัดทําวิจัยรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

     6.2.7 ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานและประชุมรวมกับมหาวิทยาลัย
เครือขายตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทํางานรวมกันในโครงการตางๆ 

     6.2.8 ควรสนับสนุนการลงทุนดานการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษา 

     6.2.9 ควรการสรางเครือขายดานการวิจัยในอาเซียน 
                6.2.10 ควรพัฒนาศูนยขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับภาษาอาเซียน 
                6.2.11 ควรพัฒนาศูนยขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนและความเคลื่อนไหว
อื่นๆ ที่เกี่ยวของและจัดกิจกรรมสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  
 

6.3 ขอเสนอแนะสําหรับคณะในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 

        6.3.1 ควรสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนใหไดมาตรฐาน 
        6.3.2 ควรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการกําหนด
มาตรฐานการวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของบัณฑิต และการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
         6.3.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
และการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน 
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          6.3.4 ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภาษาอาเซียน 
เชน จัดคายภาษาอาเซียน จัดแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับภาษาอาเซียน 
          6.3.5 ควรมีโครงการอบรมและประชุมช้ีแจงเรื่องการเตรียม
ความพรอมภาษาอาเซียน  
          6.3.6 ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมภาษา
อาเซียน 
          6.3.7 ควรมีการติดตามและประเมินผลการเตรียมความพรอม
ภาษาอาเซียน 

        6.3.8 ควรมีการใหบริการวิชาการและฝกอบรมดานภาษา
อาเซียนแกหนวยงานอ่ืนๆ 
          6.3.9 ควรสรางเครือขายความรวมมือดานภาษาอาเซียนกับ
หนวยงานอื่นๆ 
          6.3.10 ควรสรางศูนยอํานวยการเพื่อใหอาจารยเจาของภาษามา
สอนในหนวยงาน 
         6.3.11 ควรสนับสนุนอาจารยสายวิชาการและสงเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนใหมีความรูดานภาษาอาเซียน เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
          6.3.12 ควรเขามาใหการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรดานภาษาอาเซียน การวิจัยภาษาอาเซียน และการจัดทําสื่อการเรียน 
การสอนภาษาอาเซียน 
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โขนสด : การประยุกตดัดแปลงจากโขน สูการแสดงระดับชาวบาน  

Khon Sod : Adapting of Traditional Khon to  

Rural Performance  
 

กรินทร กรินทสุทธิ์
1
 

 
บทคัดยอ 

  

 บทความวิ ช าก ารนี้ มี จุ ดป ระสงค เ พื่ อ ศึ กษา โ ขนสด  ซึ่ ง เ ป น

ศิลปะการแสดงที่นําเอาโขนมาเปนตนแบบ นํามาประยุกตดัดแปลง เพื่อแสดงใน

เวทีชาวบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวาโขนสดไดนําเอาโขนมาประยุกต 

ปรับเปลี่ยนอยางไร ดวยเหตุผลใด รวมทั้งการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดในการ

ปรับเปลี่ยนดัดแปลงนั้น 

 ผลจากการศึกษาพบวา โขนสดยังคงลักษณะของโขนบางประการเชน 

การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ การใชหัวโขน เพลงหนาพาทย แตก็มีการลดทอน 

เพิ่มเติม ผสมผสานจากเดิม จนไดรูปแบบที่ เหมาะสม เชน การลดทอน        

นาฏลักษณใหงายลง การใชเพลงหนาพาทยระดับพื้นฐาน เพิ่มตัวละครและปรับ

บท เพ่ือความบันเทิงของคนดู มีการผสมการแสดงตางๆเชน ทารําและเพลงจาก

ลิเก หนังตะลุง และอื่นๆลงไปดวย  เนื่องจากนักแสดงบางคนแสดงไดหลายแบบ 

และบางครั้งก็นํารูปแบบมาจากคูแขง เพ่ือใหแขงขันได 

 โดยสรุปแลว การปรับเปลี่ยนประยุกตรูปแบบจากโขนมาใชในโขนสด

นั้น มีเหตุผล อธิบายไดจากปจจัยตางๆทั้งผูผลิต ผูชม ผูสนับสนุน และคูแขงขัน  
 

คําสําคัญ : โขน, โขนสด, โขนชาวบาน, การแสดงชาวบาน 

 
                                                           

1 นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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Abstract 
 

 Khon Sod, a theatrical form for provincial audiences, 

adapted from Khon (traditional royal court dance drama performed 

by masked dancers). Khon Sod’s development from Khon, 

performance style, and what impacted this development were 

subjects of the study. 

 Results were that Khon Sod maintains some aspects of 

Khon. Both use the Ramayana story, wearing Khon masks and play 

Na Paat (a piece of music reserved for formal occasions). These 

elements were simplified for use in Khon Sod. Characters and role 

playing were altered to entertain audiences, adding dance styles 

and songs from Likay, popular Thai folk theater, and Nang Talung, 

shadow puppets. These adaptations to Khon Sod derive from 

performers active in many types of performing arts. Sometime they 

borrowed styles from their rival performances to better compete 

with them. Khon Sod was developed to fulfill audience expectations 

and sponsor needs under budget constraints. 

 Producers, audiences, sponsors, and competitors all played 

key roles in adapting Khon to Khon Sod. 
 

Keywords:  Khon, Khon Sod, Provincial Khon, rural performance 
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บทนํา 

 โขนสดนั้น เปนการแสดงในเวทีระดับชาวบาน เชน ในงานวัด งาน

ศพ งานขึ้นบานใหม งานศาลเจา งานแกบน และงานพิธีของตางๆ อีกทั้งในชวง

หลังมีการแสดงเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยมีการนําโขนมาเปน

ตนแบบ แตลดทอน เพิ่มเติม ใหมีลักษณะเฉพาะตน ทําใหมีบางองคประกอบของ

โขนอยู เชน การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ มีตัวละคร พระ นาง ยักษ ลิง เชนเดียวกับ

โขน มีการสวมหนากากโขน (แตเปดหนาเพื่อใหสามารถรองไดในระหวางแสดง) 

มีการฝกพื้นฐานแบบโขน โดยเริ่มจากการถีบเหลี่ยม  ตบเขา เตนเสา ถองสะเอว 

ยักตัว ตบอก และมีการสอนแมทาบางทา และมีการสอนตีบทตามแบบโขน มีการ

หกคะแมนตีลังกาของตัวลิง และการขึ้นลอยแบบโขน นาฏลักษณบางสวนของตัว

ยักษ ลิง (การลงเหลี่ยม วงมือลิง) เชนเดียวกับโขน สวนวงมือนั้น มีความแตกตาง

จากโขนอยูบางในกรณีของวงมือยักษ ที่จะไมใชวงมือยักษแบบโขนแตใชเหมือน

ตัวพระ สวนวงมือลิงจะใชรูปแบบเดียวกันกับโขน  ใช เพลงหนาพาทย

ระดับพื้นฐาน เชน เชิด เสมอ รัว อยางไรก็ตาม โขนสดก็มีอิทธิพลของการแสดง

อื่นเขามามีสวนรวมดวย เชน ทํานองหนังตะลุง รําแบบละครชาตรี หรือเพลงลิเก 

มาผสมผสานกัน  

 บทความวิชาการนี้ เปนการอธิบายรูปแบบของโขนสด โดย

เปรียบเทียบกับตนแบบคือโขนวาโขนสดไดนําเอาโขนมาปรับเปลี่ยนประยกุตใชได

อยางไร ทําไมจึงเปนเชนนั้น โดยมีสมมติฐานวา การแสดงโขนที่ถูกถายทอดไปสู

บริบทที่แตกตางกัน ตองมีปจจัยที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน 

ประยุกตรูปแบบ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของการแสดงนั้น 
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วัตถุประสงค 

 1.ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดและรูปแบบโขนสด   

 2.เพื่อใหทราบวาโขนสด ไดนําเอาโขนมาปรับเปลี่ยนประยุกตมา

เปนรูปแบบโขนสดไดอยางไร ดวยเหตุผลใด 

   

ประโยชนของบทความวิชาการ 

 สามารถแสดงใหเห็นไดวา ศิลปะการแสดงนั้นยอมมีปจจัยที่มีผล

ตอแนวคิดและรูปแบบการแสดง โดยทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนดัดแปลง ประยุกต 

หรือผสมผสานจากงานศิลปะดั้งเดิมโดยเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม ซี่งจะเปน

แบบอยางตองานศิลปะการแสดงอื่นๆในการปรับเปลี่ยนงานแสดงใหสอดคลอง

กับบริบทของตนตอไป  

 

วิธีการศึกษา 

  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากขอมูลทางเอกสาร การ

สัมภาษณ และการสังเกตการณ ดังนี ้

 1. ขอมูลทางเอกสาร เชน บทความวิชาการ หนังสือ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวของ สื่ออิเลกทรอนิกสทางเว็บไซตที่เกี่ยวของ 

   2. สัมภาษณผูใหขอมูล ซึ่งเปนวิธีการหลักที่ใช โดยสัมภาษณตัว

ศิลปน เจาของคณะและผูกํากับการแสดง ครูโขนสด ซึ่งมีประเด็นคําถามหลัก

ตามที่กําหนด แตในการสอบถามอาจยืดหยุนใหผูตอบสามารถตอบไดอิสระ 

ขึ้นอยูกับประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคการวิจัย  

 3. การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม โดยการชมการแสดงในงาน

ตางๆ เชน งานประจําปของวัด งานแกบน งานไหวครู ฯลฯ  

   

ประชากรและตัวอยาง 

  สัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 11 คณะ และการชมการแสดงบางสวน 

โดยมีชวงระยะเวลาการสํารวจในชวงป พศ.2556-2558 ทั้งนี้ กลุมตัวอยางจะนํารายช่ือ
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มาจากฐานขอมูลทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มาเปนขอมูลพื้นฐาน ในการ

หากลุมตัวอยาง และในบางกรณีจะใชเทคนิคสโนวบอล (snowball technique) 

โดยใหผูถูกสัมภาษณอางอิงถึงโขนสดคณะอื่นๆ ตอไป สําหรับขอมูลกลุมตัวอยาง

ที่ไดสัมภาษณนั้น ปรากฏในบรรณานุกรมแลว  

 

วิธีการวิเคราะห  

 ในการวิเคราะหจะกําหนดโครงสรางหัวขอที่จะศึกษา แลวจึงหาขอมูล 

หลั งจากนั้นจะรวบรวมขอมูล และหาความสัมพันธ  ในดานตางๆ เชน 

ลักษณะรวมซึ่งแสดงอัตลักษณโขนสดมีอยางไร ทําการเช่ือมโยงกับสถานการณ

และปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการแสดงแตละคณะ วาสงผลสัมพันธกันอยางไร เพื่อ

จะอธิบายวา รูปแบบการแสดงของโขนสดนั้นเปนอยางไร มีที่มาและไดรับอิทธิพล

จากสิ่งใด    

 

เคร่ืองมือ 

 ใชแบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ประกอบดวยแบบคําถามสําหรับการ

สัมภาษณในลักษณะของคําถามปลายเปด โดยมีตัวอยางประเด็นสอบถามเชน 

ประวัติ รูปแบบการแสดง จุดเดน เหตุผลของการดัดแปลงผสมผสานการแสดง

ตางๆ และประเด็นอื่นๆท่ีสําคัญ 

 

ผลการศึกษา 

 การบันทึกจากคําบอกเลาที่ปรากฏในเอกสารทางวิชาการ ไดระบุ

วา โขนสดเดิมนั้นเรียกวา “หนังสด” เนื่องจากแตแรกนั้นยังมิไดนําโขนมาเปน

ตนแบบ แตเปนการแสดงเลียนแบบหนังตะลุงโดยใชคนจริงแสดง โดยผูริเริ่มคือ 

นายทาน เหลาอุดม มีอาชีพเดิมคือเลนละครแกบน (เฉลิมชัย ภิรมยรักษ, 2545: 

24) ในระยะตอมาเริมไดอิทธิพลโขน มีการใสเสื้อยืด มีสีเสื้อประจําตัวละคร เชน 
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เสื้อสีเขียวแทนพระราม เสื้อสีขาวแทน หนุมาน โดยเขียนลายลงบนเสื้อและใส

เครื่องประดับ (ชาติตะวัน ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 กรกฎาคม 

2557)  

 เมื่อโขนสดไดรับความนิยมมากขึ้น ก็เริ่มมีคณะตางๆเกิดขึ้นมาก 

บางคณะที่ยังมีลูกหลายสืบตอการแสดงก็อาจจะยังคงอยูมาได คณะโขนสดที่มี

ช่ือเสียงเชน คณะประยุตตดาวใต คณะพิชัย วิไลศิลป คณะสังวาลยเจริญยิ่ง คณะ

บุญชูชลประทีป โขนสดเหลานี้อยูในกรุงเทพฯที่พระโขนงและออนนุช โดยที่แต

ละคณะมีจุดเดนคือ คณะประยุตตดาวใต มีโขนเด็กๆจํานวนมาก คนชอบความ

นารักของเด็ก และไดมีโอกาสแสดงที่กรมศิลปากรบอยครั้ง คณะพิชัย วิไลศิลป 

ตัวแสดงเจาของคณะสามารถรองเพลงไดหลายแนว หลายแบบ คณะสังวาลย

เจริญยิ่ง มีช่ือเสียงจากการไดออกอากาศทีวีชอง 5 (รายการศิลปะสยาม) ได

รางวัลเมขลา 2 ปซอนในฐานะรายการแสดงสงเสริมวัฒนธรรม จึงทําใหดังมาก 

สวนคณะบุญชูชลประทีป เปนโขนสดคณะเกาแก มีจุดเดนตรงชุดโขนสดไดนําเอา

ชุดลิเก ชุดปกคริสตัล มาประยุกตใช ทั้งนี้ เจาของคณะหลายคณะไดชราภาพลง

มากและบางคณะก็ไมมีผูสืบทอด 

 โขนสดในยุคปจจุบันยึดเอาโขนมาเปนตนแบบ แตก็มีงาน

ศิลปะการแสดงอื่นๆที่เขามามีอิทธิพลตอโขนสดอยูมากเชนกัน โดยเฉพาะ

ศิลปะการแสดงที่อยูภายในสนามทางวัฒนธรรมใกลเคียงกับโขนสด เชน         

หนังตะลุง ลิเก ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป 

 

1. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอโขนสด 

 ผูผลิตโขนสด เปนกลุมผูแสดงในระดับชาวบาน จุดประสงคหลัก

เพื่อหารายไดเปนอาชีพ รับจางผูวาจางใหไปแสดงในงานตางๆ การแสดงโขนสด

จึงขึ้นอยูกับปจจัยดังนี ้

 1. ผูผลิต คือคณะโขนสด ท้ังหัวหนาคณะ ผูบริหาร นักแสดง ซี่งมี

ทรัพยากรแตกตางกันไป ในดานของจํานวนและคุณสมบัติของนักแสดง เงินทุน 

ทักษะ องคความรู ฯลฯ  
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 2. ความตองการของผูชมและผูวาจาง เปนสวนที่สําคัญทั้งคู โดย

ผูวาจางอาจกําหนดรูปแบบการแสดงในบางสวน และจํานวนผูชมอาจมีผลตอ

ความพอใจของเจาภาพซึ่งเปนผูวาจาง อีกท้ังเปนกําลังใจใหกับคณะโขนสดดวย  

 3. กลุมผูสนับสนุน เชน พระผูใหญ องคกรภาครัฐ องคกรทองถิ่น 

ซี่งใหทรัพยากร พ้ืนท่ี วาระการแสดง  

 4. การแสดงอ่ืนๆในสนามทางวัฒนธรรมเดียวกัน เชน ลิเก ละคร

ชาตรี วงดนตรีตางๆ 
 

 1.1) ปจจัยจากผูผลิต  

 คณะโขนสดที่ทําการศึกษามีทั้งคณะที่ฝกหัดและจัดแสดงเฉพาะ

โขนสดอยางเดียว เชน คณะโขนสดประยุตตดาวใต พิชัยวิไลศิลป สังวาลยเจริญ

ยิ่ง  และคณะที่จัดการแสดงหลายประเภท ทั้งโขนสด ละครชาตรี ลิเก หรืออื่นๆ

ประกอบกัน เชน คณะศิษยช้ันสํารวยศิลป คณะเยาวชนตนกลานอย  

 บางครั้งหัวหนาคณะอาจกําหนดอัตลักษณหรือจุดเดนของคณะ

ตน ตัวอยางเชน คณะบุญชู ชลประทีป จะไมมีการรองแบบลิเก สวนคณะศิษยช้ัน

สํารวยศิลปมีการแสดงจินตลีลาตอนเปดตัว และอาจมีลิเกเปนตัวตลก คณะพิชัย

วิไลศิลปใชเพลงหลายแบบ ทั้งเพลงลิเก เพลงฉอย เพลงสิบสองภาษา ในกรณีที่

หัวหนาคณะมีความรูความสามารถในการแสดงประเภทอ่ืนๆก็อาจจะจัดตั้งคณะที่

มีการแสดงหลากหลายเชน ลิเก หนังตะลุง ละครนอก ซึ่งทําใหโขนสดไดรับ

อิทธิพลจากการแสดงอ่ืนๆปะปนกัน 

 เนื่องจากโขนสดเปนคณะละครระดับชาวบาน ไมไดมีการฝกหัด

ตามจารีตเครงครัด คํานึงถึงการใชนักแสดงอยางคุมคา จึงผูแสดงจึงสามารถรับ

บทไดหลากหลาย ไมจําเปนตองแสดงบทบาทเดียว มีครูฝกที่สามารถฝกสอนได

หลายบทบาท ทั้งพระ นาง ยักษ ลิง สามารถรองและรําไดในคนเดียวกันโดย     

ไมจําเปนตองเพ่ิมผูพากย เจรจา  
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 คุณสมบัติของนักแสดง มีสวนในการกําหนดรูปแบบของการแสดง 

เนื่องจากในปจจุบันผูหัดโขนสดอาจมีอาชีพอ่ืน แตเมื่อมีเทศกาลก็จะมารวมตัวกัน

รับงานในแตละคราว การรวมตัวแตละคราวจะไดจํานวนและคุณภาพของ

นักแสดงที่แตกตางกัน กรณีที่มีลิงมาก และมีฝมือดี จะเลนตอนจองถนน หากมี

ตัวนางที่สวยและรําสวยจะเลนตอนพรหมาสตร หากตัวยักษมีแตเลนไมเกงก็จะ

แสดงตอนถอดกลองดวงใจ เปนตน  

 การที่โขนสดไมคอยมีการแสดงมากนัก จึงตองยืมตัวนักแสดงของ

คณะอื่นไปแสดงบอยครั้ง ทําใหการรักษาอัตลักษณของโขนสดแตละคณะ        

ไมสามารถทําไดเต็มที่ แตจะมีการแลกเปลี่ยนถายทอดรูปแบบการแสดงระหวาง

แตละคณะเสมอ  ผูแสดงหลายรายอาจมีอาชีพอื่นๆเชน แสดงลิเก ละครชาตรี

ดวย มีสวนในการชักนําใหอิทธิพลของการแสดงอื่นๆเขามาปะปนในโขนสด 
 

 1.2) ปจจัยจากผูชม 

 โดยทั่วไปแลว ผูชมการแสดงจะขึ้นอยูกับสถานที่ เชน หากแสดง

ในวัดกลุมผูชมก็จะเปนผูที่มาเที่ยวงานวัดซึ่งมักจะเปนผูคนในทองถิ่น หากแสดง

ในงานศพกลุมผูชมจะเปนแขกของงาน หากแสดงในงานวันสําคัญของชาติที ่     

ทองสนามหลวง ผูชมก็คือผูที่มาเที่ยวงานนั้นๆ  

 จากการสัมภาษณเจาของคณะโขนสด สวนใหญจะเห็นวาผูชม  

รุนใหมสวนใหญไมไดมุงเนนการชมฝมือ การรํา หรือรายละเอียดเทาใดนัก แต

ชอบการแสดงที่สนุกและแปลกมากกวา แมวาจะตองรักษาองคประกอบของ

ความเปนโขนสดเอาไว แตอาจลดรายละเอียด ความเขมงวด ตามจารีตลง เนน

ความสนุก ตื่นตาตื่นใจ หรือเทคนิคพิเศษ  

 การแสดงโขนสดจะขึ้นกับความตองการของเจาภาพมากกวาคนดู 

(เนื่องจากเปนผูวาจาง) แตคนดูก็มีสวนสําคัญไมนอยเนื่องจากหากคนดูมาก

เจาภาพจะภูมิใจและคณะโขนสดก็ภูมิใจเชนกัน จากการสัมภาษณ พบวาบาง

คณะจะสามารถรูไดวาแตละพื้นที่มีความนิยมแตกตางกัน เชน บางวัดหรือบาง

ทองถ่ินจะชอบตลกหยาบโลน แตบางที่จะตองตลกแบบสุภาพ เปนตน   
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 1.3) ปจจัยจากผูอุปถัมภ 

 ในยุคกอน วัดจะเปนผูอุปถัมภที่มีอิทธิพลตอความรุงเรืองและ  

อยูรอดของโขนสดมาก ซึ่งมีบทบาททั้งในดานการใหที่พักอาศัย อาหาร หรือ

จัดหาเด็กวัดมาใหฝกฝนเปนนักแสดง รวมทั้งการใหวาระโอกาส และพื้นที่ในการ

แสดงงานประเพณีตางๆของวัด  

 ในยุคปจจุบันน้ี การอุปถัมภของวัดที่มีตอคณะโขนสดมีอยูบาง แต

ก็ลดลง บทบาทในการใหเด็กวัดมาเปนนักแสดงนั้นมีนอยลง การสรรหานักแสดง

อาจใชลูกหลานหรือเด็กในชุมชนใกลเคียงมาฝกหัด หรือบางกรณีเปนเด็กดอย

โอกาส 

 ในชวงหลัง ภาครัฐเขามาเปนผูอุปถัมภในรูปแบบตางๆ เชน ให

พื้นที่ วาระในการแสดง ใหทุนแกคณะในการแสดง หรือใหรางวัล วาจางใหสอน

ในโรงเรียนประจําทองถิ่น อยางไรก็ตาม การอุปภัมภของสวนราชการหรือองคกร

ทองถ่ินเหลานี้ไมไดดําเนินการประจําสม่ําเสมอ ยังไมเห็นผลที่ชัดเจนในการรักษา

หรือพัฒนารูปแบบของโขนสดไดมากนัก  

 การมีแมยกเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นนอย ไมไดมีประจําดังเชน

ลิเก เนื่องจากโขนสดเปนการแสดงตามทองเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีบทตายตัว และ

เปนเรื่องเกี่ยวกับสงครามเปนหลัก ไมสามารถจะสรางบทการแสดงที่เนน             

อารมณสะเทือนใจตามแบบที่แมยกชอบ เชน บทรัก บทเศรา บทอิจฉา ฯลฯ ได

มากนัก  

 กลุมผูวาจางเปนผูอุปถัมภประเภทหน่ึง โดยสวนใหญจะวาจางโขน

สดใหไปแสดงในงานสมโภชนสําคัญของเจาภาพ เชน งานศพ งานขึ้นบานใหม 

งานวัดเกิด หรืองานแกบน ฯลฯ เจาภาพบางรายที่วาจางใหไปแสดง เนื่องจากโขน

สดมีความเกี่ยวของกับเหตุผลบางประการ เชน การแกบนยักษที่เปนทวารบาล

หนาประตูวัดพุทธบูชา การจัดงานสมโภชนของตําหนักเจาทาวมหาพรหม ซึ่งเปน

ยักษในช้ันพรหม เปนตน 
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 จากการสอบถามพบวา ผูวาจางบางรายจะระบุขอกําหนดที่คณะ

โขนสดจะตองทําตาม เชน ขอตอนที่มียักษมากๆ เพราะจะใชแกบนทานเทพที่

เปนยักษ อาจไมใหรองลิเก หรือใหรองลิเกมากๆ นอกจากนั้นจะระบุวาระของ

การแสดง ระยะเวลา สถานท่ีแสดง งบประมาณ ทั้งนี้การตกลงราคาจะขึ้นอยูกับ

สถานท่ี และระยะเวลาที่จะแสดง ระยะทางในการเดินทาง และปจจัยอื่นๆรวมถึง

ความพอใจของแตละฝาย  
 

 1.4) ปจจัยจากการแสดงอื่นๆ  

 ลิเก เพลงพื้นบาน วงดนตรีตางๆ นั้นมองไดวาเปนคูแขงขันกับ

โขนสด เนื่องจากเปนตัวเลือกที่เจาภาพจะพิจารณาในการจัดงานของตน 

นอกจากนั้น ในงานหนึ่งๆอาจมีการแสดงหลายอยางใหคนดูเลือกชม โขนสดจึง

ตองประชันขันแขงกับการแสดงอื่นๆในสนามนั้นดวย ดังนั้นโขนสดจึงตองคอย

สังเกต วาคูแขงขันของตนมีอะไรดีที่ตนจะนํามาประยุกตใช เพื่อใหมีอยางที่คูแขง

มี รูปแบบการแสดงประเภทอื่นจึงมีอิทธิพลตอโขนสด เชน การนําเพลงลิเกมา

รอง การนําลิเกมาเปนตัวตลกบนเวทีแลวรองขอเงินแมยก การนําเพลงฉอย เพลง

อีแซว เพลงเกี่ยวขาวมารอง ตลอดจนการนํากลองชุดแบบวงดนตรีมาใช เพื่อให

แขงขัน เรียกความสนใจจากผูชมได   

 การที่นักแสดงในคณะอาจมีความสามารถที่หลากหลาย เคยฝก

แสดงหลายแบบอยูแลว นอกจากน้ัน อาจเกิดจากครูพักลักจํา โดยการไปเห็นการ

แสดงอื่นๆของคูแขง ก็จํามาปรับใชในการแสดงได เชน แตงกาย เครื่องดนตรี 

เพลง ก็มีการหยิบยืมจากศิลปะการแสดงอื่นๆนํามาใชในโขนสดจํานวนมาก 

   

2. แนวคิดในการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ประยุกต ใหแตกตางจากโขน 
 

 หลายคนมีความคิดวาโขนสดนาจะลดทอนลักษณะตางๆที่เคยมี

ในโขนใหนอยลงไปจากโขน เนื่องจากไมไดมีผูสนับสนุนรายสถาบันที่มีทุนทาง

เศรษฐกิจสูง แตผลการศึกษานั้นก็ไดพบวาไมไดเปนเชนนั้นเสมอไป เราไดเห็นทั้ง

การลดทอน และการเพิ่มเติม และการผสมผสาน ในองคประกอบตางๆที่ตางกัน
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ไป โดยปจจัยสําคัญที่มีผลคือผูชม หากองคประกอบใดที่ผูชมใหความสําคัญ คณะ

โขนสดก็จะยอมลงทุน เพิ่มเติมในองคประกอบนั้น แตหากองคประกอบใดไมได

เปนท่ีสนใจของคนดู ก็อาจจะลดทอนลง  

 แนวคิดของการดัดแปลงของโขนสดใหแตกตางไปจากโขน โดย

สรุปมีดังน้ี 

 1) การลดทอน ทําใหงายลง 

 แมวาจะมีองคประกอบหลายประการนําเอามาจากโขน แตก็ลงด

ความเขมงวดตามจารีตลง นอกจากนั้นหากคนชมไมไดใหความสําคัญใน

องคประกอบใดก็อาจลดรายละเอียดในสิ่งนั้นลง ตัวอยางเชน นาฏลักษณ เพลง

หนาพาทย จะมีความซับซอนนอยลง   

  2) การขยาย ตอเติม  

 หากผูผลิตเห็นวาสิ่งใดมีความสําคัญ คูแขงมี และคนดูชอบ ก็จะมี

การแตงเติมเพิ่มตอ ทําใหถูกใจคนดู ตัวอยางเชน การตอเติมบทใหมีความตลก

บันเทิงข้ึน  

 3) การผสมผสาน  

 นอกเหนือจากอิทธิพลของโขนแลว เราจะไดเห็นอิทธิพลของการ

แสดงอ่ืนๆเขามาปะปน โดยเฉพาะหนังตะลุง ลิเก และอื่นๆ  

 ประเด็นที่กลาวมา ไดแกแนวคิดในการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนจาก

โขนมาเปนโขนสด สําหรับรายละเอียดของความแตกตางปรับเปลี่ยนนั้นจะได

อธิบายตอไปในหัวขอ 8.3 รูปแบบการแสดงของโขนสด  

  

3. รูปแบบการแสดงของโขนสด 
 

 รูปแบบการแสดงของโขนสด มีตนแบบมาจากโขน แตก็มีการ

ลดทอน เพิ่มเติม ผสมผสาน ไปจากเดิม ผลที่ไดกอใหเกิดการสรางรูปแบบใหม

ดังน้ี  
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 3.1) เนื้อเร่ือง  

 แมวาโขนสดจะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ เทานั้น แตก็สามารถ

ประยุกตปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไดมากกวาโขน มีแมแตการสรางตอนใหมซึ่งไม

ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์เลยก็ได ตัวอยางเชน คณะบุญชู ชลประทีป แตงตอน

ใหมคือ พิเภกเปนบา มณโฑเปนใบ วานรกายสิทธิ์ (เฉลิมชัย ภิรมยรักษ, 2545: 

15) หรือคณะประยุตตดาวใต  มีตอนหิรันตะประกาสูรย (อันที่จริงคือเรื่องนรสิงห

อวตาร ซึ่งเปนปางหนึ่งของพระนารายณ) (บุญเหลือ แซคู, การสื่อสารระหวาง

บุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556)  

 บางกรณีมีการปรับบท เนื่องจากตองการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

ตัวอยางเชน ตอนทําพิธีอุโมงคของคณะศิษยช้ันสํารวยศิลปในครั้งหนึ่ง ใน

ทองเรื่องรามเกียรติ์หนุมานกับสุครีพจะเปนผูเขาไปทําลายพิธี แตการแสดงตอนนี้

ตัวแสดงท่ีเปนสุครีพไมสามารถมาแสดงได จึงใหเด็กที่แสดงเปนตัวลิงขึ้นมาแสดง

แทนในบทของมัจฉานุ ซึ่งแตกตางจากเรื่องเดิม  

 กรณีของการแสดงโขนสดคณะศิษยช้ันสํารวยศิลป ที่สถาบัน   

คึกฤทธิ์ (วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557) มีผูแสดงเปนตัวตลกอยูตัวเดียว (ในกรณี

ปกติ โขนสดจะมีทั้งตลกฝายยักษ และตลกฝายลิงคนละตัว) ก็จะใหตลก       

หนึ่งตัวรับบทของทั้งสองฝาย โดยบอกวา”วันนี้ฉันขอยายมาฝงพระรามแทน 

เพราะฝายยักษจายคาตัวฉันนอย” เปนการแกสถานการณเพื่อตัวแสดงมีจํากัด 

หรือการแสดงของคณะพิชัยวิไลศิลป ครั้งหนึ่งตัวแสดงเปนพิเภกขาด จึงใชวิธี

เปลี่ยนบท โดยใหพระรามบอกวา “ขณะนี้ทานโหราพญาพิเภกกําลังไปหาเสบียง 

แตกอนหนานั้นไดบอกกับเราวายักษที่ยกมานั้นคืออินทรชิต” 
 

 3.2) ลักษณะแบบละครนอก  

 กลุมผูชมชาวบาน จะมีรสนิยมในการแสดงที่เนนความสนุก 
โดยเฉพาะความนิยมในเรื่องฉากตบตี จะเปนสิ่งที่ช่ืนชอบมากเปนพิเศษ เชน 
ตอนนางลอย นางเบญจกายไมอยากไปเปนนางลอย ตามทองเรื่องในโขนแบบ
ดั้งเดิม นางเบญจกายไมอยากไปเปนนางลอย แตก็เก็บความหวาดกลัวไวในใจ แต
ในโขนสดนางเบญจกายจะแสดงออกชัดเจน ขัดขืน ไมยอมไป จนทศกัณฐมีความโกรธ 



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 213 
 

 
 

ตองบังคับ หวดไมไลตี เตะถีบเปนเวลานาน เบญจกายตองวิ่งหนีไปมาเลนซอนหา 
เปนท่ีสนุกสนานและที่พอใจตรงกับรสนิยมคนดู  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ในหลายตอนมีการประยุกตปรับเปลี่ยนจากโขน โดยเพิ่มเติม     

ตัวละครไปจากบทโขนดั้งเดิม เชน การเพิ่มตัวแมหรือเมียของยักษตางๆ เมื่อทราบ

วาบุตรหรือสามีทีเปนยักษของตนจะเขาไปชวยทศกัณฐรบก็จะขัดขวาง ตอวา จนถึงขั้น

ไลตีกันไปมา (ซี่งในบทโขนดั้งเดิมไมมี) ดังเชน โขนสดพิชัยวิไลศิลป ตอนศึก       

วิรุฬจําบัง เมื่อจะไปรบกับพระราม เดินไปขอพรมารดา (นางสุมิตราเทวี ตัวละคร

ที่เพ่ิมขึ้นมา) แตนางสุมิตราไมยอมใหไป จึงยื้อยุดฉุดกันไปมา หลังจากนั้นมารดา

เอาศรขึ้นมาเฆี่ยนตี จนภายหลังถูก วิรุฬจําบังเหวี่ยงไปฟาดกอนหินตาย 

เชนเดียวกับโขนสดคณะสังวาลยเจริญยิ่ง ตอนศึกไมยราพก็มีการเดินเรื่องทํานอง

ภาพที่ 1 เบญจกายถูกทศกัณฐไลตีและเตะ (กรินทร กรินทสุทธิ์ ถายภาพ 

จากการแสดงโขนสดคณะศิษยครช้ัูน สํารวยศิลป ทีส่ถาบันคึกฤทธ์ิ วันท่ี 16 

กมุภาพนัธ 2557) 
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เดียวกัน โดยใหไมยราพไปหานางจันประภาแลวก็ถูกขัดขวาง มีการไลตีกันจน

มารดาตาย 
 

 3.3) นาฏลักษณ  

 แมการฝกพ้ืนฐานจะใกลเคียงกับโขน เชน ถีบเหลี่ยม ตบเขา ถอง

สะเอว แตการฝกทาพ้ืนฐานอาจใชเวลาไมยาวนานเหมือนโขน นอกจากนี้จะมีการ

ประยุกตปรับเปลี่ยนโดยลดความซับซอนของนาฏลักษณลง เชน วงมือยักษจะใช

แบบเดียวกับวงมือพระ กระบวนทาตางๆใน การรบจะลดความซับซอนลงดวย 

เชน กอนการรบจะใหแมทัพพบปะเจรจาคุยกันเล็กนอย แลวตอสูกันโดยไมมี

กระบวนทามากมาย  

 นาฏลักษณของโขนสดจะประยุกตปรับเปลี่ยนจากโขนโดยมี

ลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะการแสดงหลายประเภทเข าด วยกัน

นอกเหนือจากโขน เนื่องจากการแสดงเหลานี้ อยูภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน 

นอกจากนั้น ตัวนักแสดงอาจรับงานแสดงอื่นๆ เชน ลิเก ดวย ทําใหเกิดการ

ผสมผสานทักษะหลายดาน (ประจวบ บัวเจริญ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 24 

มีนาคม 2556, จําลอง เอี่ยมละเอียด , การสื่อสารระหวางบุคคล, 2 สิงหาคม 

2557 และ บุญเหลือ แซคู, การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556) 

ตัวอยางลักษณะของลิเกท่ีเห็นในนาฏลักษณเดนชัดในหลายคณะคือการคํานับคน

ดูตอนที่กรายขึ้นเตียง และในการรบบางครั้งมีการใชทาแทงแบบลิเก (ปรีชา 

เจริญยิ่ง, การสื่อสารระหวางบุคคล, 3 กรกฎาคม 2557) 

 มีผูใหขอสังเกตวา โขนสดอาจใชหนังตะลุงมาเปนทาเตนโยกลําตัว

ไปตามจังหวะของโทน (เฉลิมชัย ภิรมยรักษ,  2545 : 2 ) การโยกตัว การเตนของ

กองทัพลิง การย่ําเทาและใชตัวของยักษ เหมือนการเชิดหนัง (เฉลิมชัย ภิรมยรักษ,  

2545 : 229 ) การใชนาฏลักษณมีการยักเอว ไหล เตนใหตรงจังหวะทับแบบหนัง

ตะลุง (พันทิพา มาลา, 1 กรกฎาคม 2551) 

 นอกจากนั้นยังมีแมทาเฉพาะตัวที่ถือวาเปนเอกลักษณของโขนสด 

คือแมทาเสี้ยววงเดือน ทามือเดี่ยวตีนเดี่ยว มีการเตนช้ีนิ้ว โยกแขนโยกไหล ซึ่งผูที่
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อยูในวงการโขนสดบอกวาอาจไดอิทธิพลจากหนังตะลุง (กําธร บัวงาม, การ

สื่อสารระหวางบุคคล, 17 สิงหาคม 2557)  

 สวนทาขึ้นลอยจะมีทาขึ้นลอยหลายตัวพรอมกัน (ลอยแผง) โดย

โขนสดจะมีเอกลักษณคือลอยแผงลิง ซึ่งมีการใชตัวลิงอยางเดียวมาตอตัวกันเปน

เหมือนกําแพง (กําธร บัวงาม , การสื่อสารระหวางบุคคล, 17 สิงหาคม 2557) 
 

 3.4) ดนตรี  

 โขนสดมีการใชเพลงหนาพาทย แตเปนเพลงพื้นฐาน (เสมอ เชิด 

รัว เปนตน) ไมมีเพลงหนาพาทยช้ันสูงเทาใดนัก ซึ่งเปนสิ่งที่ประยุกตปรับเปลี่ยน

จากโขนใหมีความงายข้ึน 

 เครื่องดนตรีของโขนสดเปนวงปพาทยที่มีการผสมผสานวงดนตรี

จากอิทธิพลของการแสดงอื่นๆเชน ลิเก ตะลุง จึงมีเครื่องดนตรีแตกตางจากป

พาทยที่ใชในการแสดงโขน  

  เครื่องดนตรีหลักนั้น มีความแตกตางกันไป แตสวนใหญพบวา 

จะใชปพาทยเครื่องคูหรือเครื่องหา และใชกลองตุก 1 คู โทนหรือทับ 1 คู ฉิ่ง 

ฉาบ กรับ โหมง นอกจากนั้น อาจมีการใช นิ้งหนอง(ฆองคู) ขลุย ป ซอ หรือ

เครื่องดนตรีอื่นๆมาเสริมในบางคณะ    

 เพลงหนาพาทยในโขนสด : 

 นักแสดงสามารถรําเพลงหนาพาทยพื้นฐานเชน เพลงเชิด เสมอ 

ไดทุกคน วาระที่ใชเพลงตางๆคลายคลึงใกลเคียงกับโขน อยางไรก็ตาม การรําอาจ

แตกตาง ไมมีรายละเอียดเทาโขน (กําธร บัวงาม, การสื่อสารระหวางบุคคล, 17 

สิงหาคม 2557) 

 การขับรอง  

 เพลงที่ใชขับรอง โดยหลักแลวจะเปนเพลงที่เรียกวา “เพลงโขนสด”

การขับรองจะเปนการดนสดเชนเดียวกับลิเก (ยกเวนในบางกรณีเชน ผูแสดงยัง
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เปนเด็ก ไดรับการฝกหัดยังไมแข็ง อาจมีการจดเนื้อรองใหรองบาง) มีการรอง

กลอนลี กลอนลา กลอนไล กลอนอ่ืนๆตามแตความเหมาะสม  

 การที่นักแสดงหลายคนมีการฝกแสดงโขนสดและการแสดงอื่นๆ

ดวย เชน เคยเลนลิเกมากอน หรือเลนละครนอกไปดวย ทําใหลักษณะการแสดง

อื่นเขามาผสมผสานในโขนสด ครูหลายคนที่เปนโขนสดและเลนหนังตะลุงไดดวย 

(ชาติตะวัน ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 กรกฎาคม 2557) มีการ

นําเอาเพลงตะลุงมาใชมาก นอกจากนั้น มีการนําสําเนียงทางใต (หรือเรียกวา

ทํานองนอก ตางจากทํานองใน ซี่งเปนสําเนียงภาคกลาง) มาใชในการรอง โดย

บางคณะอาจนําเอาทั้งเพลงตะลุงและสําเนียงใตมาใชทั้งคู แตบางคณะอาจจะ

นําเอาเฉพาะสําเนียงทางใตมาใช 

 แมพยายามจะทําสําเนียงเลียนแบบทางใตก็จริง แตก็อาจจะไมได

เหมือนเสียทีเดียว เพราะพื้นเพคนเลนไมใชเปนคนใต เพียงแตทําเสียงเลียนแบบ

กันมาเทานั้น หรือการรองเพลงตะลุงอาจไมเหมือนตะลุงจริงๆ มีการเอื้อนปนก็ได 

(บุญเหลือ แซคู, การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556) และ (ชาติตะวัน 

ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 กรกฎาคม 2558)  

 สําหรับการนําเพลงลิเกมาใชนั้น แตละคณะมีแนวคิดในการนํา

เพลงลิเกมาใชแตกตางกัน บางคณะนิยมเอามาใชในบทรักและบทโศก (บุญเหลือ 

แซคู, การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556) บางคณะใชเฉพาะตอน

โศก และตอนตลก (พิศมัย ชูเชิด, การสื่อสารระหวางบุคคล, 31 มีนาคม 2556) 

นอกจากนี้โขนสดบางตัวก็หัดลิเกได จึงใชเพลงลิเกปนกันไป ตามแตความถนัด

ของตัวแสดงดวย  

 ตัวอยางของเพลงลิเกที่นํามาใชเชน ลาวครวญ (บุญเหลือ แซคู, 

การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556) รํามอญ (พิชัย วิไลศิลป, การ

สื่อสารระหวางบุคคล, 20 กรกฎาคม 2557) สรอยเพลง เพลง จีนขวัญออน เพลง

ลิงโลด (ตอนรบกัน) พญาโศก (ตอนโศก) (พิศมัย ชูเชิด, การสื่อสารระหวางบุคคล, 

31 มีนาคม 2556) 
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 ครูบางทานไดใหความเห็นวา แมวาโขนสดจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ

การสงคราม ใชการรองโขนสดจะเหมาะ แตบางครั้งในเรื่องมีการแสดงอารมณ 

การรองแบบลิเกจะเหมาะกับบทรักบทโศกมากกวา จึงนําเพลงลิเกไปใสในตอนที่

ใชอารมณแบบนี้ได หรืออาจนําไปใชในกรณีของตัวตลก ซึ่งไมเปดโอกาสใหใช

เพลงท่ีไมเปนแบบแผนโขนสดได (บุญเหลือ แซคู ,การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 

กุมภาพันธ 2556, พิศมัย ชูเชิด, การสื่อสารระหวางบุคคล, สัมภาษณ, 31 

มีนาคม 2556  และ พิชัย วิไลศิลป, การสื่อสารระหวางบุคคล, 20 กรกฎาคม 

2557) 

 เพลงละครที่นํามาใชเชน เพลงโศก เพลงสองไม มักจะเอาหาง

เพลงมาใช เปนทอนสั้นๆจับมารองบางสวน สวนเพลงโขน ลิงลาน ลิงโลด มีการ

นํามาใช แตมีลูกเอื้อนมากกวานอกจากนั้นอาจนําเอาเพลงประเภทอื่นๆมาใชได

หลากหลาย ดังปรากฏวาบางคณะ บางวาระ มีการนําเพลงฉอย เพลงอีแซว เพลง

เกี่ยวขาว เพลงบองตัน หรือเพลงสิบสองภาษา มาใชปะปนกัน ซึ่งสามารถทําได

หากคนดูชอบและคนแสดงรองได เนื่องจากทําใหเห็นความสามารถและความ

หลากหลายไมนาเบื่อดวย (ชาติตะวัน ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 

กรกฎาคม 2557 และ พิชัย วิไลศิลป, การสื่อสารระหวางบุคคล, 20 กรกฎาคม 

2557)   

 นอกจากนี้ โขนสดยังมีลักษณะการขับรองอีกประการหนึ่ง คือการ

ใชลูกคู โดยพระรามรอง ลิงรับ ซึ่งในโขนไมมี ถือไดวาเปนเอกลักษณของโขนสด

โดยเฉพาะ (กําธร บัวงาม, การสื่อสารระหวางบุคคล, 17 สิงหาคม 2557) 

 เพลงประเภทอื่นๆ 

 เนื่องจากโขนสดนั้นไมไดมีความเครงครัด จึงสามารถประยุกต

ปรับเปลี่ยนจากโขนไดมาก โดยบรรจุเพลงหลากหลายประเภทเขาไปในการแสดง

ได แมวาบางเพลงอาจไมไดมีบริบทที่สอดคลองกับความเปนโขนสดก็ตาม 

ตัวอยางเชน มีการใชเพลงฉอย อีแซว เพลงเกี่ยวขาว หรือเพลงสิบสองภาษา 



218 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

(พิชัย วิไลศิลป, การสื่อสารระหวางบุคคล, 20 กรกฎาคม 2557) สวนคณะดาวรุง

ดวงใหม หัวหนาคณะคือโสรส พันทวี ไดศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปจึงมีการใช

เพลงโขน เชน เตาเห มารองในตอนนางลอยในบางกรณีอาจใชบทกลอนจากบท

โขน แตตัดการรองใหสั้นลง (ชาติตะวัน ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 

กรกฎาคม 2558)  

 นอกเหนือจากการผสมผสานเพลงจากศิลปะการแสดงอื่นๆแลว 

ยังมีการใชเพลงยุคใหม มาผสมดวย ที่นิยมใชกันหลายคณะ คือเพลงศรเพชร 

“ตายแนๆ วันนี้ตองตายแนๆ รอแร หัวใจจะขาดรอนๆ” ใชไดหลายตอน ตอน

ยักษลมก็รองได (ชาติตะวัน ฤทธิ์เทพ, การสื่อสารระหวางบุคคล, 26 กรกฎาคม 

2558)  

 

 3.5) การเรียกชื่อตัวละครท่ีตอเติมจากเดิม 

 โขนสดมีการเรียกตัวละครเอกดวยช่ือที่ประยุกตปรับเปลี่ยนตอ

เติมจากเดิมที่มีในโขน นัยวาเพ่ือใหดูหรูหราใหตัวละครมีความสูงสงขึ้น เชนใชคํา

วา สวาวานรแทนคําวาวานร  พระลักษมณศรีอนุชาแทนคําวาพระลักษมณ กํา

แหงหนุมานแทนคําวาหนุมาน โหราหญาพิเภกแทนคําวาพิเภก มหาราชทศกัณฐ

แทนคําวาทศกัณฐ เกาะแกวพระนครลงกาแทนคําวาลงกา ฯลฯ และคําเหลานี ้

ไมมีปรากฏในบทโขน หรือบทละครรามเกียรติ์แตอยางใด โขนสดมีการตั้งขึ้นมา

เอง  

 (ขอมูลจากการชมการแสดง ตางๆ คือ การแสดงโขนสดของคณะ

ศิษยช้ันสํารวยศิลป วันที่ 16 กุมภาพันธ 2557 ที่สถาบันคึกฤทธิ์, การแสดงของ

คณะประยุตตดาวใต ที่วัดพุทธบูชา วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556, การแสดงคณะ

จําลองทวีศิลป ตอนสุครีพถอนตนรัง วันที่ 2 สิงหาคม 2557  ที่ทุงหันตรา และ 

การแสดงโขนสดคณะพิชัยวิไลศิลป ตอนศึกไมยราพย ที่วัดพุทธบูชา วันที่ 31 

มกราคม  2557) 
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 3.6) การพากยท่ีถูกใชในโขนสด 

 เนื่องจากการแสดงโขนสดผูแสดงจะรองเองรําเอง ดังนั้นการ

พากยเจรจา จึงไมจําเปน อยางไรก็ตาม ในการแสดงโขนสดที่ผูวิจัยไดไป

สังเกตการณ พบวามีบางสวนที่ปรากฏการพากยในการแสดง (แตมีเล็กนอย) 

ตัวอยางเชน 

 “ทาวราพนาสูรยสุริยวงศ  เสด็จออกสําราญองค เหนืออาสนผอง

ไพบูลย.......เพย 

 พรั่งพรอมเสนา เขาเฝา บริบูรณ  เทาราพนาสูรย ยังคนึงถึง

สงคราม....... เพย” 

 บทพากยบทนี้ใชกันมากในหลายคณะ แสดงใหเห็นวา บทพากยนี้

จําตอๆกันมา  แตอาจรองแตกตางกันเพี้ยนกันไปบาง วาระของการพากยก็ยังมี

เหตุผลเฉพาะ เชน พากยตอนนั่งเมือง หรือการพากยตอนขึ้นรถ เชน ตอนอินทร

ชิตแปลงเปนพระอินทร เมื่อสอบถามเหตุผลของการใชการพากย จะไดคําตอบ

แตกตางกัน ตัวอยางเชน เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ หรือใชเพื่อเนนวาเปนตอน

สําคัญ หรือแสดงการอนุรักษ แสดงความเคารพครูวายังไมลืมของเกา ยังคงสืบ

ทอดจารีตเดิม ฯลฯ (พิศมัย ชูเชิด, การสื่อสารระหวางบุคคล, 31 มีนาคม 2556, 

สมทรง บุญวัน, การสื่อสารระหวางบุคคล, 10 พฤศจิกายน 2556 และ จําลอง 

เอี่ยมละเอียด, การสื่อสารระหวางบุคคล, 2 สิงหาคม 2557)  
 

 3.7) เคร่ืองแตงกาย  

 เครื่องแตงกายของโขนสดนั้น สวนใหญจะมีตนแบบจากโขนกรม

ศิลป แตจะมีการประยุกตปรับเปลี่ยนโดยลดความซับซอนลง ใชเครื่องแตงกายที่

ทําขึ้นงายๆไมประณีต เนนความทนทาน การใชงานมากกวา และไมเครงครัด

รูปแบบมาตรฐานเทากับโขน สวนหัวโขนน้ันเวลาเลนเปดหนาจะเปยกช้ืนงายกวา

โขนพากย ทําใหหัวโขนของโขนสดตองทนกวาโขน 



220 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

 ลิงพญา เชน สุครีพ องคต ชมพูพาน ในการแสดงโขนจะตองมี

ยอดมงกุฎ แตเนื่องจากโขนสดมีการสวมศิรษะไมเต็มหนาแบบโขน ทําใหนักแสดง

เตนไมถนัด และจะหลุดหรือหักไดงาย บางกรณีจะเห็นหัวโขนสําหรับลิงพญา

เหลานี้ เปน “ลิงโลน” คือ ไมมียอดมงกุฎ เพื่อใหไมเสียหายตอนตีลังกา หกคะ

เมน (บุญเหลือ แซคู, การสื่อสารระหวางบุคคล, 28 กุมภาพันธ 2556, ปรีชา 

เจิรญยิ่ง, การสื่อสารระหวางบุคคล, 3 กรกฎาคม 2557, พิศมัย ชูเชิด, การ

สื่อสารระหวางบุคคล, 31 มีนาคม 2556) 

 การแสดงโขนสดนั้นมีความเครงครัดในการใชหัวโขนไมเทาโขน บาง

คณะมีการแสดงที่ใชหัวโขนผิดจากจารีตเดิมจนเห็นไดชัดเจน ตัวอยางเชน การแสดงศกึวิ

รุญจําบัง อาจใชศีรษะยักษกุมารแทน ซึ่งหลายคณะทําเชนนั้น โดยใหเหตุผลวา ในชวง

แรกอาจมีการจําสลับกับวิรุญมุข ก็เลยทําตอๆกันมาเรื่อยๆ (กําธร บัวงาม, การสื่อสาร

ระหวางบุคคล, 17 สิงหาคม 2557 และ พิชัย วิไลศิลป, การสื่อสารระหวางบุคคล, 20 

กรกฎาคม 2557)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การสรางความหมายพิเศษจากการสวมหัวโขน หัวโขนของวิรุญจําบัง 

คณะพิชัยวิไลศิลป เปนหัวรูปกุมาร (บริษัท โพลีแคร เวิลดไวด จํากัด, (ผูผลิต). 

(2546). โขนสดพระราชทาน คณะพิชัย วิไลศิลป ตอน ศึกวิรุฬจําบัง [VCD]) 
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 ในบางกรณีเราอาจไดเห็นการครอบหัวโขนปดเต็มศีรษะ ซึ่ง

ลักษณะนี้อาจเปนการสื่อสารหรือสรางความหมายพิเศษบางประการ ซึ่งแตกตาง

จากโขน ยกตัวอยางเชน 

 การแสดงคณะศิษยช้ันสํารวยศิลป ตอนพิธีอุโมงค ทศกัณฐทําพิธี 

จะสวมหัวโขนครอบเต็มหนา แลวรองโดยเอาไมโครโฟนสอดเขาไปในหัวโขนใหตัว

แสดงรองเอง แสดงความหมายวาตัวละครกําลังเขาพิธี และสงบอารมณ ปดการ

รับรูจากภายนอก 

 การสวมหัวกลับหลังของหนุมวย ซึ่งเปนตัวตลกคูหูของหนุมาน 

โดยผูวิจัยวิเคราะหวา เหตุผลคือการเปนแตงตัวผิดปกติจากตัวทั่วไปใหมีลักษณะ

เดนเฉพาะตัว (character) และเพื่อใหคนดูขบขัน 

 การแสดงคณะพิชัยวิไลศิลปฺตอนศึกวิรุฬจําบัง ตัววิรุฬจําบังให

หัวโขนครอบบนศิรษะตามปกติ แตหุนพนตรใชหัวโขนสวมปดหนา เพื่อใหแสดง

วาเปนหุน และใหคนดูสามารถแยกแยะวาเปนคนละตัวกันได  
 

 3.8) ฉาก เวที  

 แมโขนสดจะลดทอนองคประกอบบางประการจากโขน แตในดาน

ของเวทีนั้นจะยอมลงทุนมาก เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนสําหรับการแขงขัน ซึ่งเปน

จุดที่โขนสดมีมากกวาลิเก เปนจุดขายของโขนสดหลายคณะ  

 ตัวอยางของการใชเทคนิคพิเศษที่สําคัญ เชน การใชหุนยักษ หุน

นาค การเหาะ มีการใชรอกชักแบบเดียวกับโขน นอกจากนั้นมีการเหาะโดยใช

เทคนิคลอเลื่อน ใหตัวละครยืนอยูบนแทน ทําทาเหาะ มีผูผลักแทนใหเลื่อนไป

พรอมกับฉากหลังรูปทองฟาซึ่งเลื่อนไปดานขาง จนคนดูเห็นวาเปนการเหาะไปใน

อากาศ นําผาใบที่เขียนฉากทองฟาไปมวนไวบนเสากลมสองขางฉาก แลวทําการ

หมุนปนเสากลม ซึ่งจะหมุนดึงเอาผาใบท่ีเปนฉากใหเลื่อนไป ทําใหทองฟาเลื่อนไป

ดวย 
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ภาพที่ 3 การสรางหุนขนาดยักษ เชน หุนนาคตอนศึกนาคบาศ  

จาก บริษัท โพลีแคร เวิลดไวด จํากัด, (ผูผลิต). (2546). โขนสดพระราชทาน 

คณะพิชัย วิไลศิลป ตอน ศึกทาวนาคฆะโลก [VCD] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ยักษกินลิง ตากลอกได ปากเคี้ยวได และมือขยับได   

จาก คณะโขนสดบญุชู ชลประทีป (14 กันยายน 2554) โขนสดบุญชู ชลประทีป . 

สืบคนจาก  https://www.facebook.com/chonprateep 
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 3.9) ตัวตลก  

 ตัวตลกมีความสําคัญ เนื่องจากเปนสิ่งใหความบันเทิงแกผูชม 

สามารถจะคดิมุขตลกไดนอกกรอบเรื่อง โดยทั่วไปตลกทีเ่ปนตัวหลกัมักจะมีอยู

สองตัว คือตลกฝายลิง(ช่ือหนุมวย)กับตลกฝายยักษ(เสนายักษ)   

 นอกเหนือจากคุณคาของความบันเทิงแลว ตัวตลกอาจมีหนาท่ี

อื่นๆดวย เชน เลาเรื่อง หรือการชวยยกเครื่องโรง จัดฉาก หยิบอาวธุอุปกรณให

ตัวละครอื่น  

 นอกจากนั้น ในบางคณะอาจใหตวัตลกเปนลิเก เพื่อมีหนาท่ีรอง

ลิเกขอเงินแมยก เชน คณะศิษยชัน้สํารวยศลิป พิชัยวิไลศิลป เนื่องจากโขนสด

แบบดั้งเดิมนั้น ไมมีบทที่จะใชออนแมยกได จึงตองนําลิเกมาแทรกไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

ภาพที ่5 ตัวตลกทีเ่ปนลิเกในโขนสด ทําหนาท่ีตลกและรองลิเกจีบแมยกดวย 

(กรินทร กรินทสุทธิ์ ถายภาพ จาก การแสดงโขนสดคณะพิชัยวิไลศิลป แสดง

ตอนศึกไมยราพ ที่วัดพุทธบูชา วันที ่31 มกราคม 2557) 

 



224 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

 การวิเคราะหโขนสดในประเด็นตางๆเหลานี้ไดแสดงใหเห็นวา 

แนวคิด กระบวนการ และรูปแบบของศิลปะการแสดง สามารถเปลี่ยนแปลง ถูก

นําไปประยุกตใชไดตามบริบทแวดลอมที่แตกตางกัน การที่โขนสดไมไดเครงครัด

ตอแบบแผนจารีตหรือคุณคาดานการอนุรักษเทากับโขน ทําใหมีอิสระตอการ

เปลี่ยนแปลงไดมากกวาโขน  

 ปจจัยที่มีผลตอโขนสดมีหลายดาน แตปจจัยที่สําคัญที่สุดไดแก

ดานของผูชม คือผูวาจางและคนดู ซึ่งมีอิทธิพลตอการแสดงสูง เนื่องจากการ

แสดงโขนสดมิไดมีผูอุปถัมภที่เขมแข็ง ทําใหตองพึ่งพารายไดจากผูวาจาง สวน 

คนดูนั้นเปนสิ่งที่โขนสดใหความสําคัญเนื่องจากเปนกําลังใจ และเปนการพิสูจน

ความสามารถของคณะแสดง การแสดงโขนสด จึงปรับเปลี่ยนพลิกแพลง ใหมี

เรื่องราวที่ตอบสนองความตองการของคนดู เชน อารมณสนุกสนาน เขมขน บท

ตบตีรุนแรง ตลกแบบรวมสมัย เพลงรวมสมัย อีกทั้งยังผสมเอาการแสดงอื่นๆที่

คนดูชอบเขามาใชเชน ลิเก ตะลุง ฯลฯ และที่สําคัญคือการใชเวทีพิเศษ แสง เสียง 

และเทคนิคพิเศษ เพื่อแสดงบทอภินิหารตางๆ เปนสิ่งที่ถูกใหความสําคัญมาก

แมวาจะลงทุนสูงก็ตาม สวนประเด็นใด  ที่คนดูไมไดสนใจก็จะลดองคประกอบ

หรือลดรายละเอียดลง เชน กระบวนทารํา ทารบเพลงหนาพาทย การพากย   

 ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งไดแกผูผลิต ทั้งหัวหนาคณะและ      

ผูแสดง โดยเฉพาะทุนและทรัพยากรที่ผูผลิตเหลานั้นมีอยู จะนํามาใชสรางสรรค

หรือผสมผสาน ดัดแปลงการแสดงที่แตกตางกันไปในแตละคณะ ในบางกรณี    

ตัวแสดงที่มีอยูอาจเปนขอจํากัด มีผลตอการเลือกตอนที่จะแสดง หรือตองปรับ

บทใหเหมาะสมกับสิ่งท่ีมี  

 ในดานผูอุปถัมภนั้น หากไมนับผูวาจางแลว โขนสดมีการไดรับ

อุปถัมภคอนขางนอย โดยเฉพาะเพื่อเทียบกับโขน แมวาในระยะหลัง โขนสดอาจ

มีหนวยงานตางๆที่ใหความสําคัญในดานการอนุรักษ วัฒนธรรมทองถิ่น หรือดาน

ของการชวยเหลือสังคม มาเปนผูอุปถัมภ แตจะมีเปนครั้งคราว ไมแนนอน จึงไม

สามารถท่ีจะสรางอิทธิพลตอโขนสดไดมาก 
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 นอกเหนือจากปจจัยสามประการแลว อีกปจจัยหนึ่งที่สงอิทธิพล

ตอโขนสด ไดแกการแสดงประเภทอื่นๆ เชน หนังตะลุง ลิเก ละครนอก เพลง

พื้นบาน อาจเกิดจากการที่นักแสดงโขนสดมีประสบการณในการแสดงแบบอื่นๆ 

หรืออาจจากการไดพบคูแขงจึงไดมีการนําเอามาใชเพิ่มเติมโดยครูพักลักจํา ทําให

วัฒนธรรมหลากหลายมีการผสมผสานกันโดยตลอด อีกทั้งยังเปนประโยชนใน 

การเอาใจผูชม ซ่ึงอาจมีความชอบที่หลากหลายและเปลี่ยนไปเสมอ  

 ขอสังเกตสําคัญทีไดพบประการหนึ่ง แมวาโขนสดจะมีการปรับตัว 

สรางการเปลี่ยนแปลงใหดํารงอยูภายใตสภาพแวดลอมตางๆ แตโขนสดในปจจุบัน

ก็เสื่อมความนิยมลงอยางมาก มีคณะนอยลง โดยปรากฏการณนี้เกิดจากทั้งปจจัย

การผลิตและการบริโภค เนื่องจากผูชมรุนใหมจะสนใจการแสดงประเภทอื่น

มากกวา อีกทั้งโขนสดมีการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมไดยากกวา เนื่องจากขอจํากัด

ของเรื่องราวและรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะ(แมวาจะพยายามปรับเปลี่ยนอยาง

มากแลวก็ตาม) ตองใชพละกําลัง การฝกฝนที่ยากกวาคูแขง มีตัวแสดงและ

เทคนิคจํานวนมาก จึงมีตนทุนสูง  นักแสดงรุนใหมจึงไมตองการที่จะมาแสดงโขน

สดเปนอาชีพ แตมาแสดงเปนครั้งคราว จึงทําใหการแสดงโขนสดนั้นลดลงเรื่อยๆ 

ทั้งในดานของคณะแสดง และความถี่ในการออกงาน  
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การศึกษาประวัติศาสตรและขอสันนิษฐานพัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุม   

วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกาํแพงเพชร 
A Study History and Presupposition Development of 
Architecture Phraborommathat Nakhonchum Pagoda 
Wat Phraborommathat,  Kamphaeng Phet Province 

 
ธีระวัฒน  แสนคํา1 

 
บทคัดยอ 

 
  บทความเรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตรและขอสันนิษฐานพัฒนาการ
ทางสถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุม  วัดพระบรมธาตุ จังหวัด
กําแพงเพชร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรและพัฒนาการ
รูปแบบสถาปตยกรรมองคพระบรมธาตุนครชุม  วัดพระบรมธาตุ (พระอาราม
หลวง)  ตําบลนครชุม  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  
 จากการศึกษาพบวา  พระบรมธาตุนครชุมถูกสถาปนาขึ้นเมื่อป พ.ศ.
1900  โดยพระมหาธรรมราชาลิไทย  ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกา
ทวีปมาประดิษฐานไว  พรอมดวยหนอพระศรีมหาโพธิ์  พระบรมธาตุนครชุมใน
สมัยแรกสรางเปนพระเจดียทรงดอกบัวตูม และมีพระเจดียทรงระฆังที่สราง
ภายหลังอีกสององคอยูดานขางบนฐานเดียวกัน  ตอมาวัดไดถูกทิ้งรางประมาณ 
พ.ศ.2127  จนกระทั่งในป พ.ศ.2392 จึงมีการบูรณะวัดพระบรมธาตุขึ้นมาอีกครั้ง  
และมีการรื้อสรางองคพระบรมธาตนุครชุมใหมจากสภาพท่ีทรุดโทรม  ใหเปนพระ
เจดียศิลปะทรงมอญ-พมา  โดยพอคาไมชาวกะเหรี่ยงในบังคับของอังกฤษสองพี่

                                                           
  1  อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆเลย 
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นอง คือ  แซภอและพะโป ในระหวาง พ.ศ.2414-2449  ปจจุบันพระบรมธาตุ
นครชุมไดกลายเปนปูชนียสถานและแหลงทองเที่ยวสําคัญของจังหวัด
กําแพงเพชร 
 
คําสําคัญ  : องคพระบรมธาตุนครชุม, ประวัติศาสตร ,  พัฒนาการทาง
สถาปตยกรรม 
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Abstract 
 

  This article studies “a study history and presupposition 
development of architecture Phraborommathat Nakhonchum 
pagoda  Wat Phraborommathat Kamphaeng Phet Province” have 
objective for analyze history and development of architectural 
styles Phraborommathat Nakhonchum pagoda Wat 
Phraborommathat (The Royal Monastery), Nakhonchum subdistrict, 
Muang Kamphaeng Phet district, Kamphaeng Phet province. 
 The results of the studies showed Phraborommathat 
Nakhonchum pagoda was establish in 1357, Phramahathammaracha 
Lithai has brought relics and Bud Prasrimahabhodi from Sri Lanka to 
be enshrined. PhraBorommathat Nakhonchum pagoda in the first 
pagoda was built as a lotus bud. And bell shaped stupa built after 
the second episode on the same side. Later the temple was 
deserted around, 1584.Until the year 1849, it was restored Wat 
Phraborommathat Nakhonchum up again. And demolish the building 
a new Phraborommathat pagoda. As Mon-Burmese style pagoda by 
Sapo and Phapo they is Karen, a timber merchant and British citizen 
between 1871-1906. At present, Phraborommathat Nakhonchum has 
become an important tourist destination and sacred place of 
Kamphaeng Phet province. 
 
Keywords :  Phraborommathat Nakhonchum Pagoda, History, 
Development of Architecture 
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1. ความนํา 
 

 พระบรมธาตุนครชุม  วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)  ตําบลนคร
ชุม  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  เปนปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์และ
พระบรมธาตุเจดียสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร  มีจารึกนครชุม พ.ศ.1900 
(จารึกสุโขทัย หลักที่ 3) เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ระบุวา  พระมหาธรรม
ราชาลิไทยทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและตนพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีป
มาสถาปนาท่ีเมืองนครชุม (ปจจุบันคือชุมชนโบราณในเขตตําบลนครชุม  อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร)  ซึ่งสันนิษฐานวาคือองคพระบรมธาตุนครชุมที่เคยเปนเจดีย
ทรงดอกบัวตูมแบบพระเจดียสมัยสุโขทัย  ภายหลังถูกรื้อและเปลี่ยนรูปทรงให
เปนสถาปตยกรรมแบบมอญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
โดยแซภอ (พญาตะกา) และพะโป  พอคาไมชาวกะเหรี่ยงในบังคับของอังกฤษ 
  แมวาเรื่องราวเบื้องตนขององคพระบรมธาตุนครชุมจะเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง  ทั้งในวงวิชาการดานประวัติศาสตรโบราณคดี  และความรับรูของ
พุทธศาสนิกชน  แตเรื่องราวหรือรายละเอียดในเชิงวิชาการดานประวัติศาสตร 
โบราณคดีและสถาปตยกรรมกลับไมไดรับการศึกษาคนควา วิเคราะหตามหลัก
วิชาการอยางที่ควรจะเปน  ขอมูลเกี่ยวกับองคพระบรมธาตุนครชุมจึงไดรับการ
บอกเลาที่สับสนและไมใชขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรในหลายๆ ประเด็น  ทําให
มีผูสงสัยอยูเสมอเมื่อรับฟงวิทยากรหรือมัคคุเทศกอาชีพและมัคคุเทศกทองถิ่น
บรรยาย 
  ผูเขียนจึงมีความพยายามในการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับองคพระบรม
ธาตุนครชุม  วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอสันนิษฐานที่ผานมาเกี่ยวกับ
รูปทรงองคพระบรมธาตุนครชุมทั้งองคเดิมและองคปจจุบัน  รวมทั้งขอมูล
เกี่ยวกับการสรางองคพระบรมธาตุนครชุมครั้งแรกและครั้งที่สอง  จากหลักฐาน
ทางดานประวัติศาสตร  โบราณคดีและสถาปตยกรรม  เพื่อใหเปนที่รับรูในวง
วิชาการมากยิ่งขึ้น  
 
2. ขอสันนิษฐานที่ผานมาเกี่ยวกับรูปทรงองคพระบรมธาตุนครชุม 
 

  ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ทั้งนักโบราณคดี  นักประวัติศาสตรและนัก
ประวัติศาสตรศิลปะ  ไดสันนิษฐานสอดคลองกันวา  องคพระบรมธาตุนครชุม
องคเดิมกอนรื้อสรางองคใหมเปนพระเจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ
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แบบอยางพระเจดียศิลปะสมัยสุโขทัย  โดยอางอิงจากพระนิพนธของสมเด็จ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่ระบุวาพระเจดียองคเดิมเปนพระเจดียกอดวยอิฐ
แบบพระเจดียสุโขทัย 3 องค   ตามคําบอกเลาของพระครูธรรมาธิมุตมุนี (สี) 
(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2474 : 27) 
  ในเอกสารของสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร  ไดอธิบายคําวาพระเจดีย
กอดวยอิฐแบบพระเจดียสุโขทัย 3 องคในพระนิพนธของสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพวา  นาจะหมายถึงพระเจดียทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุมขาวบิณฑ 
(สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546 : 140)  ทําใหขอความในงานการศึกษา
ของศรีศักร  วัลลิโภดม (2552 : 153) ระบุวาพระเจดียที่วัดนี้เปนแบบพระเจดีย
ทรงดอกบัว ซึ่งสอดคลองกันกับในงานการศึกษาของสันติ  เล็กสุขุม (2549 : 50)  
ที่กลาววานาจะเปนพระเจดียทรงยอดดอกบัวตูม 
  พระเจดียทรงดอกบัวตูมนี้  บางครั้งก็เรียกวา “ทรงพุมขาวบิณฑ” หรือ 
“ทรงทนาฬ” (สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2506 : 65)  เปนพระ
เจดียที่สันนิษฐานวาเปนรูปแบบที่ชางชาวสุโขทัยสรางสรรคขึ้นมาเอง (ธาดา  
สุทธิธรรม, 2536 : 67)  แตมีสวนที่ปรับปรุงมาจากทรงปราสาทแบบขอม (สันติ  
เล็กสุขุม, 2549 : 50)  พระเจดียทรงดอกบัวตูมที่พบนาจะเปนสิ่งสืบเนื่องมาจาก
การริเริ่มในรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทย (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2552 : 351) 
  ลักษณะสถาปตยกรรมของพระเจดียทรงดอกบัวตูมนั้น  องคเรือนธาตุ
มักตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยมที่ยกสูง  อันประกอบดวยช้ันฐานเขียงเปนช้ันลางสุดและ
นิยมกอสรางซอนกันหลายชั้น (เชน 3-4 ช้ัน)  ถัดขึ้นมาจะเปนฐานบัว (ฐานปทม)  
ซึ่งอาจเปนฐานบัวธรรมดาหรือฐานบัวลูกแกว (คือมีการปนปูนเปนสันนูนออกมา
เปนเสนโดยรอบ  ซึ่งเรียกวาลูกแกว  ลูกแกวอาจวางอยูสวนกลางของทองไม คือ
ระนาบท่ีลึกที่สุดของฐานบัวหรือวางเปนจังหวะในสวนบนและลางของทองไมนั้น)  
หากพระเจดียทรงดอกบัวตูมจะเพิ่มสวนฐานใหสูงขึ้นไปอีกก็จะกอสรางเปนฐาน
แวนฟา  โดยฐานนี้ก็จะวางซอนอยูบนฐานบัว  อาจมีหลายช้ันและจะมีรูปแบบ
เปนฐานบัวเชนกัน  แตมักนิยมยอมุม (ยอไม)  การยอมุมจึงเริ่มจากช้ันนี้  จากนั้น
จึงเปนสวนของเรือนธาตุที่ยอมุมเชนกัน  บนเรือนธาตุอาจมีซุมพระประดิษฐาน
อยูท้ังสี่ทิศหรือเปนเรือนตัน  เรือนธาตุจะรองรับดอกบัวตูมซึ่งสวนของยอดธาตุที่
โคนหรือฐานดอกบัวมักทําเปนกลีบขนุนขึ้นมารองรับบนผิวดอกบัวตูมอาจปน
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ลวดลายเปนกลีบบัว  และปลายดอกบัวจะเปนสวนยอดธาตุ  อาจมีบัวกาบปลี  
ปลองไฉน  ปลียอดและเม็ดน้ําคางเปนลําดับขึ้นไป (ธาดา  สุทธิธรรม, 2536 : 69;  
สันติ  เล็กสุขุม, 2549 : 48) 
  สันติ  เล็กสุขุม (2552 : 44) กลาววา  รูปแบบของพระเจดียทรงนี้
เกิดขึ้นในศิลปะสุโขทัย  นิยมสรางกันเพียงในชวงเวลาของสมัยศิลปะสุโขทัย
เทานั้น  ความที่พระเจดียทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัย  ไมเหมือน
เจดียอื่นใด  และไดรับความนิยมอยูในชวงเวลาที่กรุงสุโขทัยเปนศูนยกลางแหง
อํานาจ  ทําใหนาคิดวาเปนเพราะลักษณะเฉพาะที่เดนชัดของพระเจดีย  เปน
สัญลักษณของอาณาจักรสุโขทัย  เปนเหตุใหไมไดรับความนิยมอีกตอไปภายหลัง
ที่อาณาจักรสุโขทัยหมดอํานาจและถูกรวมอยูในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งอาจ
นับเปนเหตุผลอยางหนึ่งทางดานการเมืองดวยก็เปนได 
 สําหรับพระเจดียทรงดอกบัวตูมที่พบหลายองคในเขตเมืองนครชุมและ
เขตจังหวัดกําแพงเพชร  เชน  พระเจดียประธานวัดเจดียกลางทุง  วัดพระเจดีย
ทอง  วัดวังพระธาตุ  วัดกะโลทัย  เปนตน  และยังพบอีกหลายองคในเขตเมือง
โบราณตางๆ ในเขตอาณาจักรสุโขทัย  แตที่นาสังเกตก็คือ  พระเจดียทรงดอก
บัวตูมท่ีพบมักเปนพระเจดียองคเดียว  ไมพบพระเจดียทรงดอกบัวตูมอยูบนฐาน
เดียวกันจํานวนหลายองคเลย  การที่มีขอมูลวาพระบรมธาตุนครชุมองคเดิมเปน
พระเจดียแบบสุโขทัยอยูบนฐานเดียวกัน 3 องคนั้น  ถือวาเปนขอมูลที่จะตองมี
การศึกษาวิเคราะหและสันนิษฐานตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 1 ภาพวาดสันนิษฐานองคพระบรมธาตุนครชุม แบบพระเจดียทรงดอกบัวตูมสามองค  
ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน  ตามขอสันนิษฐานเดิม (ภาพ : กรกฎ วันเย็น) 
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3. การสรางองคพระบรมธาตุนครชุม  คร้ังแรก 
 

   เพราะจากเอกสารหลักฐานตางๆ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเปนตนมา  ไดระบุวาเดิมทีนั้นองคพระบรมธาตุนครชุมมีลักษณะเปน
เจดีย 3 องคบนฐานเดียวกัน  และพระเจดียแบบสุโขทัย  ซึ่งแตกตางจากรูปทรง
องคพระบรมธาตุนครชุมในปจจุบันนี้แนนอน  นั่นก็แสดงใหเห็นวาองคพระบรม
ธาตุนครชุมมีการสราง 2 ครั้งดวยกันเปนอยางนอย 
 
 3.1 พระบรมธาตุนครชุมองคแรกสรางเมื่อไร ? 
  หลักฐานประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดที่กลาวถึงการสรางพระเจดียพระ
บรมธาตุนครชุมเทาที่ปรากฏอยูในขณะนี้คือ “จารึกนครชุม”  ซึ่งมีขอความระบุ
ถึงประวัติความเปนมาขององคพระบรมธาตุนครชุม รวมทั้งวันที่พระมหาธรรม
ราชาลิไทยไดทําการสถาปนาพระบรมธาตุดวย  ดังน้ี 
  “ศักราช 1279 ประกา เดือน 8 ออก 5 ค่ํา วันศุกร หนไทย กัดเลา 
บูรพผลคุณี นักษัตร  เมื่อยามอันสถาปนานั้นเปน 6 ค่ําแล  พระยาลือไทยราช   
ผูเปนลูกพระยาเลอไทย  เปนหลานแกพระยารามราช...อภิเษกเปนทาวเปน   
พระยาจึงขึ้นช่ือศรีสุริยพงศมหาธรรมราชาธิราชหากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันนี้
มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปน้ัน...” (ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 
59) 
  จากขอความในจารึกทําใหอารี  สวัสดี (2531 : 28) ซึ่งมีความรู
ความสามารถทางดานดาราศาสตรและโหราศาสตร  ไดนําขอมูลที่ไดจากการอาน
จารึกนครชุมมาคํานวณหาวันเดือนปท่ีใชในปจจุบัน  โดยอาศัยวัน เดือน ปและป
นักษัตรซึ่งบันทึกโดยโหราจารยในอดีต  โดยอางปฏิทินตางๆ ที่ไดจัดทําไวแลวมา
คํานวณดวยคอมพิวเตอรซึ่งสงผลใหผลการคํานวณเปนไปโดยสะดวก  รวดเร็ว
และถูกตองแมนยํา  การคํานวณไดผลวา  วันสถาปนาพระบรมธาตุนครชุม  เมื่อ
วันศุกร  ขึ้น 5 ค่ํา เดือน 8 ประกาหนไทกัดเลา บูรพผลคุณี มหาศักราช 1279  
ตรงกับวันที่ 23 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 1900  เวลา 01 : 34 : 15 นาฬิกา 
คริสตศักราช 1357 
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3.2 เหตุผลและปจจัยสําคัญในการสรางพระบรมธาตุนครชุมองคแรก  
   เมื่อพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตรและสภาพบริบททางดาน
ประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีการสถาปนาพระบรมธาตุนครชุม  ทําให
สันนิษฐานวา  พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงเลือกที่จะสถาปนาพระบรมธาตุและ
ปลูกตนพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองนครชุม  เนื่องมาจากเหตุผลและปจจัยทางดาน
การเมืองในขณะนั้นเปนสําคัญ  ซึ่งเห็นไดจากหลักฐานประวัติศาสตรและบริบท
ทางประวัติศาสตรในชวงเวลาดังกลาว  ดังนี ้
 ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 19  อํานาจควบคุมของราชธานีคือเมือง
สุโขทัยไดออนแอลงหลังจากการสวรรคตของพอขุนรามคําแหงมหาราช  ทําให
บรรดาเมืองใหญนอยหลายเมืองประกาศตัวเปนอิสระอยูนอกการควบคุมของ
เมืองสุโขทัย  ดังปรากฏความในจารึกนครชุม  ความวา “...เปนเจาเปนขุนอยู
บานเมืองขาด___หลายบั้นหลายทอนแซว___หลายบั้นหายทอนดังเมืองพ___นก
เปนขุนหนึ่ง เมืองคนที พระบางหาเปนขุนหนึ่ง___เมืองเชียงทองหาเปนขุนหนึ่ง 
เมือง___หาเปนขุนหนึ่ง  เมืองบางพานหาเปนขุนหนึ่ง...” (ประชุมจารึกภาคที่ 8 
จารึกสุโขทัย, 2548 : 67) 
  หากเรามองจากสภาพปจจุบันก็คงที่จะอดสงสัยไมไดวา เมืองขนาดเล็ก
ทําไมถึงกลาที่จะปฏิเสธอํานาจจากเมืองใหญอยางเมืองสุโขทัย?   และไมปรากฏ
ช่ือเมืองนครชุมซึ่งเปนเมืองขนาดใหญเลย  แตอยางไรก็ตาม  สิ่งที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนก็คือวาบานเมืองในลุมน้ําปง  อยางนอยก็เมืองคนที (อยูในเขตตําบลคณฑี  
อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร), เมืองพระบาง (อยูในเขตตัวเมือง
นครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค), เมืองเชียงทอง (อยูใน
เขตตําบลเชียงทอง  อําเภอวังเจา  จังหวัดตาก) และเมืองบางพาน (อยูในเขต
ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร)  ตางก็มีกลุมอํานาจ
ทองถิ่นดั้งเดิมอยูกอนแลว  และพยายามที่จะตีตัวออกหางจากการควบคุมของ
ราชสํานักกรุงสุโขทัย 
  เมื่อเหตุการณบานเมืองเปนเชนนี้จึงทําใหพระมหาธรรมราชาลิไทย ตอง
นํากําลังทหารจากเมืองศรีสัชนาลัยมาปราบปรามศัตรูที่เมืองสุโขทัยแลวก็ขึ้น
ครองราชยแทนพระบิดา  หลังจากนั้นก็ทรงปราบปรามเมืองใหญนอยที่แข็งขอ
กระดางกระเดื่อง  แลว “แตงใหขุนพ่ีขุนนองลูกหลาน” ไปปกครองเมืองเหลานั้น 
(ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 68) 
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  นอกจากนี้เรายังพบวา  ในจารึกนครชุมไดกลาวถึงการเสด็จมายังเมือง
นครชุมของพระมหาธรรมราชาลิไทยเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพรอมดวย
หนอพระศรีมหาโพธิ์จากลังกาทวีปมาประดิษฐานไวในเมืองนครชุม (ประชุมจารึก
ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 59-60) ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนพระบรมธาตุ
เจดียและตนพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดพระบรมธาตุในปจจุบัน  พรอมทั้งไดอางถึง
อานิสงสการบูชานบไหวพระบรมธาตเุจดียและตนพระศรีมหาโพธ์ินี้ดวย   
  การกลาวอางดังกลาวก็เพื่อใหราษฎรเลื่อมใสมาบูชาพระบรมธาตุและ
ตนพระศรีมหาโพธิ์  ตามท่ีเคยมีพระสาวกปรารภวา  ถาพระพุทธองคปรินิพพาน
แลว  ผูมาสักการะจะมีสิ่งใดแทนพระองค  พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระราชดํารัส
ใหถือสังเวชนียสถานแทนพระองค  พระศรีมหาโพธิ์เปนสัญลักษณของการตรัสรู
และพระมหาธาตุเปนสัญลักษณของปรินิพพาน (ประเสริฐ  ณ นคร, 2549 : 177)  
นอกจากนี้  หากบานเมืองใดที่มีพระบรมธาตุเกาแกหรือมีเรื่องราวอธิบายใหเห็น
วาสําคัญ  ผูคนทุกสารทิศก็จะพากันไปสักการะเพื่อเอาบุญดวย (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 
2546 : 91) 
 การเสด็จมาเมืองนครชุมของพระองคครั้งนี้หาไดเปนการกระทําในดาน
ศาสนาแตเพียงอยางเดียวไม   หากแตเปนการแสดงพระราชอํานาจของพระองค
เหนือบานเล็กเมืองนอยในลุมน้ําปงที่อยูใกลเคียงกับเมืองนครชุมอันเปนเมืองใหญ
นี้  ในขณะเดียวกันก็ใชเมืองนครชุมเปนศูนยกลางในการปกครองและควบคุมดูแล
บานเล็กเมืองนอย เชน  เมืองคนที  เมืองไตรตรึงษและเมืองบางพานแทนเมือง
ราชธานี  เพราะในสวนหลังของจารึกนครชุมไดกลาวคําสรรเสริญพระเกียรติคุณ
ของพระองค  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความชอบธรรมและพระราชอํานาจที่มีเหนือ
เมืองตางๆ (ธีระวัฒน  แสนคํา, 2553 ก : 29) 
 ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 นี้เองเปนชวงที่เมืองในลุมน้ําปงมีความ
เจริญรุงเรืองถึงขีดสุด  ไมวาจะเปนดานการปกครอง  การคาและพุทธศาสนา  
เราพบวาโบราณสถานสวนใหญนาจะสรางขึ้นในสมัยนี้  เพราะวาเปนชวงที่ศิลปะ
แบบสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองเชนกัน  มีการจัดผังเมืองอยางชัดเจนแบบกลุม
เมืองในสมัยสุโขทัย  กลุมวัดอรัญวาสีจะอยูนอกเมืองและเปนศาสนสถานสําคัญ  
ซึ่ งเห็นได ชัดเจนวาราชสํานักกรุงสุ โขทัยพยายามที่จะนําความเ ช่ือทาง
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พระพุทธศาสนาเขามาเปนสัญลักษณในการควบคุมปกครองเมืองในลุมน้ําปง
เหลานี้ (ธีระวัฒน  แสนคํา, 2553 ข : 9)     
   ถาหากพิจารณาตามขอความที่ปรากฏในจารึกนครชุมก็จะพบวา  พระ
มหาธรรมราชาลิไทยไดทรงอางสิทธิธรรมในการเปน “พระจักรพรรดิราช” อัน
ชอบธรรมในการปกครองจากหลายชองทาง (สิทธารถ  ศรีโคตร, 2556 : 249-
250)  ไดแก  พระองคทรงอางวาทรงเปนผูปกครองอยางชอบธรรม  เพราะทรง
สืบพระราชสันตติวงศโดยตรงมาจากพอขุนรามคําแหงมหาราช  ทรงอางความ
เปนผูปกครองอันชอบธรรมจากการที่ทรงไดรับฉันทามติจาก “ฝูงทาวพระยา
ทั้งหลาย” ใหข้ึนปกครอง (ประชุมจารึกภาคท่ี 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 59) 
  ทรงสรางภาพลักษณวาพระองคทรงเปนผูปกครองที่สมบูรณพรอมทั้ง
พระปรีชาสามารถและบุญญาธิการเพียงพอท่ีจะปกครองอาณาจักรได  เชน  ทรง
ประกาศเกี่ยวกับวันเดือนปที่พระศาสนาจักเสื่อมสูญลงในขั้นตางๆ จนถึง พ.ศ.
5000 นั้น วาพระองคเองที่เปนผูทรงคํานวณได  ทรงเปนพระธรรมิกราชผูตั้งอยู
ในธรรม  รักษาอุโบสถศีล  และศึกษาขอพระธรรมในพระไตรปฎกอยางแตกฉาน  
ทั้งยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุที่ประดิษฐาน     
พระบรมสารีริกธาตุอันจริงแทจากลังกา  พรอมดวยตนพระศรีมหาโพธิ์เพื่อให
ราษฎรไดกราบไหว  สั่งสมบุญเพื่อใหพนจากทุกขเวทนาทั้งหลาย  และเกิดทัน
ศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยอนาคตพุทธเจา  และยังทรงประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาทเพ่ือใหราษฎรทั้งหลายไดสักการะสั่งสมอานิสงสไวตามหัวเมืองตางๆ ใน
อาณาจักรสุโขทัยอีกหลายเมือง (ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 59-
70) 
  จากการศึกษาของสิทธารถ  ศรีโคตร (2556 : 250-251)  พบวาการที่
พระมหาธรรมราชาลิไทยไดทรงมาสถาปนาพระบรมธาตุนครชุมเพื่อใหราษฎรใน
แถบนี้สักการะ  พรอมทั้งปกศิลาจารึกนครชุมเพื่อประกาศสิทธิธรรมและพระรา
ชกฤษดาภินิหารดังกลาวนั้น  สันนิษฐานวาทรงตองการใหราษฎรในพื้นที่แถบ
เมืองนครชุมและในแถบลุมน้ําปงที่เปนเขตจังหวัดกําแพงเพชรในปจจุบันที่ไดมา
นบไหวสักการะพระบรมธาตุนครชุมไดอานจารึกดังกลาว  และเกิดความเช่ือถือ
ในการปกครองดินแดนแถบนี้ของพระองค  วาพื้นที่แถบนี้อยูในการปกครองของ
พระมหาธรรมราชาลิไทย  ผูทรงเปนธรรมิกราชที่จักยังความสุขและสวรรค
นิพพานมาแกประชาราษฎรไดดวยทั่วกัน  และอาจทําใหปญหาการแข็งเมืองของ
ชนช้ันปกครองในหัวเมืองแถบนี้ลดลงไปไดบาง   
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  แนนอนวาแมอัตราผูรูหนังสือในเวลานั้นยังไมมาก  แตการที่พระองค
ทรงเลือกที่จะจารึกศิลาจารึกดวยภาษาไทย  อักษรไทย  มิใชอักษรเขมร  ภาษา
เขมรหรือภาษาบาลีก็อาจพออนุมานไดวาพระมหาธรรมราชาลิไทยตองการให
ขอความในจารึกน้ันสามารถอานไดงายขึ้นและแพรหลายออกไปในวงกวาง  ทั้งนี้
เพื่อยังความเช่ือถือและตระหนักรูในสิทธิธรรม  พระราชกฤษฎาภินิหาร  และ
ความชอบธรรมของพระราชอํานาจในการปกครองดินแดนแถบลุมน้ําปงที่เปน
จังหวัดกําแพงเพชรในปจจุบันของพระองคเอง  อยางนอยก็ในหมูชนช้ันนําทาง
สังคมในสมัยนั้นที่อานออกเขียนได 
  ซึ่งสอดคลองกันกับความเห็นของธิดา  สาระยา (2537 : 26) ที่กลาววา
พระพุทธศาสนามีวัดเปนตัวแทน  ในขณะที่ผูนําและราชสํานักหมายถึงรัฐ  
ความสัมพันธระหวางรัฐและศาสนาเปนเงื่อนไขอีกสวนหนึ่งที่ชวยกําหนดรูปแบบ
การปกครองของสังคมดวย  เมื่อผูนําอุปถัมภพระพุทธศาสนา  หมายถึงวา  
พระพุทธศาสนาตองเปนศาสนาประจําเมืองหรือประจํารัฐ  เปนแหลงซึ่งผูนํา
สามารถดึงเอาอํานาจโนมนาวจิตใจประชาชนอันแอบแฝงอยูใหยกยองนิยมตน  
ความสัมพันธระหวางศูนยอํานาจการทางการปกครองกับวัดจึงทําใหเกิดขึ้นทั้ง
ในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ  ผูนํารับผิดชอบที่จะรักษาไวซึ่งพระศาสนาใหบริสุทธิ์
ผุดผอง  ในแงนี้พระพุทธศาสนาตองขึ้นอยูกับผูนํา  ขณะเดียวกันก็เปนเครื่อง
ยืนยันวาผูนําปกครองสอดคลองกับหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา 
  แตหลังจากการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาลิไทยในราวระหวางป 
พ.ศ.1913-1914  อํานาจของควบคุมของราชสํานักกรุงสุโขทัยก็ออนแอลง  เมือง
ตางๆ ในอาณาจักรสุโขทัยก็เกิดแตกแยก  บางเมืองก็เขารวมกับทางฝายกรุงศรี
อยุธยา  ในชวงเวลาดังกลาวซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุน
หลวงพะงั่ว) ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  พบวามีการกําเนิดขึ้นของเมือง
กําแพงเพชรที่ริมฝงแมน้ําปงทางดานตะวันออกตรงขามกับเมืองนครชุม (พิเศษ  
เจียจันทรพงษ, 2553 : 42) 
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3.3 รูปทรงสถาปตยกรรมพระบรมธาตุนครชุมองคแรกจากการ
สันนิษฐาน  
   หลักฐานประวัติศาสตรรวมสมัยอาณาจักรสุโขทัยที่มีอยูในขณะนี้ไมมี
ช้ินใดที่แสดงใหเห็นรูปทรงสถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุมองคแรก  
จะมีก็หลักฐานในช้ันหลังคือชวงพุทธศตวรรษที่ 25  ซึ่งเปนชวงเวลาที่พระบรมธาตุ
นครชุมองคแรกไดชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมากแลว  ดังนั้น  การศึกษารูปทรง
สถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุมองคแรกที่มีการสรางในป พ.ศ.1900 
จึงตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหเทียบเคียงจากหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อ
เปนขอสันนิษฐานเพียงเทานั้น 
  หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่มีอยู  คือพระนิพนธสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพที่ทรงบันทึกตามคําบอกเลาของพระครูธรรมาธิมุตมุนี (สี) ซึ่งทันเห็น  
พระบรมธาตุนครชุมองคเดิมระบุวา  “...ฐานลางเปนศิลาแลง  สวนพระเจดีย    
กอดวยอิฐอยางแบบพระเจดียสุโขทัย 3 องค  อยูกลางตรงศูนยพระวิหารองค 1  
ตอมาทางตะวันออกองค 1  ทางตะวันตกองค 1  อยูบนฐานเดียวกัน...” (สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2474 : 27)  ในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหขอมูลวา “...เปนพระเจดียอยางเดียวกับที่วัง     
พระธาตุใหญองค 1 ยอม 2 องค...” (เสด็จประพาสตนในรัชกาลที่ 5, 2549 : 
126)  ในบันทึกสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ เสด็จตรวจการณคณะสงฆใหขอมูลวา 
“...เดิมเปนของไทยมีรูปเหมือนอยางพระธาตุในเมืองกําแพงเพชรเกาวาเปนของ
เกา...” (สมเด็จพระมหาสมณเจาตรวจการณคณะสงฆในมณฑลฝายเหนือ พ.ศ.
2456, : 30)  สวนหลักฐานอื่นๆ ระบุเพียงวาเปนพระเจดีย 3 องคเทานั้น (กอง
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263) 
  โดยปกติพระมหาธาตุสําคัญๆ ที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัยตั้งแตรัชสมัย
พระมหาธรรมราชาลิไทยลงมา  มักจะมีลักษณะเปนพระเจดียทรงดอกบัวตูม  มี
ขนาดใหญและเปนพระเจดียที่สรางเฉพาะองคเดียวฐานเดียวเทานั้น  จะแตกตาง
ก็เฉพาะพระมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยเพียงองคเดียวเทานั้นที่มีพระเจดียบริวาร
อยูบนฐานเดียวกันกับพระมหาธาตุ  แตก็นาจะเกิดจากการสรางเพิ่มเติมใน
ภายหลัง  ลักษณะของพระเจดียที่เปนพระมหาธาตุที่มี 3 องคอยูบนฐานเดียวกัน
ในสมัยสุโขทัยจึงไมมีเลย  สวนใหญหากมีพระเจดียอยูใกลพระมหาธาตุก็มักจะ
เปนพระเจดียบริวารที่อยูรายรอบแตคนละฐานและมีขนาดเล็กกวา (ศักดิ์ชัย  สายสิงห, 
2545 : 139-145)  
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 เทาที่ผูเขียนสํารวจพบก็จะมีเพียงพระเจดียประธานวัดโคกสิงคาราม  
เมืองศรีสัชนาลัยเทานั้น  ที่เปนพระเจดียประธาน 3 องคอยูบนฐานเดียวกันในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546 : 101)  พระเจดีย
ประธานมีรูปทรงและขนาดเหมือนกันทั้งสามองค  กอไวบนฐานสูง  เช่ือวา
เกี่ยวของกับแบบอยางพระเจดียประธานสามองค  กอบนฐานเดียวกันที่วัดพระศรี
สรรเพชญ  พระนครศรีอยุธยา (สันติ เล็กสุขุม และคณะ, 2551 : 95)  ที ่       
นาสังเกตคือเปนพระเจดียทรงกลมหรือทรงระฆังไมใชพระเจดียทรงดอกบัวตูม  
หรือวาพระบรมธาตุนครชุมองคเดิมจะเปนพระเจดียทรงกลมหรือทรงระฆังคลาย
กับพระเจดียประธานท่ีวัดโคกสิงคาราม  
 เมื่ออานขอความในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ระบุวา “...เปนพระเจดียอยางเดียวกับที่วังพระธาตุองค 1...”  ก็ตอง
ไปพิจารณาวา  พระเจดียที่วังพระธาตุมีลักษณะรูปทรงเปนอยางไร  
  “วังพระธาตุ” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกลาวถึงใน
พระราชนิพนธนาจะหมายถึง  วัดวังพระธาตุที่อยูในเขตชุมชนโบราณเมือง
ไตรตรึงษ  ริมฝงดานตะวันตกแมน้ําปงทางตอนใตของวัดพระบรมธาตุ  ซึ่งปรากฏ
ในพระราชนิพนธวา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จ
ทอดพระเนตรพระเจดียและโบราณสถานที่วัดวังพระธาตุนี้กอนที่จะเสด็จมา
ประทับท่ีเมืองกําแพงเพชร (เสด็จประพาสตนในรัชกาลที่ 5, 2549 : 76-77)  ซึ่ง
พระเจดียประธานที่วัดวังพระธาตุนี้เปนพระเจดียทรงดอกบัวตูม  และยังปรากฏ
อยูจนถึงปจจุบัน (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2552 : 162-163) 
  ดังนั้น  พระเจดียที่เปนองคกลางขององคพระบรมธาตุนครชุมองคเกา
ในจํานวน 3 องคนั้น  จึงนาจะเปนพระเจดียทรงดอกบัวตูม  แบบที่ปรากฏในสมัย
สุโขทัย 
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ภาพที่ 2  พระเจดียประธานทรงดอกบัวตูม  วัดวังพระธาตุ  ในเขตชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ  
ตําบลไตรตรึงษ  อําเภอเมืองกําแพงเพชร 
 
  3.4 ขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการสรางพระเจดีย 3 องคบนฐานเดียวกัน 
  เปนที่นาสงสัยกันในหมูนักวิชาการตลอดมาวาทําไมพระบรมธาตุนคร
ชุมองคเกาถึงเปนพระเจดีย 3 องคบนฐานเดียวกัน  ซึ่งพระมหาธาตุเมืองอื่นๆ ใน
อาณาจักรสุโขทัยก็มิไดมีลักษณะเชนนี้  ซึ่งการที่มีพระเจดียประธาน 3 องคบน
ฐานเดียวกันในแนวตะวันออก-ตะวันตกกับมีความคลายคลึงกันกับพระเจดีย
ประธานวัดพระศรีสรรเพชญในพระบรมมหาราชวัง  กรุงศรีอยุธยา  แตถึงกระนั้น
พระเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญทั้ง 3 องคก็ไมไดถูกสรางขึ้นมาพรอมกัน  
ครั้งแรกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสรางขึ้นเพียง 2 องคในป พ.ศ.2035  เพื่อ
บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 3 (สันติ เล็กสุขุม, 2550 : 46) 
 หรือจะมีความเปนไปไดวา  พระเจดียขนาดเล็กในแนวตะวันออกและ
ตะวันตกของพระเจดียทรงดอกบัวตูมองคกลางจะถูกสรางขึ้นในภายหลัง  ไมได
สรางขึ้นพรอมกับพระเจดียองคกลาง  เพราะในหลักฐานประวัติศาสตรก็ไมไดระบุ
ชัดเจนวาพระเจดียอีก 2 องคมีลักษณะรูปทรงเปนอยางไร  ซึ่งผูเขียนมีความเห็น
วา  มีความเปนไปไดสูงท่ีพระเจดียขนาดเล็กอีก 2 องคจะถูกสรางขึ้นทีหลัง  และ
เปนพระเจดียทรงระฆัง  ไมไดเปนพระเจดียทรงดอกบัวตูม  แตมีการเสริมฐาน
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ลางใหอยูในแนวเดียวกับฐานเขียงพระเจดียองคกลาง  เพราะมีหลักฐานที่
นาสนใจอีกช้ินหน่ึง  น่ันก็คือ  ตํานานพระซุมกอ 
  มีการพบจารึกลานเงินตํานานพระซุมกอในองคพระบรมธาตุนครชุม
องคเดิมขณะรื้อ  ซึ่งมีการกลาวถึงช่ือพระยาศรีธรรมาโศกราชซึ่งไปตรงกับช่ือใน
จารึกฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชร พ.ศ.2053  ที่ระบุวาพระยาศรีธรรมาโศกราชได
ซอมแปลงพระมหาธาตุดวย  ยิ่งทําใหมีความเปนไปไดสูงวาในชวงตอนกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21  ซึ่งมีพระยาศรีธรรมาโศกราช  เจาเมืองกําแพงเพชร  อาจมีการ
สรางพระเจดียขนาดเล็กขึ้นมาขนาบขางพระเจดียพระบรมธาตุนครชุมองคเดมิอกี 
2 องค  แลวก็ทําจารึกลานเงินบรรจุไวในกรุสวนใดสวนหนึ่งในองคพระเจดียนั้น   
ก็เปนได 
  ที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ  ขอความในสวนทายของจารึกฐาน  
พระอิศวรเมืองกําแพงเพชรระบุวา  ที่พระยาศรีธรรมาโศกราชซอมแปลงพระ
มหาธาตุ  วัดและสาธารณูปโภคตางๆ ภายในเมืองกําแพงเพชรก็เพื่อ “...อันทํา
ทั้งนี้ ถวายพระราชกุศลแดสมเด็จบพิตรพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองค” (ประชุม
จารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 275) 
  ทั้งนี้  โดยอุทิศพระราชกุศลถวายแดพระมหากษัตริย 2 พระองคนั้น  
ควรเปนพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา  เพราะในขณะนั้นเมืองกําแพงเพชร
อยูภายใตการปกครองของราชสํานักกรุงศรีอยุธยาแลว  ในเอกสารของสํานัก
โบราณคดี  กรมศิลปากร (2546 : 137) สันนิษฐานคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  
และพระอาทิตยวงศกอนไดรับการสถาปนาเปนพระมหาอุปราช  แตหมอมเจา    
สุภัทรดิศ  ดิศกุล ทรงเขาใจวาหมายถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 (วิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 2533 : 284)  ซึ่งประเด็นนี้ยังเปน
ขอถกเถียงในวงวิชาการอยูในปจจุบัน 
  ความนาสนใจอยูที่ชวงเวลาที่มีการสรางพระเจดียอีก 1 องค ที่วัด    
พระศรีสรรเพชญ  กรุงศรีอยุธยา เพื่อเปนที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 (ธวัชชัย  องควุฒิเวทย และวิไลรัตน  ยังรอต, 2550 : 61) ก็อาจอยู
ในชวงเวลาเดียวกันกับที่พระยาศรีธรรมาโศกราชซอมแปลงพระมหาธาตุ  วัดวา
อารามและสาธารณูปโภคตางๆ อุทิศถวายพระราชกุศลแดพระมหากษัตริยสอง
พระองคแหงกรุงศรีอยุธยา (กลางพุทธศตวรรษที่ 21)  ซึ่งมีความชัดเจนวาเปน
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การสรางขึ้นเพื่อวัตถุประสงคสําคัญ  หน่ึงในนั้นคืออุทิศถวายพระราชกุศลสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 เชนเดียวกันอยางแนนอน 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผูเขียนจึงมีความเห็นวา  พระเจดียขนาดเล็กอีก 2 
องคของพระบรมธาตุนครชุมองคเดิมนาจะมีการสรางข้ึนในภายหลัง  และอาจจะ
สรางขึ้นโดยพระยาศรีธรรมาโศกราช  เจาเมืองกําแพงเพชร  เพื่ออุทิศพระราช
กุศลถวายแดพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา 2 พระองค  เมื่อชวงเวลา
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ก็เปนได  และมีความเปนไปไดวา  ในชวงที่มี
การซอมแปลงองคพระบรมธาตุนครชุมโดยพระยาศรีธรรมาโศกราชนั้น  อาจมี
การถมคูน้ําที่ลอมรอบองคพระบรมธาตุนครชุมและพระวิหารหลวงไวในผัง
เดียวกันตามแบบแผนผังวัดในสมัยสุโขทัย  แลวมีการกออิฐสรางเปนกําแพงแกว
ขึ้นมาแทนก็เปนได   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพวาดสันนิษฐานองคพระบรมธาตุนครชุม แบบพระเจดียทรงดอกบัวตูมอยูตรง
กลาง  มีพระเจดียทรงระฆังอยูสองขาง  (ภาพ : กรกฎ วันเย็น) 

  
  นอกจากนี้   จากหลักฐานที่มีอยูพบวาแตเดิมพระอุโบสถของวัด        
พระบรมธาตุมีใบเสมาหินชนวนขนาดใหญปกอยู  จากงานการศึกษาของพิทยา  
บุนนาค (2550 : 154) สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นประมาณปลายรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช  แตเมื่อพิจารณารูปแบบทางศิลปกรรมของใบเสมาแลว
ผูเขียนกลับมีขอสันนิษฐานที่แตกตาง  ใบเสมาวัดพระบรมธาตุนาจะสรางในสมัย
สุโขทัยตอนปลายหรือสมัยอยุธยาตอนตนมากกวา   
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  เนื่องจากวาใบเสมาเกาวัดพระบรมธาตุมีลักษณะทางศิลปกรรม
คลายคลึงกับใบเสมาเการอบซากโบสถวัดเชิงคีรี  ตําบลนาเชิงคีรี  อําเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งวัดเชิงคีรีเปนโบราณสถานเกาแกริมถนนพระรวงระหวางเมือง
สุโขทัยกับเมืองกําแพงเพชร (สันติ อภัยราช (บรรณาธิการ), 2545 : 36-42)  ที่
ปรากฏหลักฐานในจารึกวัดพระเสด็จซึ่งพบที่วัดเชิงคีรีระบุวามีการสรางพระวิหาร
และศาสนสถานตางๆ ข้ึนท่ีวัดนี้ในระหวางป พ.ศ.2066-2068 (ประชุมจารึกภาค
ที่ 8 จารึกสุโขทัย, 2548 : 476-486)  ซึ่งอยูในชวงเวลาใกลเคียงกับการซอม
แปลงพระมหาธาตุและบูรณะอารามตางๆ ของพระยาศรีธรรมาโศกราช  เจาเมือง
กําแพงเพชร  เมื่ออาศัยการเปรียบเทียบทางดานศิลปกรรมของใบเสมาเกาของวัด
พระบรมธาตุแลวจึงมีความเปนไปไดวา  ในชวงเวลาดังกลาวนาจะมีการสราง  
พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุขึ้นมาดวยก็เปนได 
 

4. การสรางองคพระบรมธาตุนครชุม  คร้ังท่ีสอง 
 

   จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนโบราณเมืองนครชุม  
พบวาชุมชนโบราณแหงนี้ถูกท้ิงรางอยางชัดเจนประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 ทําให
ชุมชนบานเรือนและศาสนสถานตางๆ ถูกทิ้งรางดวย  รวมทั้งวัดพระบรมธาตุ  
ตอมาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 จึงไดมีการเขามาบูรณะวัดพระบรมธาตุ   
อีกครั้ง  พบองคพระบรมธาตุนครชุมอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมจนนําไปสูการรื้อ
และสรางพระเจดียพระบรมธาตุนครชุมองคใหมขึ้นมา   
 
 4.1 พระบรมธาตุนครชุมองคท่ีสองสรางเมื่อไร ? 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรระบุวา  ในป พ.ศ.2392  สมเด็จ     
พระพุฒาจารย (โต พรฺหมฺรํสี) วัดระฆังโฆษิตาราม  กรุงเทพมหานคร  ไดขึ้นมา
เยี่ยมญาติที่เมืองกําแพงเพชร  ไดอานแผนศิลาจารึกอักษรไทยโบราณที่เก็บอยูที่
โบสถวัดเสด็จไดความวา  มีเจดียโบราณบรรจุพระบรมธาตุอยูน้ําปงตะวันตก
ตรงหนาเมืองเกาขาม 3 องค  ขณะนั้นพระยากําแพงเพชร (นอย)  ผูวาราชการ
เมืองไดจัดการคนควา  พบวัดและเจดียสมตามอักษรในแผนศิลาจึงปาวรองบอก
บุญราษฎรชวยกันแผวถางและปฏิสังขรณขึ้น  เจดียที่คนพบเดิมมี 3 องค  องคใหญ
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ซึ่งบรรจุพระบรมธาตุอยูกลาง  ชํารุดบางทั้ง 3 องค (เสด็จประพาสตนในรัชกาล  
ที่ 5, 2549 : 128)    
  ตอมาพบหลักฐานวา ในป พ.ศ.2414 แซภอ (แซงพอหรือพญาตะกา)  
พอคาไมชาวกะเหรี่ยงในเมืองกําแพงเพชรไดมีใจศรัทธาขอบูรณปฏิสังขรณพระ
เจดียในวัดพระบรมธาตุ  โดยแจงความประสงคผานเจาเมืองกําแพงเพชร  แลว
เจาเมืองกําแพงเพชรก็มีใบบอกลงไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อขอพระบรม         
ราชานุญาตความวา “...แซภอมีใจสัทธาอยากจะสรางพระเจดียกอสวมพระเจดีย
เกาที่วัดพระธาตุนาเมืองกําแพงเพชรฝงตวันตก  แซภอไดจางราษฎรทําอิดได      
เกาหมื่น...จะกอสวมพระเจดียเกาลงทั้ง 3 องค  กวาง 15 วา ยาว 15 วา  ชัก 4 
เหลี่ยม  มีมุข 4 ดาน  แลวจะกอพระเจดียบนมุขดานละองค...จะเอาชางเมือง
นอกเขามากอ  กําหนดจะกระทุงราก ณ เดือน 6 คางขึ้นปวอกจัตวา...” (กองหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)  และเจาพระยาศรีสุริยวงษ 
(ชวง บุนนาค) ผูสําเร็จราชการแผนดิน  กับเจาพระยาภูธราภัยที่สมุหนายก  ได
ปรึกษาและเห็นพรอมกัน  มีสารตราตอบกลับอนุญาตใหมีการสราง พระเจดียกอ
สวมพระเจดียองคเดิมไดตามความท่ีแจงในใบบอก 
  ถายึดตามขอความที่ระบุในใบบอกก็จะพบวา  พระเจดียพระบรมธาตุ
นครชุมองคเดิมจะตองถูกรื้อออกเพื่อสรางใหมทั้งองค  ดังพบขอความวา  มีการ
กําหนดจะกระทุงรากฐานพระเจดียองคใหมในชวงขางขึ้นเดือน 6 ปวอก (ปวอก 
ตรงกับ จ.ศ.1234) พ.ศ.2415  หากยึดตามหลักฐานสําเนาสารตรานี้  องคพระ
บรมธาตุนครชุมองคที่สอง (หรือองคปจจุบัน)  นาจะมีการเริ่มสราง (กระทุงราก-
ตอกเสาเข็ม) ในชวงวันขางขึ้นเดือน 6 พ.ศ.2415  หรือในระหวางวันที่  8-22 
เมษายน พ.ศ.2415 (กรมวิชชาธิการ  กระทรวงธรรมการ, 2475 : 91)  
  กอนท่ีจะมีการสรางพระเจดียองคพระบรมธาตุนครชุมองคที่สอง  ไดมี
การรื้อพระเจดียองคพระบรมธาตุนครชุมองคเดิมที่อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม
ออก  ในระหวางที่รื้อนั้นไดมีการพบพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดียองคกลางใส
ภาชนะทําเปนรูปสําเภาบรรจุไว  เรือสําเภาทําดวยเงิน  มีโกศทองคําตั้งอยู 
(สมเด็จพระมหาสมณเจาตรวจการณคณะสงฆในมณฑลฝายเหนือ พ.ศ.2456, 
2542 : 30)  ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค  ภายหลังไดอัญเชิญเขาบรรจุใน
พระเจดียใหม (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2474 : 27) 
 ตอมา ในป จ.ศ.1237 (พ.ศ.2418)  แซภอก็ถึงแกกรรม  และเขาใจวา
การปฏิสังขรณนั้นก็คงชะงักไป  จนมาในป ร.ศ.123-124 (พ.ศ.2447-2448)     
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พะโป นองชายของแซภอจึงรวบรวมทุนทรัพยเริ่มการปฏิสังขรณขึ้นใหมจนสําเร็จ 
(ฆรณี  แสงรุจ,ิ 2536 : 65) และทําการยกยอดฉัตรพระบรมธาตุนครชุมเมื่อวันข้ึน 
15 ค่ําเดือน 6 ป ร.ศ.125  ทําการเฉลิมฉลองสมโภช 3 วัน มีเจานาย ขุนนางและ
ราษฎรรวมบริจาคทรัพยทําบุญเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท (กอง        
หอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5, ศ.6/20 เรื่อง วัดพระธาตุกําแพงเพ็ชร)  เมื่อเทียบ
วันทางจันทรคติกับสุริยคติแลว  พบวา วันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 ป ร.ศ.125  ตรงกับ
วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2449 (กรมวิชชาธิการ กระทรวงธรรมการ, 2475 : 
125)  ซึ่งถือวาเปนวันที่องคพระบรมธาตุนครชุมองคที่สองสรางเสร็จอยาง
สมบูรณ 
  ฉัตรที่ถูกยกขึ้นเปนยอดฉัตรเหนือองคพระบรมธาตุนครชุมนั้น  พบ
หลักฐานวาพะโปไดจางคนออกไปซื้อยอดฉัตรนี้มาจากเมืองยางกุงในราคา 1,700 
บาท (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5, ศ.6/20 เรื่องวัดพระธาตุกําแพงเพ็ชร)  
เรื่องยอดฉัตรเหนือองคพระบรมธาตุนครชุมองคปจจุบันยังมีเรื่องเลาในชุมชนวา 
ฉัตรที่ใชยกเปนยอดฉัตรเหนือองคพระบรมธาตุนครชุมใน พ.ศ.2449 นั้นไมไดเปน
ฉัตรแรกที่พะโปซื้อมา  ฉัตรแรกที่ซื้อมานั้นปรากฏวามีขนาดไมพอดีกับยอดพระ
เจดีย  จึงนําไปยกเปนยอดฉัตรเหนือวิหารหลวงพออุโมงค  วัดสวางอารมณ  
ขางๆ บริเวณที่ตั้งของบานพะโปทางตอนเหนือของชุมชนนครชุมในปจจุบันแทน 
(ประวัติวัดสวางอารมณ, 2550 : ไมปรากฏเลขหนา)   
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ภาพที่ 4 ภาพพระบรมธาตุนครชุมฝพระหัตถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2449 หลังจากพะโปสรางพระเจดียเสร็จไมนานนัก (ที่มา : เสด็จ
ประพาสตนในรัชกาลที่ 5, 2549 : 133)    
 

  เมื่อพิจารณาขอมูลขางตนรวมกับภาพถายครั้งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสตนเมืองกําแพงเพชร พ.ศ.2449  ก็พบวามีภาพ
สวนประกอบของฉัตรขนาดใหญอยูขางกําแพงแกวรอบพระบรมธาตุนครชุมดวย  
แสดงวาฉัตรแรกที่พะโปซื้อมานั้นมีขนาดใหญมาก  ไมสมดุลกับยอด  พระบรมธาตุ  
จนตองมีซื้อฉัตรมาใหม  ซึ่งขอมูลจากภาพถายเกาไดสอดคลองกับคําบอกเลาของ 
ชาวนครชุมไดเปนอยางดี  สวนฉัตรที่ใชยกเหนือพระเจดียพระบรมธาตุนครชุมนั้น
ตองซื้อมาใหม  และมีเรื่องเลาวา  ฉัตรนี้บรรทุกมาบนหลังชางจากเมืองมะละแหมงมา
จนถึงวัดพระบรมธาตุใชเวลาทั้งสิ้นหนึ่งเดือนครึ่ง (วันเชิด  กิตติขจร, สัมภาษณ) 
  

4.2 เหตุผลและปจจัยสําคัญในการสรางพระบรมธาตนุครชุมองคท่ีสอง 
  ผูนําในการสรางพระบรมธาตุนครชุมองคที่สอง  คือ  แซภอ (หรือ    
แซงพอ)  ปรากฏช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา “พญาตะกา”  สําหรับคําวา “พญาตะกา”  
ในลายพระหัตถที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพถวายสมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศระบุวา  เปนช่ือเกียรติยศของพมาใชเรียกผูสรางเจดีย (สมเด็จ
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เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
2504 : 274)  
  ในเอกสารจดหมายเหตุระบุวา  แซภอซึ่งเปนชาวกะเหรี่ยงที่เขามาทํา
หนังสือสัญญาขอทําไมขอนสัก  ณ ปาคลองสวนหมาก  คลองวังเจา คลองประกัง 
(ปจจุบันเรียกวาคลองปลากั้ง)  แขวงเมืองกําแพงเพชร  แลวไดผลประโยชนมาก  
จึงมีใจศรัทธาอยากจะสรางพระเจดียกอสวมพระเจดีย 3 องคที่ทรุดโทรมในวัด
พระบรมธาตุฝงตะวันตกของเมืองกําแพงเพชร  จึงไดขออนุญาตทางราชการสราง
ขึ้น (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)  
  แซพอผูนี้มีหลักฐานวาไดมาตั้งบานเรือนทําไมขอนสักอยูที่ริมคลองสวน
หมากทางตอนเหนือของชุมชนปากคลองสวนหมาก  คงมีกําไรจากการทําไมขอนสัก
มาก  และมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เห็นพระเจดียที่วัดพระบรมธาตุทรุดโทรมมาก
คงตองการที่จะบูรณปฏิสังขรณใหมีความสมบูรณงดงาม “...แซภอก็เปนเกรี่ยงมา
ทําปาไมขรสักแขวงเมืองกําแพงเพ็ชรมีทุลรอนมาก  แซภอมีใจสัทธาจะถาปนา
พระเจดียเกาทํามุขกอกําแพงสวมพระเจดียธาตุนั้น  ก็เปนกองการกุศลของแซภ
อตอไปในพระพุทธสาศนา  จะไดเปนที่สการบูชายแกเทพาและมนุษ...การจะให
แซภอถาปนาสอมแปลงพระเจดียธาตุกอกําแพงไว  ก็จะไดเปนสงางามแกเมือง
กําแพงเพชร” (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)  จึงได
จางราษฎรทําอิฐเปนเงินจํานวน 44 ช่ัง 7 ตําลึง 2 บาท (เทากับ 3,550 บาท) 
(กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)  เพื่อใชในการสราง   
พระเจดียและยื่นเรื่องขออนุญาตทางราชการในการสรางพระเจดียใหม   
  ลักษณะเชนนี้ปรากฏทั่วไปในหลายๆ แหงในภาคเหนือที่มีชาวพมา 
มอญหรือกะเหรี่ยงที่เขามาทํากิจการตางๆ แลวร่ํารวยก็จะบริจาคทรัพยกอสราง
หรือบูรณปฏิสังขรณพระเจดีย วิหารและศาสนาสถานตางๆ ในอาราม  เชน  
หมองปนโหยหรือหลวงโยนะการวิจิตร คหบดีชาวพมาผูรับสัมปทานไมสักจาก
บริษัทบอมเบย เบอรมา และบริติชบอรเนียว  ไดบูรณะกูคําหรือพระเจดียเหลี่ยม
ที่เวียงกุมกาม  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.2451 (สุรชัย จงจิตงาม, 
2549 : 65) และอูโย  คหบดีชาวพมาที่เขาทําธุรกิจไมสักในเมืองลําปาง  ไดสราง
วัดศรีชุมขึ้นในป พ.ศ.2433 (สุรชัย จงจิตงาม, 2549 : 123) เปนตน 
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  โดยปกติ นิสัยของชาวกะเหรี่ยงก็ไมตางไปจากชาวมอญหรือชาวพมา  
ซึ่งคนพมาจะเลื่อมใสในศาสนาอยางลึกซึ้ง  เปนพุทธศาสนิกชนดวยใจและการ
ปฏิบัติบูชา  เขาไหวพระสวดมนตภาวนาเทากับที่เซนสรวงผีแนต บูชาดาว       
นพเคราะหประจําตน  จาริกแสวงบุญไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําวันเกิด
ของตน  ตามวัดวาอารามเจติยสถานคับคั่งดวยผูคนที่ไปสักการะกราบไหว (ธิดา  
สาระยา, 2554 : 172)  ดังนั้น  จึงไมใชเรื่องแปลกหากแซภอเมื่อมีฐานะร่ํารวย
แลวจึงอยากบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุนครชุมใหสมบูรณงดงาม  ทั้งที่ไมใช
ดินแดนบานเกิดเมืองนอนของตนเอง 
  แตการกอสรางพระเจดียโดยการควบคุมของแซภอก็ตองหยุดชะงัก ใน
ป พ.ศ.2418  เนื่องจากแซภอก็ถึงแกกรรม  ตั้งแตนั้นมาก็หามีผูใดจะปฏิสังขรณ
ขึ้นไม (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5, ศ.6/20 เรื่องวัดพระธาตุกําแพงเพ็ชร)  
มองกะเย (หรือมองสุเจ-หมองกาเล) บุตรชายซึ่งรับทํากิจการไมขอนสักตอมา
จนถึงป พ.ศ.2425 ก็ขาดทุนไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได  พระยารามรณรงค  
เจาเมืองกําแพงเพชรจึงเอาเงินของหลวงสมทบเงินสวนตัวลงทุนทําไมเอง  และใน
ป พ.ศ.2429 พะโปและพวกจึงไดมาขอแบงทํา (ฆรณี แสงรุจิ และศรัณย ทองปาน, 
2536 : 6)  
 พะโปผูนี้เปนนองชายของแซภอ  และนาจะมีความรูความสามารถใน
การทํากิจการปาไมมาบางพอสมควร (ฆรณี  แสงรุจิ และศรัณย  ทองปาน, 2536 
: 6)  ไดมาสานตอกิจการของพี่ชายจนมีความรุงเรืองอีกครั้ง  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบันทึกเกี่ยวกับพะโปไวในพระราชนิพนธวา “...ปาไมนี้
พะโปกะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเปนคนทํา  เมียเปนคนไทยช่ืออําแดงทองยอย  
เปนบุตรผูใหญบานวันและอําแดงไทยตั้งบานเรือนอยูติดกัน...” (เสด็จประพาสตน
ในรัชกาลที่ 5, 2549 : 126) ปจจุบันยังมีรองรอยอาคารบานเรือนที่เรียกวา 
“บานหางพะโป” หรือ “บานหาง ร. 5” (พระราชวชิรเมธี และคณะ, 2556 :   
29-30) อยูริมคลองสวนหมากใกลกับวัดสวางอารมณทางตอนเหนือของชุมชน
นครชุมในปจจุบัน 
  เมื่อกิจการทําไมรุงเรือง  มีกําไรมากขึ้น  พะโปไดพยายามที่จะสราง
พระเจดียที่วัดพระบรมธาตุใหเสร็จสมบูรณ  ซึ่งเปนการสานตองานของแซภอ     
ผูเปนพ่ีชาย  พะโปมีศรัทธาออกทุนทรัพยของตัวเองจํานวน 14,000 บาท และมี 
ผูรวมบริจาคสมทบรวมเปนเงินทั้งสิ้น 15,500 บาท (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ร.5, ศ.6/20 เรื่องวัดพระธาตุกําแพงเพ็ชร)  ทําการสรางพระเจดียตอในระหวางป 
พ.ศ.2447-2448  จนเสร็จสมบูรณ  และยกยอดฉัตรในป พ.ศ.2449 
   

4.3 รูปทรงสถาปตยกรรมพระบรมธาตุนครชุมองคท่ีสอง  
  ในสําเนาสารตราเรื่องแซภอขอสรางพระเจดียกอสวมพระเจดียเกา วัด
พระธาตุหนาเมืองกําแพงเพชร จ.ศ. 1233  ระบุวา “...แซภอมีใจสัทธาอยากจะ
สรางพระเจดียกอสวมพระเจดียเกาที่วัดพระธาตุนาเมืองกําแพงเพ็ชรฝงตวันตก...
จะกอสวมพระเจดียเกาลงท้ัง 3 องค  กวาง 15 วา ยาว 15 วา  ชัก 4 เหลี่ยม  มี
มุข 4 ดาน  แลวจะกอพระเจดียบนมุขดานละองค...จะเอาชางเมืองนอกเขามากอ
...” (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)   
  จากขอความในทองตราทําใหทราบวา  ชางที่กอสรางองคพระบรมธาตุ
นครชุมองคที่สองน้ันไมใชชาวไทย  หากแตเปนชาวตางชาติ  ซึ่งนาจะเปนชางชาว
มอญหรือชาวพมาที่แซภอวาจางมา  ทําใหองคพระบรมธาตุนครชุมมีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมแบบพระเจดียมอญที่พบเปนจํานวนมากในประเทศพมา  ฐานลาง
องคพระบรมธาตุนครชุมกวางยาวเทากันดานละ 15 วา (30 เมตร) สูง 16 วา 3 
ศอก (33.5 เมตร) (ประวัติพระบรมธาตุนครชุม, 2556 : 20) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 5 พระมหาเจดียชเวดากอง เมืองยางกุง  ประเทศพมา  ตัวอยางสถาปตยกรรม      
พระเจดียแบบมอญ 
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 สวนฐานลาง  เปนฐานบัวสี่เหลี่ยมจํานวน 1 ช้ัน  มีบัวลูกแกวคาด 1 
เสน  มีบัวคว่ํามากกวาบัวหงาย  เพื่อออกแบบใหฐานมีความลาดเอียง  ปกติ   
พระเจดียแบบมอญสมัยหงสาวดีเกือบทุกองคมักมีฐานบัวซอนกัน 2 ช้ัน  สวน
พระเจดียแบบพมาแทมักจะรองรับดวยฐานจํานวน 3 ช้ันอยางเครงครัด (เชษฐ  
ติงสัญชลี, 2555 : 211)  ซึ่งฐานลางองคพระบรมธาตุนครชุมที่มีช้ันเดียวนั้น  
นาจะเปนความเจาะจงของชาง  ที่ไมเครงครัดในรูปแบบเดิมเหมือนพระเจดียใน
พมา  
 สวนฐานลาด  เปนฐานบัวสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมดานละ 5 มุม  จํานวน 3 ช้ัน  
ฐานลาดคือฐานบัวที่มีบัวคว่ํามากกวาบัวหงายและลาดเอียง  ฐานลาดเปน
ลักษณะเฉพาะของพระเจดียแบบมอญ  จึงทําใหฐานพระเจดียมีความแผขยาย
ออกเปนอยางมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจดียแบบพมาแท (เชษฐ  ติงสัญชลี, 
2555 : 205)   
   ฐานลาดช้ันแรก  คั่นดวยลวดบัวลูกแกว  กึ่งกลางของแตละดานมีซุม
หรือมุขลักษณะหาเหลี่ยมยื่นออกมาดานละซุม  สวนยอดของซุมยื่นขึ้นไปจนถึง
กึ่งกลางของฐานลาดช้ันที่สอง  จากภาพถายเกาและคําบอกเลาพบวามีเพียงซุม
ดานตะวันออกเทานั้นที่มีการทําลายปูนปนประดับ  และไมมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูปหรือสิ่งเคารพอื่นใดอยูในซุม (พระครูอาทรวชิโรดม, สัมภาษณ)   
  ฐานลาดช้ันที่สอง  คั่นดวยลวดบัวลูกแกว  แตละดานมีซุมหรือมุข
ลักษณะหาเหลี่ยมยื่นออกมาดานละ 2 ซุม  สวนบนของซุมอยูในระดับเดียวกับ
ฐานสวนบน  โดยมีซุมของฐานลาดช้ันแรกอยูกึ่งกลาง  สวนฐานลาดช้ันที่สาม  
คั่นดวยลวดบัวลูกฟก  กึ่งกลางของแตละดานมีซุมหรือมุขลักษณะหาเหลี่ยมยื่น
ออกมาดานละซุม  เชนเดียวกับฐานลวดช้ันแรกแตมีขนาดยอมกวา  สวนบนของ
ซุมอยูในระดับเดียวกับฐานสวนบน 
 ฐานเขียง  เปนฐานเขียงกลมจํานวน 3 ช้ัน  เพื่อรองรับองคระฆัง  ซึ่ง
เปนลักษณะเฉพาะของพระเจดียแบบมอญ (เชษฐ  ติงสัญชลี, 2555 : 212-213)   
  องคระฆัง  แบงออกเปน 2 สวน  คั่นกลางดวยลวดบัวลูกฟกและมีลาย
ปูนปนเปนรูปวงกลมประดับ  องคระฆังสวนลางเปนแบบราบเรียบ  แตองคระฆัง
สวนบนมีลายปูนปนประดับ  กึ่งกลางเปนรูปคลายสัญลักษณตราประจําตระกูล
หรือตราบริษัทแบบยุโรป  ขนาบสองขางดวยลายพรรณพฤกษาแบบพมาใน
ลักษณะพลิ้วไหว  มีลายปูนปนชุดนี้ประดับรอบองคระฆังสวนบนทั้งสิ้น 8 ชุด  
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แตละชุดประดับองคระฆังตามทิศสําคัญทั้ง 8 ทิศ  เหนือสุดขององคระฆังมี    
ลายปูนปนรูปกลีบบัว (บัวคว่ํา) ประดับโดยรอบองคระฆัง 
  ปลองไฉน  เหนือองคระฆังขึ้นไปไมมีบัลลังก  แตเปนปลองไฉนแบบ
ลวดบัวลูกแกวจํานวน 7 ช้ันถัดขึ้นไปจากองคระฆัง  เหนือปลองไฉนปกติพระ
เจดียแบบพมาและแบบมอญจะตองมีปทมบาทหรือบัวคว่ํา-บัวหงาย  ซึ่งคั่น
ระหวางปลองไฉนกับปลี  ปกติแลวปทมบาทถือไดวาเปนลักษณะเฉพาะของ   
พระเจดียในศิลปะพมาโดยปรากฏอยูกับพระเจดียหลายกลุม (เชษฐ  ติงสัญชลี, 
2555 : 94)  แตองคพระบรมธาตุนครชุมปรากฏวาไมมีปทมบาท  สวนที่นาจะ
เปนปทมบาทถูกแบงออกเปน 2 สวน  คั่นกลางดวยลวดบัวลูกแกว  แตละสวนมี
ลายปูนปนรูปดอกไมและพรรณพฤกษา  ช้ันลางมี  4 ชุด  ประดับตรงดานที่เปน
ทิศรองหรือทิศเฉียงทั้ง 4 ทิศ  สวนช้ันบนมี 4 ชุดเชนกัน  แตประดับดานที่เปน
ทิศหลัก      
  ปลียอดและฉัตร  สวนปลียอดองคพระบรมธาตุนครชุมเปนปลียาว อาจ
เปนไปไดวาจะเกี่ยวของกับศิลปะมอญซึ่งนิยมทําปลียาว (เชษฐ ติงสัญชลี, 2555: 
155)  สวนฉัตรมีขนาดใหญ  เปนฉัตร 9 ช้ัน  ฉัตรแรกทําดวยสังกะสีเปนลวดลาย
ตางๆ  นํามาจากเมืองยางกุง  ประเทศพมา 
  เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมแลว  องคพระบรมธาตุนครชุม
เปนพระเจดียที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบพระเจดียมอญ  ลักษณะพระเจดีย
แบบมอญ  คือ  พระเจดียที่สรางข้ึนโดยชาวมอญท่ีบริเวณปากแมนํ้าอิรวดี  สะโตง  
และสาละวิน  ลักษณะสําคัญคือ  เปนพระเจดียที่เนน “ฐานแผลาด”  จนมีการ
ออกแบบลวดบัวใหแตกตางไปจากพระเจดียแบบพมาเพื่อใหเอื้อตอความแผลาด
ดังกลาว  พระเจดียแบบนี้จึงไมมีบันได  ไมมีทางประทักษิณดานบน  และ สถูป
มักกลายเปนพระเจดียบริวารประดับอยูโดยรอบเสมอ (เชษฐ  ติงสัญชลี, 2555 : 
18)   
  แตองคพระบรมธาตุนครชุมก็มีลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรม  เชน  
มีฐานลางช้ันเดียว  มีซุมหรือมุขยื่นออกมาจากฐานลาดดานละ 4 ซุม  และไมมี
ปทมบาท  ซึ่งนาจะเปนความจงใจของชางผูออกแบบ  ที่ไมเครงครัดในรูป
แบบเดิมและพยายามประยุกตรูปแบบสถาปตยกรรมขึ้นมาใหมก็เปนได 
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  จากหลักฐานประวัติศาสตรระบุวา  ตั้งแตสวนฐานเขียงและองคระฆัง
ขึ้นไปมีการทาสีเหลือง  สวนลายปูนปนทั้งหมดเปนสีขาว  พระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งเสด็จทอดพระเนตรองคพระบรมธาตุนครชุม
หลังจากยกฉัตรแลวไมกี่เดือนทรงบันทึกไววา “...พระเจดียนี้ทาสีเหลือง  มีลาย
ปูนขาว  แลดูในแมน้ํางามดี...” (เสด็จประพาสตนในรัชกาลที่ 5, 2549 : 126)   
 นอกจากนี้  ยังมีความเปนไปไดวาภายในองคพระบรมธาตุนครชุมนาจะ
กลวงหรือเปนโพรง  แลวมีเสาหรือแกนค้ํายันอยูภายใน  เนื่องจากปรากฏคําบอก
เลาของชาวบานหลายคนวา  หลังจากที่ปูนท่ีฉาบรอบองคพระเจดียชํารุดกะเทาะ
ออกตามกาลเวลากอนที่จะไดรับการบูรณะในป พ.ศ.2533  ทําใหเห็นอิฐเปน
กอนๆ และมีรอยราวหลายแหง  เวลาหยอดเงินเหรียญลงไปในชองรอยราวนั้นจะ
ไดยินเสียงเหรียญตกกระทบวัตถุที่อยูภายในองคพระเจดียดังออกมาจากภายใน
องคพระเจดีย  ดังนั้น  จึงมีความเปนไปไดวาภายในองคพระบรมธาตุนครชุม
นาจะกลวงหรือเปนโพรง  เชนเดียวกับพระเจดียทรงระฆังจํานวนมากที่ภายใน
องคพระเจดียกลวงหรือเปนโพรง 

ในการสรางพระบรมธาตุนครชุมองคที่สองของแซภอและพะโป  แมวา
จะมีการขออนุญาตทางราชการในการสรางพระเจดียใหม  และตลอดการกอสราง
จะอยูในสายตาหรือความดูแลของขุนนางเมืองกําแพงเพชรอยางตอเนื่อง  แต
รูปทรงของพระเจดียกลับมีสถาปตยกรรมแบบมอญ-พมาในที่สุด  เพราะพะโปได
นําชางมาจากพมา  ในขณะที่ทางราชการก็ไดกําชับเจาเมืองกําแพงเพชรใหเจรจา
กับแซภอวา “...การจะใหแซภอถาปนาสอมแปลงพระเจดียธาตุกอกําแพงไว  ก็จะ
ไดเปนสงางามแกเมืองกําแพงเพชร  แตอยาใหแซภอถือใจขาดวาเปนที่ของแซภอ  
ใหพระยาจาแสนบดี พระยากําแพงเพชรพูจจาช้ีแจงกับแซภอใหเขาใจตามทอง
ตรานี้...” (กองหอจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 รล.-มท. เลม 5 : 263)   

สาเหตุสําคัญที่พระเจดียพระบรมธาตุนครชุมถูกสรางเปนสถาปตยกรรม
แบบมอญ-พมานั้น  ประการแรกคือทั้งเจาภาพและชางลวนเกี่ยวของและผูกพัน
กับศิลปะดังกลาว  ประการที่สองขุนนางขาราชการเมืองกําแพงเพชรซึ่งเปน
ตัวแทนทางราชการอาจไมมีความรูความเขาใจในงานสถาปตยกรรมนัก  จึงปลอย
ใหพะโปกับชางสรางพระเจดียทรงน้ีขึ้นมา  ประการที่สาม  ทางราชการเองก็มิได
กําชับชัดเจนเรื่องรูปทรงสถาปตยกรรมพระเจดีย  กําชับเพียงไมใหแซภอถือเอา
วาเปนที่และพระเจดียของตนเทานั้น ในขณะที่ทางราชการเองก็ตองการใหมีการ
ซอมแปลงพระเจดียนี้ใหมเพื่อจะไดเปนที่กราบไหวและเปนพระเจดียที่สงางาม    
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คูเมืองกําแพงเพชรตอไป  จึงปลอยใหแซภอและพะโปซึ่งเปนผูมีทุนดําเนินการ
ตอไป  ทั้งนี้  ในชวงเวลาดังกลาวราชการก็ปลอยใหชาวกะเหรี่ยงและชาวพมาที่
เขามาทําปาไมซอมแปลงพระเจดียหลายแหงในเขตหัวเมืองลานนา 

 
4.4 การเปลี่ยนฉัตรและทาสีทององคพระบรมธาตุนครชุม 

     หลังจากที่มีการสรางองคพระบรมธาตุนครชุมเสร็จและทําการยกยอด
ฉัตรในกลางป พ.ศ.2449  องคพระบรมธาตุนครชุมก็ไมไดรับการบูรณปฏิสังขรณ  
ทําใหปูนที่โบกฉาบและลายปูนปนรอบองคพระบรมธาตุผุกรอนหลุดรวงชํารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา   
  จนลวงเลยมาถึงป พ.ศ.2533  รอยตรีทวี  ผดุงรัตน  ผูวาราชการจังหวัด
กําแพงเพชรในขณะนั้น  พรอมดวยพระสิทธิวชิรโสภณ (ชวง) เจาอาวาสวัดพระบรม
ธาตุ  พระอารามหลวงในขณะนั้น  ไดชักชวนพุทธศาสนิกชนในจังหวัดกําแพงเพชร
และพุทธศาสนิกชนท่ัวไปรวมกันบูรณะองคพระบรมธาตุนครชุม  โบกฉาบปูนปน
ลายทาสีใหม (ประวัติพระบรมธาตุนครชุม, 2556 : 20)  เปนสีขาวท้ังองค  เปลี่ยน
ฉัตรยอดพระบรมธาตุนครชุมตามรูปแบบเดิม  โดยการควบคุมของชางจากกอง
หัตถศิลป กรมศิลปากร  แลวเสร็จเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2533 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 สภาพองคพระบรมธาตุนครชุมกอนการบูรณะในป พ.ศ.2533  (ที่มา : ปฏิพัฒน     
พุมพงษแพทย, 2531 : 8) 
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 ตอมา ในป พ.ศ.2548  พระศรีวชิราภรณ (วีระ) ปจจุบันคือพระ
ราชวชิรเมธี  เจาอาวาสวัดพระบรมธาตุ   พระอารามหลวง  พรอมดวย
พุทธศาสนิกชนซึ่งประกอบดวยคณะศรัทธาหลายคณะ  ไดรวมเปนเจาภาพในการ
บูรณะทาสีทององคพระบรมธาตุนครชุม  ซอมฉัตร  ปูหินแกรนิตและสรางรั้วอัล
ลอยดรอบองคพระบรมธาตุนครชุม  รวมเงินทั้งหมดประมาณ 2,500,000 บาท  
เพือ่ถวายเปนพุทธบูชา  โดยมีพิธีนํายอดฉัตรลงเมื่อวันมาฆบูชาปนั้น  บูรณะอยู 3 
เดือนจึงแลวเสร็จ  และมีพิธียกยอดฉัตรขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2548 
(ประวัติพระบรมธาตุนครชุม, 2556 : 20) โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย  
เจาอาวาสวัดปากน้ํา  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  เจาคณะใหญหนเหนือ 
(ในขณะนั้น) เปนประธานในพิธี  ทําใหองคพระบรมธาตุนครชุมมีสีทองดังที่
ปรากฏในปจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 7  สถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุมองคที่สองในปจจุบัน 
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บทสงทาย 
 

   พระบรมธาตุนครชุมถือ ไดว า เปนพระมหาธาตุสําคัญประจํา
ชุมชนโบราณเมืองนครชุม  ทั้งยังคงเปนที่นับถือของผูคนโดยทั่วไปและก็
ยังคงนับถือเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  องคพระบรมธาตุเจดียมีพัฒนาการ
การสรางมาหลายสมัย เพราะในสมัยแรกสรางเปนพระเจดียทรงดอก
บัวตูม และมีเจดียทรงระฆังที่สรางภายหลังอีกสององคอยูดานขาง ตอมา
เมือ ง ไดร า ง ไปในชวงการ เทครัว  พ .ศ .2127  จ ึงทํา ให ว ัด ร า ง ไปดวย  
กระทั่งสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) ไดอานจารึกที่วัดเสด็จที่มีการกลาวถึง
วัดพระบรมธาตุ ในพ.ศ.2392 จึงไดปาวรองใหมีการบูรณะวัดพระบรมธาตุนครชุม
ขึ้นมา นับตั ้งแตนั ้นมาก็ไดมีการบูรณะวัดใหดีขึ ้นเรื ่อยมา รวมถึงการ
บูรณะองคพระบรมธาตุใหมเปนศิลปะแบบมอญ-พมาโดยกะเหรี่ยงสอง  
พี่นอง คือ  แซภอและพะโป ระหวาง พ.ศ.2414-2449 
 หลักฐานทั้งหมดสามารถนํามาวิเคราะหหารูปทรงเดิมขององค
พระบรมธาตุ  ปการสถาปนา เหตุผลและปจจัยในการสรางพระบรมธาตุ
องคแรกวา เดิม พระบรมธาตุนครชุมมีรูปทรงแบบพระเจดียทรงดอก
บัวตูม  ศิลปะสุโขทัย  สถาปนาใน พ .ศ .1900 โดย เหตุผลและปจจัย
เกี ่ยวกับการเมืองเพื่อสรางความชอบธรรมในการปกครองดินแดนลุ ม
แมน้ําปงตอนลางของพระมหาธรรมราชาลิไทย  สวนการสรางพระบรม
ธาตุ เหตุผลและปจจัยองคที่สอง บูรณะครั ้งแรก ใน พ.ศ.2414 โดย
แซภอ กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษ  มีเหตุผลปจจัยสําคัญมาจากแรงศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา  แตมาสร า งแลว เส ร็จ ใน  พ .ศ .2449 โดยพะโป 
นองชายของแซภอ  เพราะแซภอเสียชีวิตกอนที่จะสรางพระบรมธาตุ 
องคที่สองสําเร็จ  จึงทําใหองคพระบรมธาตุนครชุมมีสถาปตยกรรมแบบ
พระเจดียศิลปะมอญ-พมา  ดังที่ปรากฏในทุกวันนี้   
 ปจจุบันพระบรมธาตุนครชุมไดกลายเปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์
แหงจังหวัดกําแพงเพชร  เปนศูนยกลางแหงความศรัทธา เปนศาสนสถานที่
เปนศูนยกลางการประกอบพิธีกรรมสําคัญของพระพุทธศาสนา และเปน
แหลงจาริกแสวงบุญของผู คนที่ตองการมาสักการะเพื ่อเกิดบุญกุศลและ      
ศิริมงคลของพุทธศาสนิกชนและนักทองเที่ยวทั่วไป แตอยางไรก็ดี ขอมูล
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เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชุม
ยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมใหชัดเจน  
ในการศึกษาครั ้งนี ้จ ึง เป นเพียงการศึกษาที ่ใหความสําคัญกับหลักฐาน
ประวัติศาสตรเปนหลัก  ผลการวิเคราะหศึกษาของผู เขียนที ่ปรากฏใน
บทความนี้  ยังไมใชเปนขอยุติทางวิชาการ  ยังจําเปนที่จะตองศึกษาคนควา
กันตอไป   
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ลําดับการ
สราง/

ซอมแซม
/บูรณะ 

ปพุทธ-
ศักราช 

รูปทรงสันนิษฐาน/ภาพถาย ผูสราง/
ผูดําเนินการ

บูรณะ 

สาเหต ุ  
การสราง/
ซอมแซม/

บูรณะ 
1 1900 

 

พระมหาธรรม
ราชาลิไทย 

เพื่อ
ประดิษฐาน
พระบรม
สารีริกธาตุที่
อัญเชิญมา
จากลังกา  
และเปนการ
ประกาศ
สิทธิธรรม
ของพระองค 

2 กลาง
พุทธ
ศตวรร
ษที่ 21 

 

พระยาศรีธรร
มา-โศกราช 
เจาเมือง
กําแพงเพชร 

เพื่อซอม
แปลงพระ
มหาธาตุ  
วัดวาอาราม
และสาธา- 
รณูปโภค
ตางๆ อุทิศ
ถวายพระ
ราชกุศลแด
พระมหากษั
ตริยสอง
พระองคแหง
กรุงศรี
อยุธยา 
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3 2414 -
2449 

 

แซภอและพะ
โป  พอคาไม
ชาวกะเหรี่ยง
ในบังคับ
อังกฤษ 

รื้อและสราง
พระบรมธาตุ
เจดียใหม 
จากเดิมที่
เปนเพียง
ซากเจดีย  
เพื่อเปนที่
สักการบูชา
และพระ
เจดียประจํา
เมือง
กําแพงเพชร 

4 2533 

 

รอยตรีทวี  
ผดุงรัตน  ผูวา
ราชการ
จังหวัด
กําแพงเพชร  
และพระสิทธวิ
ชิรโสภณ 
(ชวง) เจา
อาวาสวัดพระ
บรมธาต ุ

เพื่อบูรณะ
องคพระ
บรมธาตทุี่
ทรุดโทรม 
โดยโบกฉาบ
ปูนปนลาย
ทาสีใหมเปน
สีขาวทั้งองค 

5 2548 

 

พระศรีวชิรา
ภรณ  (วีระ) 
ปจจุบันคือ
พระราชวชิร
เมธ ีเจาอาวาส
วัดพระบรม
ธาตุ   

เพื่อบูรณะ
ทาสีทอง 
ซอมฉัตร ปู
หินแกรนิต
และสราง
รั้วอัลลอยด
รอบองค
พระบรมธาตุ
นครชุม 
ถวายเปน
พุทธบูชา 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปขอมูลการสรางและบูรณะซอมแซมองคพระบรมธาตุนครชุม 
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district Administrative Organization, Warin Chamrab 

Sub-district, Ubon Ratchathani Province   
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บทคัดยอ 

  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบล หนองกินเพล อําเภอ
วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหวาง วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 28 
กุมภาพันธ 2558กลุมประชากรเปาหมายในการศึกษาเปน ผูสูงอายุที่อาศัยในเขต
องคการบริหารสวนตําบล หนองกินเพล อําเภอวารินชําราย จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่มีอายุตั้งแต60 ปขึ้นไปในปพ.ศ. 2557 จํานวน 21 คน วิธีการวิจัยในการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึกผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีศักยภาพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในดานของการมีเหตุผล มากที่สุด รองลงมา คือ การ
พอประมาณ การมีภูมิคุมกันที่ดี ตามลําดับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูสูงอายุ 1) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี 
ไดแก การประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขาวสารในการ
ดูแลสุขภาพตนเองการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการและการจัดตั้งกลุม
หรือชมรมผูสูงอายุการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตางๆของ

                                                           
1 ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล 

นักศึกษา 
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ชุมชนโดยสื่อสารผานผูนําชุมชนหรือโรงเรียนในชุมชน 2) การพอประมาณไดแก
การสรางความเขาใจใหบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวใหเขาใจธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในความดูแลการสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหมี
บทบาทและเขารวมกิจกรรมในครอบครัวการจัดกลุมอาชีพสรางรายไดใหกับ
ผูสูงอายุ และการหาแหลงทุนหรือแหลงสนับสนุนในเรื่องปจจัยสําหรับผูสูงอายุที่
มีฐานะยากจน 3) การมีเหตุผล ไดแก  จัดใหผูสูงอายุที่มีความรูและประสบการณ
เขามารวมพัฒนาเด็กวัยรุนเยาวชนในชุมชนโดยการใหคําแนะนําอบรมสั่งสอน
เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตท่ีดีและเหมาะสมผลการศึกษาครั้งนี้หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานอื่น ๆ ควรจะสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุใหมีความครอบคลุมทุก ๆ ดาน
ไมวาจะเปนดานการวางแผนงาน การติดตอประสานงาน การฝกทักษะฝมือการ
ผลิต การหาตลาดใหกลุมผูสูงอายุ การหาแนวทางสรางรายไดเพื่อใหผูสูงอายุมี
รายไดเพิ่มขึ้น สมาชิกในครอบครัวควรใหความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพผูสูงอายุ 
เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น 

 
คําสําคัญ : ศักยภาพ, เศรษฐกิจพอเพียง, ผูสูงอายุ, องคการบรหิารสวนตําบล  
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Abstract 
 

 The objective of this research was to study the elder’s 

potential according to the principle of sufficiency economy in the 

area of Nong Kin Phen Sub-District Administrative Organization (SAO), 

Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province from 1st January 

2015 to 28th February 2015. The population of this study consisted 

of 21 elders who lived in Nong Kin Phen SAO, Warin Chamrap 

District, Ubon Ratchathani Province, aged at least 60 years in 2014, 

the tool of data collection was open ended survey questionnaire in 

order to inspect the potential of elders according to the principle of 

sufficiency economy in the elder zone under the area of Nong Kin 

Phen SAO, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province, 

which cover in 3 aspects as followed Risk management, 

Reasonableness and Moderation. As for data analysis, the general 

data used percentage for describing the characteristic of sample 

group, moreover the data from survey questionnaire about the 

potential of elder according to the principle of sufficiency economy 

was evaluated the content quality.  

 From the research, it revealed that the majority of elders 

had the potential according to the principle of sufficiency economy 

in descending order were Moderation, Risk Management, 

respectively. The approaches for the development of elder’s 

potential according to the principle of sufficiency economy as 

followed 1) Good risk Management, it included the public relation 
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and the information about the sufficiency economy, self-health 

care. The training course for introducing the nutrition and the 

establishment of group or elder club in order to promote and 

support the elders participating in the various activities of 

community via community leader or schools, 2) Moderation, it 

made the understanding for children and family members in the 

nature and characteristic change of elders, it also involved  the 

support and promotion of elder having the role and participating 

the family activity, it should set up the career group so as to make 

the revenue for the elder and it should find the capital source for 

the elders who lived in poverty level, 3) Reasonableness, it involved 

that the elders should be opened the chance to learning and pass 

the experience of the development of adolescent in community by 

teaching in the way of good living. The result of this research could 

be used as the model for government section especially in Sub-

District level for giving the knowledge and understanding for people 

in community or local who aged at least 50 years old in order to 

make them understand and accept the change before they became 

elders. 

Keywords: Potential, Sufficient economy, Elderly, Sub-District  

  Administrative Organization 
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บทนํา 

องคการสหประชาชาติไดประเมินสถานการณวาปพ.ศ. 2544-2563 

(2001-2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้น

ไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก(สภาวิจัยแหงชาติ, 2555) 

สําหรับประเทศไทยพบวาผลการสํารวจประชากรสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติในป 2550  ประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเนื่อง โดยมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.7  และคาดการณวาในป 2563 

จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15.28 ของประชากรทั้งหมด (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2550) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติไดพยากรณโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ

วา “ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเปนสังคมผูสูงอายุ

สมบูรณแบบภายในชวงระหวางปพ.ศ. 2551- 2571 สัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 

ปข้ึนไปจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.1 เปนรอยละ 23.5 หรือ 1 ใน 4 ของประชากร

ทั้งประเทศ(สํานักสถิติแหงชาติ, 2551) 

 การมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น สงผลใหโครงการ

สรางประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป คืออัตราสวนผูสูงอายุที่เปนภาระเพิ่ม

สูงขึ้น  ในขณะที่อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจสวนรวมตอการออมและการลงทุนทําใหผูสูงอายุตองเสี่ยง

ตอการถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพังมากข้ึน เพราะประชากรวัยแรงงานสวนหนึ่งตอง

ยายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุตรหลานมีเวลาเอา

ใจใสผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุจึงตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ  (ภูริชญาเทพศิริ, 2554) 

 ผูสูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆอาจกอใหเกิดปญหามากมายแก

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการเตรียม

รับมือกับความเจ็บปวยและโรคภัยไขเจ็บของผูสูงอายุ การจายสวัสดิการครองชีพ
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ของผูสูงอายุ การแบกรับภาระของบุตรหลานซึ่งเปนวัยทํางานที่มีตอผูสูงอายุใน

สัดสวนที่ไมสมดุล(New Internationalist, 2010. ; Kelly, 2010: 4 อางถึงใน 

สุทธิพงศ บุญผดุง ,2554) การถูกทอดทิ้งและละเลยจากบุตรหลาน การถูกกระทํา

รุนแรงทางจิตใจจากบุตรหลานหรือคนในครอบครัวจากคําพูดและการไมใหเกยีรต ิ

(สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ:จิราพร เกศพิชญวัฒนา, มปป.อางถึงใน สุทธิพงศ บุญผดุง ,2554)

นอกจากนี้ยังพบวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผูสูงอายุ เปนการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในครอบครัว และสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้นจะพบวา

ผูสูงอายุจะลดบทบาทลง เชนจากการเปนหัวหนาครอบครัวกลับเปนผูที่ตองไดรับ

การเลี้ยงดูจากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง และจาก

การเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมทําใหผูสูงอายุบางคน

ตองเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ  อีกทั้งการเกษียณอายุราชการจะสงผลให

ผูสูงอายุมีบทบาทและการเขารวมกิจกรรมทางสังคมลดนอยลง เกิดการพึ่งพิงทั้ง

ดานกิจวัตรประจําวันตลอดจนกิจกรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต สงผลกระทบ

ดานจิตใจของผูสูงอายุได ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุทั้งดาน

รางกาย จิตใจและสังคมจะสงผลกระทบถึงกันและกันเปนวงจรไมรูจบ มีผลให

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุลดลง ดังนั้นแนวทางในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การ

ชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจสามารถดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางเหมาะสม  ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเปนภาระใหแก

ผูอื่นและดํารงไวซึ่งการมีคุณคาในตนเอง (ภูริชญา เทพศิริ, 2554) 

 จากสภาพปญหาขางตนถาไดมีการเตรียมรับมือกับปญหาเหลานี้เสีย

แตลวงหนาหรือสรางภูมิคุมกันที่ดีตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงพระราชทานแกพสกนิกรยอมเปนการเตรียมการ

อยางชาญฉลาดชวยใหรัฐไมตองทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลกับการฟนฟูดูแล

รักษาผูสูงอายุดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนสิ่งจาเปนและเปนเรื่อง

เรงดวนที่รัฐควรเรงรีบในการดําเนินการหากไมมีการดําเนินการใดๆเพื่อรองรับ
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สังคมผูสูงอายุของไทยก็จะมีแนวโนมที่จะตองเผชิญกับปญหาความยากจนของ

ผูสูงอายุ (วโรทัย โกศลพิศิษฐ, 2550) 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงมีพระราชดํารัสไวนานมากแลวและในป 2540 ทรงมีพระราชดํารัสย้ําใหเห็น

ถึงความสําคัญของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อีกครั้งเมื่อประเทศประสบกับ

ปญหาเศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถช้ีแนว

ทางการดํารงอยูและปฏิบัติงานในทางที่ควรจะเปนมุงเนนการรอดพนจากภัยและ

วิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาโดยมีคุณลักษณะสําคัญ

ประกอบดวยความพอประมาณความมีเหตุผลและมีการมีภูมิคุมกันภายใตเง่ือนไข

สําคัญคือเงื่อนไขแหงความรอบรูและเงื่อนไขแหงคุณภาพซึ่งในการดํารงชีวิตของ

คนในสังคมปจจุบันไมวาจะเปนอาชีพใดๆก็ตามสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชไดอยางกวางขวางโดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่ทําให

ชุมชนใชทรัพยากรอยางคุมคามีการรวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกันของ

สมาชิกในชุมชนดวยทุนทางสังคมที่มีอยูกิจกรรมเชิงจริยธรรมความดีงามและ    

จิตสํานึกรักทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล รับผิดชอบประชากรจํานวน
7,186 คน จากการสํารวจประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบวามีจํานวนผูสูง
อายในป 2557 จํานวน  759 คน ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมรอยละ 10 ซึ่งจากจํานวน
ผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลมีภารกิจ
เพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับกลุมผูสูงอายุซึ่งสภาพและขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาวะการอยูอาศัยของผูสูงอายุในองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลนั้นมี
ลักษณะสอดคลองกับผูสูงอายุสวนใหญของประเทศ กลาวคือ สวนใหญอาศัยอยู
กับลูกหลานซึ่งเปนครอบครัวขยายแตครอบครัวจะมีแนวโนมเล็กลงจากครอบครวั
ขยายที่ใชชีวิตรวมกันอยางนอยสามรุน ไดแก พอแม ลูก ปูยาตายาย กลายเปน
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบดวย พอแมลูก จึงทําใหผูสูงอายุตองใชชีวิตโดยลําพัง
มากขึ้นอยางไรก็ตามที่ผูสูงอายุอยูคนเดียวหรือโดยลําพังนั้นกําลังมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในลักษณะคอยเปนคอยไป โดยสาเหตุสําคัญเกิดจากการอพยพยายถ่ินของ
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แรงงานชนบทสูเมืองที่อื่น และยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนหนึ่งที่ไมมีญาติพี่นองเปน
โสดหรือไมมีสมาชิกในครอบครัวที่จะใหความเกื้อหนุนดูแลหรือถูกทอดทิ้งซึ่งไดมี
การนําเสนอผานสื่อตางๆที่ปรากฏใหเห็นอยูเปนประจํา 
 จากเหตุและผลทั้งหมดขางตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษา

ศึกษาศักยภาพของผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และหาวิเคราะหหา

ปจจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพของผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน

องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนําไปเปน

ฐานขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในองคการบริหาร

สวนตําบล หนองกินเพลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 

1.เพื่อศึกษาศักยภาพของผูสูงอายตุามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
องคการบริหารสวนตําบล หนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

2.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในองคการบริหารสวน
ตําบล หนองกินเพลตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วิธกีารศึกษา 
 

ประชากรกลุมเปาหมายคือผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองกินเพล  จังหวัดอุบลราชธานี ในปพ.ศ. 2557 ในกลุมอาชีพ จํานวน 11 คน 
ผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล  จังหวัดอุบลราชธานี ในป
พ.ศ. 2557 โดยเปนกลุมออมทรัพย จํานวน 10 คน นายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รวมประชากรเปาหมายจํานวน 25 คน
โดยใชแบบสัมภาษณเปนหลักโดยใชวิธีการวิจัยในการศึกษาจากการสัมภาษณ  
เชิงลึก (In-depth Interview) การเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูล
บุคคลที่เลือกสรรแลววาเปนผูท่ีรูเรื่องนั้นๆใหขอมูลหลัก (Key Informant)  
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ผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเขต องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลจํานวน 

21 คน ทําการศึกษาระหวาง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 28 

กุมภาพันธพ.ศ.2558  กลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองกินเพลจังหวัดอุบลราชธานี ในปพ.ศ. 2557 และมีผูบริหารรวมสะทอน

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 4 คน  ประกอบดวย นายกองคการ

บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน      

2 คน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน โดยใชแบบสอบถาม

ปลายเปดและวิเคราะหขอมูลนั้นไดใชเทคนิคท่ีเรียกวา Content Analysis เพื่อดู

ศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองกินเพลและแนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ครอบคลุม 3 ดาน ไดแก ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี การเหตุมีผล ความ

พอประมาณ ประชากรสวนใหญ มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา

ตอนตน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดต่ําสุด 600 บาท/เดือน 

สูงสุด 10,000 บาท/เดือน 

ผลการศึกษาจะนําเสนอขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในองคการ

บริหารสวนตําบลหนองกินเพล 

 ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวคิดเศรษฐกิจ  

พอเพียงองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 
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ตอนที่ 1 ศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในองคการบริหาร

สวนตําบลหนองกินเพล 

1.การดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลหนองกินเพล 

ผูสูงอายุในในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล โดยสวนใหญ 

ผูสูงอายุ เพศหญิง โดยสวนใหญ หลังตื่นนอนจะทําหนาที่หุงหาอาหาร ทําบุญ  

ตักบาตรและดูแลบานในขณะที่ลูกหลานไปทํางาน หารายไดเสริมจากการทํา    

ไมกวาด คุยกับเพื่อนบาน จํานวน 7 ราย เลี้ยงวัว ควาย จํานวน 3 ราย และเลี้ยง

ดูบุตรหลานที่บาน จํานวน 2ราย มี 1 รายที่ใหขอมูลวาปฏิบัติตามเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใหขอมูลวา ทําอาชีพเกษตรกรรมและเขาวัดฟงธรรม ผูสูงอายุ    

เพศชาย หลังตื่นนอน มีกิจกรรมเดินออกกําลังกายรอบบาน ไปนา จํานวน 4 ราย 

ไมมีกิจกรรมทําเน่ืองจากสูงอายุมากจํานวน 1 ราย และ ทําอาชีพคาขาย จํานวน 

2 ราย มี 1 ราย ที่ใหขอมูลวาปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยการเลี้ยงไกและทํา

เกษตรกรรม 

2.ศักยภาพผูสูงอายุตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ดาน ไดแก 

  2.1 การมีภูมิคุมกันท่ีดี ไดแก การมีความรูเพียงพอการพัฒนา
ตนเองการติดตามขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุ 
เพศหญิง ไมไดติดตามขอมูลขาวสารหรือติดตามนอยมากจํานวนถึง 10 คน 
เนื่องจาก ใหเหตุผลวา ขอมูลที่นําเสนอบางครั้งรุนแรง ไมมีเวลา บุตรหลานไมให
ฟงขอมูลขาวสารเพราะเปนหวงสุขภาพ บางคนใหเหตุผลวา บางครั้งฟงไมรูเรื่อง
แมแตเสียงตามสายในหมูบาน มีผูสูงอายุ เพศหญิง เพียง 3 คน ที่ติดตามขอมูล
ขาวสารทุกวัน โดยมีชองทางในการติดตาม คือ โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ 
ในผูสูงอายุเพศชาย พบวา จํานวนผูสูงอายุที่ติดตามขาวทุกวัน จากชองทาง
โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ จํานวน 2 ราย ผูสูงอายุที่ติดตามขาวสารเปน  
บางวันมีจํานวน 3 คน  โดยใหเหตุผลวามีกิจกรรมรีบเรงท่ีตองทําในชวงเชา ทําให
ไมสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดทุกวัน แตจะพยายามฟงจากวิทยุ ผูสูงอายุ อีก 
3 คน ไมฟงขอมูลขาวสาร เนื่องจากไมสนใจ รูสึกเบื่อขาวในบานเมือง 
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2.2 การพอประมาณ ไดแก การพูดคุยกับลูกหลาน 

  จากการศึกษาพบวา โดยสวนใหญผูสูงอายุจะมีเวลาพูดคุยกับ

ลูกหลาน จํานวน 14 คน โดยประเด็นในการพูดคุยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน 

แนะนําในการดําเนินชีวิต การทํางาน การปฏิบัติตัว ชวงเวลาที่ไดพูดคุยจะเปน

ชวงเวลา เชา และเย็น โดยเฉพาะชวงเวลาเย็นหลังรับประทานอาหารเสร็จก็จะมี

โอกาสไดพูดคุยกัน แตมีผูสูงอายุจํานวน 7 คนท่ีไมมีเวลาพูดคุยกับลูกหลานหรือมี

นอยมาก เนื่องจาก ลูกหลานตองรีบไปทํางาน ไปโรงเรียน ในจํานวน มี 1 คนที่

ลูกหลานไมเช่ือฟง ทําใหผูสูงอายุไมอยากพูดคุยดวย และมีจํานวน 1 คน ที่

ลูกหลานแยกครอบครัวออกไปอยูที่นา ผูสูงอายุอยูดวยกัน นานครั้งจะเจอ

ลูกหลานเนื่องจากลูกหลานเอาอาหารมาสง แตไมมีโอกาสไดพูดคุยกัน 

  2.3 การมีเหตุผล ไดแก การสื่อสารกับลูกหลานดวยเหตุผลที่

พอเพียง  

  จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุโดยสวนใหญ จํานวน 18 คน 

มักจะมีการสั่งสอนลูกหลาน โดยเลาประสบการณชีวิตของตนเองที่ผานมา 

ยกตัวอยางบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตและไมประสบผลสําเร็จในชีวิต ใช

เหตุผล เนื้อหาสวนใหญที่ใชสื่อสารและบอกลูกหลาน คือการหางไกลยาเสพติด 

รองลงมา คือเรื่อง การทํางาน ความขยันหมั่นเพียรและการอดออมตามลําดับ ผล

คือ สวนใหญลูกหลานจะรับฟง  มีผูสูงอายุ 1 คน ที่ใชนิทานในการสั่งสอน

ลูกหลาน โดยเอานิทานมาเปนสื่อในการสอน ผล คือ ลูกหลานมีความตั้งใจฟง

และปฏิบัติตามไดแตมีผูสูงอายุเพียง 1 คน ที่สั่งสอนลูกหลานแลวลูกหลานไมรับ

ฟง ไดแตบอกตนเองวา “ชางเขา” และมีผูสูงอายุเพียง 1 คน ที่สื่อสารกับ

ลูกหลานแลวลูกหลานไมรับฟงใชวิธีการลงโทษโดยการตี 
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 3. ขอเสนอแนะที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลในการ

สนับสนุนการเรียนรูของผูสูงอาย ุ

 จากการศึกษาพบวา โดยสวนผูสูงอายุ ตองการใหองคการบริหารสวน

ตําบลหนองกินเพลสนับสนุนเรื่องการสงเสริมการเรียนรูในเรื่องการประกอบ

อาชีพสําหรับผูสูงอายุเพื่อชวยใหผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มรองลงมา คือ การสนับสนุน

ชมรมผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลใหมีความเขมแข็ง

ยั่งยืน  

 

ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ี
 

 จากการสัมภาษณองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล1 คน รอง

องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล 2 คน และปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หนองกินเพล 1 คน พบวา ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล 

มองผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลมีศักยภาพในดานตางๆ 

ดังน้ี  

การมีภูมิคุมกันที่ดี พบวา ผูสูงอายุมีการติดตามขอมูลขาวสารที่จําเปน
นอยมาก เนื่องจาก ผูสูงอายุบางคนจํากัดดานขาดอุปกรณที่จะติดตามขอมูล
ขาวสารดานตางๆ เชน ไมมีวิทยุ โทรทัศน หรือบางครั้งไมคอยสนใจในขอมูล
ขาวสารรอบตัว 

ดานการพอประมาณ พบวา ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
หนองกินเพลมองศักยภาพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล 
วามีศักยภาพในดานการพอประมาณคอนขางนอยเนื่องจาก ลักษณะชุมชนของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลเปนลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทผูที่เปนวัย
ทํางานมักจะเขาไปทํางานในตัวเมือง ตองเดินทางแตเชา กลับค่ําทําใหการพูดจา
หรือพูดคุยกับลูกหลานมีคอนขางนอยและมีเวลาในการพบปะพูดคุยกันในระยะ
สั้นๆ 
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ดานการมีเหตุมีผล พบวา ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล   
หนองกินเพลมองศักยภาพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล 
วามีศักยภาพในดานการพอประมาณปานกลาง เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญมักใช
เหตุผลในการสั่งสอนลูกหลาน โดยอาศัยประสบการณที่ผานมาใชสั่งสอน
ลูกหลาน บางคนท่ีมีศักยภาพสูงก็ใชการเลานิทานในการสั่งสอนลูกหลาน 
 จากการสัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล พอ

สรุปแนวทางพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแตละดาน 

ดังน้ี 

 

ศักยภาพผูสูงอายุ
ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่จะไดรับ 

1. การมีภูมิคุมกันท่ีด ี - การประชาสัมพันธและใหขอมูล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหรับรู
ถึงลักษณะของการมี เหตุผลความ
พอประมาณและการสรางภูมิคุมกันท่ี
ด ี
- การประชาสัมพันธขาวสารในการ
ดูแลสุขภาพตนเองซ่ึงจะเนนถึงการ
ปองกันท้ังในเชิงรุกและรับกับโรคภัยท่ี
เกิดกับผูสูงอายุอันตรายจากการสูบ
บุหรี่และการดื่มของมึนเมาการเลือก
บริโภคอยางชาญฉลาดเพ่ือสุขภาพท่ีด ี
- การจัดอบรมใหความรู เกี่ ยวกับ
โภชนาการการบริโภคท่ีเหมาะสมกับ
วัยรูจักพอประมาณในการบริโภคเพื่อ
สร างภูมิ คุ มกันดานสุขภาพท่ีดีแก
ผูสูงอายุ 
- การจัดตั้งกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ
เพื่อสรางเครือขายทางสังคมสาหรับ

- ผู สู งอายุ ได รั บ
ขอมูลขาวสาร ท่ี
สํ า คั ญ ใ น ก า ร
ดําเนินชีวิต และ
เ ป น ก า ร ส ร า ง
เสริมภูมิคุมกันท่ีดี
สําหรับผูสูงอาย ุ
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ศักยภาพผูสูงอายุ
ตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลที่จะไดรับ 

ผูสูงอายุการสงเสริมและสนับสนุนให
ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตางๆของ
ชุมชนโดยสื่อสารผานผูนําชุมชนหรือ
โรง เรียนในชุมชนเพื่อสร างความ
ผูกพันกับถิ่นฐานหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู 

2. การพอประมาณ - การสรางความเขาใจใหบุตรหลาน
และสมาชิกในครอบครัวให เขาใจ
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ
ผูสูงอายุในความดูแล 
- การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุให
มีบทบาทและเข ารวมกิจกรรมใน
ครอบครัวกิจกรรมพบปะมิตรสหาย
กิจกรรมการทองเท่ียวกับกลุมเพื่อนๆ
รวมถึงกิจกรรมของชุมชน 
- การจัดกลุมอาชีพสรางรายไดใหกับ
ผูสูงอายุทําใหผูสูงอายุไมตองพึ่งพา
หรือเบียดเบียนจากบุตรหลาน 
-การหาแหลงทุนหรือแหลงสนับสนุน
ในเรื่องปจจัยสําหรับผูสูงอายุท่ีมีฐานะ
ยากจน 

-ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ
ครอบครัวมีความ
เขาใจกันมากขึ้น 
ลู ก ห ล า น มี
แนวทาง ในการ
ดูแลผูสูงอายุ 
- ผูสูงอายุมีรายได
เพิ่มขึ้ นสามารถ
ดูแลตนเองและ
ครอบครัวท่ีสําคัญ
ไมเปนภาระหรือ
ลดภาระจากบุตร
หลานและผู ท่ี มี
สวนเกี่ยวของกับ
ผูสู งอายุมีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้นรูจัก
พอประมาณใน
การดํารงชีวิต 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีศักยภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในดานของการมีเหตุผล ไดแก การสื่อสารกับลูกหลานดวยเหตุผลที่
พอเพียง มักจะมีการสั่งสอนลูกหลาน โดยเลาประสบการณชีวิตของตนเองที่ผาน
มา ยกตัวอยางบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตและไมประสบผลสําเร็จในชีวิต ใช
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เหตุผล เนื้อหาสวนใหญที่ใชสื่อสารและบอกลูกหลาน คือการหางไกลยาเสพติด 
รองลงมา คือเรื่อง การทํางาน ความขยันหมั่นเพียรและการอดออมตามลําดับ ผล
คือ สวนใหญลูกหลานจะรับฟง  มีผูสูงอายุ 1 คน ที่ใชนิทานในการสั่งสอน
ลูกหลาน โดยเอานิทานมาเปนสื่อในการสอน ผล คือ ลูกหลานมีความตั้งใจฟง
และปฏิบัติตามได รองลงมา คือ การพอประมาณ ไดแก การพูดคุยกับลูกหลาน 
โดยประเด็นในการพูดคุยเปนเนื้อหาเกี่ยวกับการสั่งสอน แนะนําในการดําเนิน
ชีวิต การทํางาน การปฏิบัติตัว ชวงเวลาที่ไดพูดคุยจะเปนชวงเวลา เชา และเย็น 
โดยเฉพาะชวงเวลาเย็นหลังรับประทานอาหารเสร็จก็จะมีโอกาสไดพูดคุยกัน แตมี
ผูสูงอายุจํานวน 7 คนที่ไมมีเวลาพูดคุยกับลูกหลานหรือมีนอยมาก เนื่องจาก
ลูกหลานตองรีบไปทํางาน ไปโรงเรียน ในจํานวนนี้มี 1 คนที่ลูกหลานไมเช่ือฟง 
ทําใหผูสูงอายุไมอยากพูดคุยดวย และมีจํานวน 1 คน ที่ลูกหลานแยกครอบครัว
ออกไปอยูท่ีนา ผูสูงอายุอยูดวยกัน นานครั้งจะเจอลูกหลานเนื่องจากลูกหลานเอา
อาหารมาสง แตไมมีโอกาสไดพูดคุยกัน และการมีภูมิคุมกันท่ีดี ไดแก การติดตาม
ขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ ไมไดติดตามขอมูลขาวสารหรือติดตามนอยมาก
จํานวนถึง 10 คน เนื่องจาก ใหเหตุผลวา ขอมูลที่นําเสนอบางครั้งรุนแรง ไมมี
เวลา บุตรหลานไมใหฟงขอมูลขาวสารเพราะเปนหวงสุขภาพ บางคนใหเหตุผลวา 
บางครั้งฟงไมรูเรื่องแมแตเสียงตามสายในหมูบาน มีผูสูงอายุ เพศหญิง เพียง 3 
คน ที่ติดตามขอมูลขาวสารทุกวัน โดยมีชองทางในการติดตาม คือ โทรทัศน วิทยุ
และหนังสือพิมพ ในผูสูงอายุเพศชาย พบวา จํานวนผูสูงอายุที่ติดตามขาวทุกวัน 
จากชองทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ จํานวน 2 ราย ผูสูงอายุที่ติดตาม
ขาวสารเปนบางวันมีจํานวน 3 คน  โดยใหเหตุผลวามีกิจกรรมรีบเรงที่ตองทํา
ในชวงเชา ทําใหไมสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดทุกวัน แตจะพยายามฟงจาก
วิทยุ ผูสูงอายุ อีก 3 คน ไมฟงขอมูลขาวสาร เนื่องจากไมสนใจ รูสึกเบื่อขาวใน
บานเมือง ตามลําดับ 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล แบงออกเปน 3 ดาน 
คือ  
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1. ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี ไดแก  
1.1 การประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อใหรับรูถึงลักษณะของการมีเหตุผลความพอประมาณและการสราง
ภูมิคุมกันท่ีดี 

1.2 การประชาสัมพันธขาวสารในการดูแลสุขภาพตนเองซึ่ง
จะเนนถึงการปองกันทั้งในเชิงรุกและรับกับโรคภัยที่เกิดกับผูสูงอายุอันตรายจาก
การสูบบุหรี่และการดื่มของมึนเมาการเลือกบริโภคอยางชาญฉลาดเพื่อสุขภาพท่ีดี
สอดคลองกับการศึกษาของ สุพรคูหา (2552) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองขาวอําเภอทามวงจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาดานรางกาย
โดยการเจ็บปวยทางรางกายดานจิตใจและ 2) แนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุพบวาตองใหความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางดานรางกายเปน
อันดับแรกกอนโดยการออกหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เปนประจําทุกเดือน 

1.3 การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโภชนาการการบริโภคที่
เหมาะสมกับวัยรูจักพอประมาณในการบริโภคเพื่อสรางภูมิคุมกันดานสุขภาพที่ดี
แกผูสูงอายุสอดคลองกับการศึกษาของ   สุทธิพงศ บุญผดุง (2554) ไดศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระยะที่ 1) ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตดานสภาพรางกายที่ดีมี
ปจจัยท่ีเกี่ยวของไดแกปจจัยดานการใสใจเรื่องสุขภาพและปจจัยดานการบรโิภคที่
ดี 

1.4 การจัดตั้งกลุมหรือชมรมผูสูงอายุเพื่อสรางเครือขายทาง
สังคมสําหรับผูสูงอายุการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของชุมชนโดยสื่อสารผานผูนําชุมชนหรือโรงเรียนในชุมชนเพื่อสรางความผูกพัน
กับถ่ินฐานหรือชุมชนที่อาศัยอยูสุพร คูหา (2552) ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองขาวอําเภอทามวงจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการศึกษาพบวาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุควรเสริมสราง
ความสัมพันธทางสังคมใหแกผูสูงอายุโดยจัดกิจกรรมกลุมชมรมสําหรับผูสูงอายุ
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 
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 2. การพอประมาณ 
  2.1 การสรางความเขาใจใหบุตรหลานและสมาชิกใน
ครอบครัวใหเขาใจธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในความดูแล 

2.2 การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหมีบทบาทและเขา
รวมกิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมพบปะมิตรสหายกิจกรรมการทองเที่ยวกับกลุม
เพื่อนๆรวมถึงกิจกรรมของชุมชน 

2.3 การจัดกลุมอาชีพสรางรายไดใหกับผูสูงอายุทําใหผูสูงอายุ
ไมตองพึ่งพาหรือเบียดเบียนจากบุตรหลาน 

2.4 การหาแหลงทุนหรือแหลงสนับสนุนในเรื่องปจจัยสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน 

3. การมีเหตุผล 

3.1 การจัดใหผูสูงอายุที่มีความรูและประสบการณเขามารวม
พัฒนาเด็กวัยรุนเยาวชนในชุมชนโดยการใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตท่ีดีและเหมาะสมรวมถึงนําความรูความสามารถที่มีมารวมพัฒนาและ
ขับเคลื่อนชุมชนใหมีความเขมแข็งสอดคลองกับการศึกษาของ เชนและคณะ 
(Chen et al., 2010: 61-72อางถึงในสุทธิพงศ บุญผดุง,2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยท่ีมีความเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูสูงอายุของคนจีนที่มีอายุตั้งแต 60 
ปขึ้นไปจํานวน 356 คนผลการวิจัยพบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ผูสูงอายุเพศชายไดแกอายุการไมเจ็บไขไดปวยการมีสถานะทางการเงินที่ดีการไม
ขัดแยงกับผูอื่นการมีลูกหลานเปนเพื่อนและประสิทธิภาพของตนเองในขณะที่
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุเพศหญิงไดแกการไมเจ็บไข
ไดปวยการไมขัดแยงกับผูอื่นการมีบทบาทในสังคมการทํากิจกรรมสวนตัวและ
กิจกรรมกลุม 
 

ขอเสนอแนะ 

 1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

1.1 หนวยงานที่เกี่ยวของเชนองคการบริหารสวนตําบลสวน
ทองถิ่นหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ควรสนับสนุนในการนํา
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ศักยภาพผูสูงอายุซึ่งอาจผานตัวแทนชุมชนกรรมการชุมชนหรือโรงเรียนในชุมชน
ไปสูการปฏิบัติกับผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นอยางตอเนื่องเพื่อให
สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุใหผูสูงอายุรับรูคุณคาในตนเองเพ่ิมขึ้น 

1.2 หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่น ๆ ควรจะสงเสริม
ศักยภาพผูสูงอายุใหมีความครอบคลุมทุก ๆ ดานไมวาจะเปนดานการวางแผนงาน 
การติดตอประสานงาน การฝกทักษะฝมือการผลิต การหาตลาดใหกลุมผูสูงอายุ 
การหาแนวทางสรางรายไดเพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดเพิ่มขึ้น สมาชิกในครอบครัว
ควรใหความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพผูสูงอายุ เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมผูสูงอายุ องคการบรหิารสวนตําบลหนอง
กินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี

2.2 ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจของผูสูงอายุในการ
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภูมิปญญาผาไหมลายลูกแกวของกลุมชาติพันธุในจังหวัดศรีสะเกษ 

The Wisdom of Grass Ball Pattern with Dyed Ebony 
Silk Weaving of Ethnic Groups in Sri Sa Ket Province 

 

บุญโรช  ศรีละพันธ
1
 

 
บทคัดยอ 

  

บทความน้ีเปนการศึกษาภูมิปญญาผาไหมลายลูกแกวยอมมะเกลือ ของ

กลุมชาติพันธุ สวย เขมร ลาว และเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับการผลิตผาไหมลายลูกแกวยอมมะเกลือ ของกลุมชาติ

พันธุ  สวย เขมร ลาว และเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

ประกอบดวยกลุมชาติพันธุสวยบานเปอย หมูที่1 ตําบลพรมสวัสดิ์ อําเภอพยุห 

กลุมชาติพันธุเขมร บานเมืองหลวง หมูที่ 3 ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน 

กลุมชาติพันธุลาว บานทุงไชย หมูท่ี 3 ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย กลุมชาติ

พันธุเยอ บานปราสาทเยอ หมูท่ี 1 ตําบล ปราสาทเยอ อําเภอ ไพรบึง ของจังหวัด

ศรีสะเกษ ซึ่งผาไหมลายลูกแกวที่มีการผลิตในชุมชนของแตละกลุมชาติพันธุแมวา

จะเปนผาลายลูกแกวเหมือนแตจะมีรายละเอียดที่ไมเหมือนกัน โดยพบวา        

ภูมิปญญาในการทอผาไหมลายลูกแกวในแตละกลุมชาติพันธุมีวิธีการเหยียบไม

เก็บตะกอไมเหมือนกัน กลุมชาติพันธุสวยและเยอทอดานบนผืนผาเปนลายเสน

ยืน ดานลางเปนลายเสนพุง แตในกลุมชาติพันธุเขมรและลาว ดานบนจะเปน

ลายเสนพุง ดานลางเปนลายเสนยืน กลุมชาติพันธุลาวยังมีการทอแบบลายที่เกิด

จากเสนพุงทั้งดานบนและดานลางดวย ภูมิปญญาในการยอมมะเกลือในแตละ

                                                           
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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กลุมชาติพันธุมีรายละเอียดในกระบวนการยอมที่แตกตางกัน กลุมชาติพันธุเขมร 

และลาวนิยมใสพืชที่ใหกลิ่นหอม เชน ใบเล็บครุฑ ตนสาบแรงสาบกา และวานหอม  

เปนตน สวนกลุมชาติพันธุสวย มีนวัตกรรมใหม คือใสน้ํายาซักผาขาวรวมกับ  

การยอมมะเกลือเพื่อใหเสื้อสีดําเร็วขึ้น การปกเย็บในแตละกลุมชาติพันธุมี      

การสรางสรรคลวดลายตางกันจนเกิดเปนอัตลักษณ กลุมชาติพันธุเขมร มีเขาตะเข็บ

ดวยลายตีนตะขาบ และกลุมชาติพันธุลาวเขาตะเข็บดวยลายเอวมดแดง เพียง

รอบเดียว กลุมชาติพันธุสวยมีการเย็บตะเข็บสองรอบคือ เย็บดวยลายขามดแดง

แลวจึงเย็บหางสิงหอีกครั้งหนึ่ง สวนในกลุมชาติพันธุเยอไมพบการปกเย็บที่เปน

ลวดลายเหมือนกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ 

 

คําสําคัญ : ภูมิปญญา,  ผาไหมลายลูกแกว,  กลุมชาติพันธุ 
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Abstract 
 

This article aims to study the wisdom of grass ball pattern 

with dyed ebony silk  weaving of these ethnic groups: Suai, Khmer, 

Lao,  and Yoe  in Sisaket province. The samples in this study were: 

1)  Suai ethnic group in Puay viilage, moo 1,Promsawad district, 

Phayu district. 2) Khmer ethnic group in Muang Laung village, moo 3, 

Muang Laung subdistrict, Huai Thap Than Distric 3) Lao ethnic group 

in Tung Chai village, moo 3, Tung Chai subdistrict,  Uthompornpisai 

district. 4) Yoe ethnic group, Prasat Yoe village Moo 1 Prasat Yoe 

subdistrict, Phrai Bueng  district. Although the silks woven in this 

community had same grass ball pattern, there were some different 

details. The results found that the wisdom of heddle weaving in 

each ethnic group was different styles. Suai and Yoe ethnic groups 

wove the silk  by using standing line pattern on the  top of the silk, 

but on the bottom was up line pattern . 

In contrast, Khmer and Lao ethnic groups had different of 

the silk woven style. On the top of the silk was up line pattern and 

the bottom was standing line pattern. Moreover, Lao ethnic group’s 

silk woven shown up line pattern on the top and the bottom. The 

wisdom of dyed ebony silk in each ethnic group was different on 

detailed in the dyeing process. Khmer and Lao ethnic groups usually 

put some fragrant plants, such as Polyscias lave, Goat weed, and 

Sand ginger. Suai ethnic group had a new innovation by putting 

some bleach and dyed ebony together in order to make the silk 

became black quickly. The needle work in each ethnic group has 
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created different patterns to show each ethnic group’s identity. In 

Khmer ethnic group, there was a seam pattern, shown centipede’s 

leg pattern. Lao ethnic group, there was one round seam, shown 

red ants’ waist pattern. But in Suai ethnic groups sewn a seam for 

two rounds. First, the silk was sewn by red ant’s legs pattern and 

then sewn by Singh’s tail pattern again. However, Yoe ethnic group 

could not be found any pattern in the silk like other ethnic groups. 

 
Keyword  :  wisdom,  grass ball pattern silk,  ethnic group 
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บทนํา: ประวัติที่มาของผาไหมลายลูกแกว   

ผาไหมลายลูกแกวเปนผาที่มีมาตั้งแตอดีตกวา 200 ป การเรียกช่ือผา

ไหมแตกตางไปตามทองถ่ิน จากการสัมภาษณในการวิจัยผาลายลูกแกวมีช่ือเรียก

ที่แตกตางกันออกไปเชน ในภาษาสวย เรียกวา “ฉิกแก็บ” หรือ “ฮับแก็บ” การ

ทอผาเรียกวา ตานผื่น หรือตานเพรียะ ในภาษาเขมร เรียกวา “ซัมปวดแกบ” 

หรือ “อาวแกบ” การทอผา เรียกวาตําบาน ในภาษาลาว เรียกวา “ผาเก็บ” 

“แพรเหยียบ” หรือ “ผาเหยียบ” การทอผาเรียกวา ต่ําหูก ในภาษาเยอ เรียกวา 

“หญิดตอด” หรือ “ฮับตอด” การทอผาเรียกวาตานหญิด การทอผาไหมลาย

ลูกแกว เปนการใชเทคนิคพิเศษคือการเพิ่มจํานวนตะกอใหมากขึ้นกวาสองตะกอ 

ลายผาที่ไดจะเปนลายดอกนูนขึ้นมาตลอดท้ังผืน เปนผาทอที่ตองใชความสัมพันธ

ในการเหยียบตะกออยางถูกตอง และมีแบบแผนจึงจะไดลายผาที่ถูกตองสมบูรณ  

โดยสวนมากจะใชเสนยืนและเสนพุงสีเดียวกัน ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษจะนิยมทอ

เสนไหมที่ไมยอมสี เมื่อทอเปนผืนผาแลวนิยมนําไปยอมมะเกลือเพื่อใหไดสีดํา 

เนื้อผามีความหนา มีความทนทานตอการใชงาน ถือเปนผาเอกลักษณของจังหวัด

ศรีสะเกษ (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 339 – 

340.)  

ลักษณะผาไหมลายลกูแกว 

ผาทอโดยทั่วไปจะทอจากฟม(อุปกรณที่ใชทอผา )ที่เขา(ตะกอ) 2 เขา

เหยียบซาย-ขวาสลับข้ึนลง ธรรมดา แตผาไหมลายลูกแกวหรือผาเหยียบจะมีเขา 

4 – 8 เขาแตในถิ่นนี้นิยม 4 เขา ซึ่งจะไดลายผาที่พอเหมาะพอดีตัวลายไมเล็ก

หรือใหญเกินไป ดังนั้นผูที่ทอผาเหยียบจะตองเรียนรูเรื่องการเหยียบและปลอย

เขาฟมเพื่อใหเกิดลวดลายในเนื้อผาที่เรียกวาลายลูกแกว ซึ่งเปนความพิเศษของ

ผาชนิดนี้ ลายลูกแกวนี้มีลักษณะคือตัวลายเปนลายขิดรูปสี่เหลี่ยม โดยทั่วไปจะ

เปนสี่เหลียมขนมเปยกปูน ซอนกัน 2 วง ตรงใจกลางแตละวงเปนกลุมขิดเล็กๆ ที่
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เรียกวา บักจับ ถัดมาเรียกวาหนวย ซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยม สวนวงนอกสุดมีลักษณะ

เปนสายตอกันเปนตารางเรียกวาเอื้อซึ่งการทอที่ถูกตองเอื้อจะตองมีความตอ   

เนื้อลายไมกระโดดหรือขาดออกจากกันถาเอื้อขาดถือวาทอผิด จะถูกเรียกวาทอ     

ไมเปน ถือวาไมเปนชางทอที่ดี ดังนั้นตัวอยางในการทอผาเหยียบฟม 4 เขา โดย

ปกติเขาหนาเปนเขาที่หนึ่งอยูหนาสุดซึ่งมีฟมบางอันเขาหนาอยูหลังสุดเนื่องจาก

ชางทําฟมเปนผูวางรูปแบบก็จะตองเรียนรูลําดับการเหยียบใหม ในการเหยียบไม

บังคับเขาฟมตองเหยียบสลับเขาฟมไปมามีรูปแบบตายตัวประมาณ 30 ครั้งโดย

ลําดับหามสลับจึงจะไดลายผาที่สมบูรณ 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางลาย ผาไหมลายลูกแกว 

การทอผาตลอดถึงวิธีการตัดเย็บ ถือวาเปนวัฒนธรรมในวิถีชีวิตอยาง

หนึ่งของคนไทยในสมัยโบราณ เมื่อผูหญิงท่ีเขาสูวัยสาวหรือจะเขาสูวัยแตงงานนั้น 

จะตองรูจักทอผาและตัดเย็บเสื้อไวใชเมื่อยามออกเรือน ถือเปนงานที่ผูหญิงใน

อดีตทุกคนตองทําเปน จนมีคําพูดที่วา “วางจากทํานา หญิงทอผา ชายจักสาน” 

อันเปนบริบทของสังคมไทยในอดีต ซึ่งรูปแบบการทอผาและการตัดเย็บ อาจ

แตกตางกันไปบางในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับบริบทของทองถิ่นนั้น ๆ ที่บรรพชน

ไดใชภูมิปญญาในการเลือกสรร เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการ

ดํารงชีวิต และวิถีวัฒนธรรมของตนเอง สําหรับวัสดุที่ใชทอผาจะใชฝาย และไหม

เปนหลัก ซึ่งการทอจะทอเปนผาพื้น ผามัดหมี่ ผาขิด และผายก เปนตน ซึ่งผายก

 หนวย 

  เอื้อ 

บักจับ 
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นี้ที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยคือ ผายกลําพูนที่มีการทอในภาคเหนือ และผายก

เมืองนครศรีธรรมราชที่ทอในภาคใต  

ในภาคอีสานของไทยจะมีผาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทอเหมือนกับ   

ผายก เรียกวาผาเก็บ ผาเหยียบ หรือผาลายลูกแกว ซึ่ง ผาลายลูกแกวนี้เปนผาท่ีมี

การทอเหมือนผายก คือมีลักษณะการทอแบบยกดอกตลอดทั้งผืน ซึ่งมีการเก็บ

ลายไวกับฟมทอผาในสวนที่เรียกวาตะกอ ซึ่งผาปกติทั่วไปจะมีการทอเพียง 2 

ตะกอเทานั้น ซึ่งตะกอนี้จะเปนตัวสลับดายเสนยืนขึ้นลงเพื่อขัดกับดายเสนพุงใน

การทอผาถือเปนลายขัดธรรมดา แตวาผาลายลูกแกวจะมีตะกอพิเศษเพิ่มเขามา

อีก จะมีจํานวนตะกอตั้งแต 4 ตะกอข้ึนไป ผูทอจะตองเหยียบไมเพื่อยกตะกอตาม

รูปแบบที่กําหนดจึงจะไดลายลูกแกวท่ีถูกตองสวยงาม การทอผาชนิดนี้จะทอเพื่อ

นําไปตัดเย็บเปนเสื้อ ผาเบี่ยง (ผาสไบ) ผาคลุมศีรษะ เปนตน โดยจะตองเอาไป

ยอมดวยผลมะเกลือจนไดสีดําสนิท จากนั้นนําไปนึ่งอบกลิ่นดวย ไพล ขมิ้น และ 

ดอกลําเจียก ซึ่งการนึ่งอบนี้จะทําใหกลิ่นหอมผสมเขาไปกับไอน้ําแทรกซึมเขาไป

ในเสนไหมจะทําใหมีกลิ่นหอมติดทนนานเปนป และนอกจากนั้นทําใหไหมนิ่ม

ยิ่งข้ึนดวย (เครือวัลย คําไสย , 2550) และเนื้อผาจะมีความเข็งแรง ทนทานกวาที่

ไมยอมมะเกลือ ซึ่งกลิ่นหอมจากพืชที่มีกลิ่นหอมที่นํามาตําผสมกับผลมะเกลือใน

กระบวนการยอมนี้รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ  ในกระบวนการยอม จะมีความพิเศษ

แลวแตภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมา ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาภูมิปญญา

เหลานี้เปนอยางมากกอนท่ีจะถูกละเลยเลือนหายไป 

เอกลักษณการแตงกายของชาวศรีสะเกษ ปรากฏชัดเจนที่การแตงกาย

ของสตรีชาวชนบทโดยนิยมสวมเสื้อทอลายลูกแกวหรือเรียกวาแพรเหยียบดํา

มะเกลือ เปนเสื้อแขนยาว คอกลมหรือคอปก ผาตรงกลางตัวปลอย ผาขางจาก

สะโพกถึงเอว ทอดวยไหมหรือฝายอายุการใชงานนานถึงสี่สิบปหรือบางผืนมีอายุ

ถึงรอยป  แพรเหยียบดํามะเกลือ เปนผาพื้นเมืองดั้งเดิมของศรีสะเกษเรียกตาม

ช่ือเนื้อผา ลักษณะวิธีการทอใหมีลวดลายในตัวและสีผาซึ้งยอมดวยผลมะเกลือจน
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ดําสนิท จัดเปนผาพื้นฐานที่นําไปตัดเย็บเปนเสื้อ เปนสไบหรือแพรเบี่ยง รวมถึง  

ผาโพกศรีษะกันแดด เสื้อผาดังกลาว ไมไดแบงวัยในการแตงกาย กลาวคือตั้งแต

วัยสาวถึงคนแกจะแตงกายลักษณะเดียวกัน ลักษณะของแพรเหยียบเปนผาดั้งเดิม

ของชาวศรีสะเกษ การทอจะนิยมทอดวยไหมธรรมชาติ มีลักษณะเฉพาะในการ

ทอ คือ จะมีลวดลายในตัวผา กระบวนการในการทอ คือ เครื่องมือทอ(หูก) จะมี

อุปกรณในการเหยียบเพื่อใหเกิดลาย สี่ถึงหาช้ิน ผูทอจะมีความชํานาญสามารถ

เหยียบไดถูกตอง ลวดลายจะออกมาสวยงามคลายลายลูกแกว หนาผาจะแคบ

ประมาณ 1 ศอกเศษ (เรียก ฟม 23 ) ความยาวที่ทอแตละครั้งประมาณ 6 - 8 วา  

(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542)  
 

ภูมิปญญาการผลิตผาไหมลายลูกแกว 
 

การศึกษาเรื่องภูมิปญญาผาไหมลายลูกแกวยอมมะเกลือของกลุม

ชาติพันธุ สวย เขมร ลาว และเยอ ในจังหวัดศรีสะเกษครั้งนี้เนนศึกษารวบรวม 

ภูมิปญญาในกระบวนการทอผาไหมลายลูกแกว  กระบวนการปกเย็บผาไหมลาย

ลูกแกว ไดแกกลุมชาติพันธุสวย บานเปอย หมูที่ 1 ตําบลพรมสวัสดิ์ อําเภอพยุห

กลุมชาติพันธุเขมร บานเมืองหลวง หมูที่ 3ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน  

กลุมชาติพันธุลาว บานทุงไชย หมูท่ี 3 ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย และกลุม

ชาติพันธุเยอ บานปราสาทเยอ หมูที่ 1 ตําบล ปราสาทเยอ อําเภอ ไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา มีดังนี ้
 

1. กลุมชาติพันธุสวย 
 

กลุมชาติพันธุสวย บานเปอย หมูที่ 1 ตําบลพรมสวัสดิ์ อําเภอพยุห 

จังหวัดศรีสะเกษผาลายลูกแกว ในภาษาสวย เรียกวา “ยิกเก็บ” หรือ “ฮักเก็บ” 

นิยมทอดวยไหมบานโดยใชไหมนอย หรือ ไหมลวด ซึ่งการทอดวยไหมลวดจะได

ผาที่หนาดีกวาไหมนอย เพราะในการสาวไหมถาสาวไหมลวดจะสาวเสนไหมที่มี

ขนาดใหญกวาไหมนอย การทอโดยใชฟมท่ีมีขนาด 22 หลบ มีความกวางของหนา

ผาประมาณ 70 ซม เปนฟมที่มีจํานวนเขา 5 เขา (ตะกอ) เขาหนา (ตะกอปกติ) 
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จะอยูตําแหนงเขาที่หนาเขาขิด ในการทอผาของหมูบานเปอยยังมีการใชกี่ฝงแบบ

โบราณ และกี่ตั้ง และมีการตึงเสนเครือตามความยาวของเสนเครือ การโยงขาหูก

ใชเชือกผูกกับไมที่ใหความยืดหยุนในการยกเขาตะกอ 

 

 

ภาพที่ 2 การใชไมไผที่มีความยืดหยุนโยงเขาฟมดวยเชือกเพื่อชวยในการเหยยีบ

และยกตะกอ  

 วิธีการทอดานบนขณะทอจะปรากฏเปนลายทางเครือซึ่งเปนลวดลายที่

เกิดจากเสนยืน สวนลายลูกแกวที่จากเดิมเสนพุงจะอยูดานลาง และจะทอเปน

เกล็ดคู โดยการเหยียบเขาขิดสามตะกอ สลับกับการเหยียบเขาหนา ในการ

เหยียบเขาฟมจนไดลวดลายครบสมบูรณจะตองเหยียบพรอมทอเสนพุงจํานวน 

52 ครั้ง 

เชือกและไม

ไผ 
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ภาพที่ 3 ผาลายลูกแกว ดานบนขณะทอบนกี่ทอผา ฟม 5 เขา 2 

2. กลุมชาติพันธุเขมร 

บานเมืองหลวง หมูที่ 3 ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน จังหวัด

ศรีสะเกษ เปนกลุมชาติพันธุเขมรผาลายลูกแกว ในภาษาเขมร เรียกวา 

แก็บ” หรือ “อาวแก็บ” การทอผา (ตําบาน) การทอโดยใชฟมที่มีขนาด 

มีความกวางของหนาผาประมาณ 70 ซม เปนฟมที่มีจํานวนเขา 

เขาหนา จะอยูตําแหนงเขาที่หลังเขาขิด ในการทอผาของหมูบานเมืองหลวงยังมี

การใชกี่ตั้งที่สามารถพับเก็บเสนเครือได การโยงเขาตะกอโดยใชยางยืดเพื่อให

ความยืดหยุนในการยกตะกอ 

ภาพที่ 4 การใชยางยืด เพื่อความยืดหยุนโยงเขาฟมดวยยางยืดเพ่ือชวยในการ

เหยียบและยกตะกอ  

ยางยืด 
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2 เอือ้  

ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน จังหวัด

ศรีสะเกษ เปนกลุมชาติพันธุเขมรผาลายลูกแกว ในภาษาเขมร เรียกวา “ซัมปวด

การทอโดยใชฟมที่มีขนาด 22 หลบ 

ซม เปนฟมที่มีจํานวนเขา 5 เขา (ตะกอ) 

เขาหนา จะอยูตําแหนงเขาที่หลังเขาขิด ในการทอผาของหมูบานเมืองหลวงยังมี

การใชกี่ตั้งที่สามารถพับเก็บเสนเครือได การโยงเขาตะกอโดยใชยางยืดเพื่อให

 

การใชยางยืด เพื่อความยืดหยุนโยงเขาฟมดวยยางยืดเพ่ือชวยในการ
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วิธีการทอพบวาขณะทอลายลายลูกแกวที่เกิดจากเสนพุงจะอยูดานบน 

สวนดานลางจะปรากฏเปนลายเครือเปนลวดลายที่เกิดจากเสนยืน และจะทอเปน

เกล็ดคู โดยการเหยียบเขาหนารวมกับเขาขิดหนึ่งเขา สลับกับการเหยียบเขาขิด

ทั้งหมด ในการเหยียบเขาฟมจนไดลวดลายครบสมบูรณจะตองเหยียบพรอมทอ

เสนพุงจํานวน 56 ครั้ง 

 

ภาพที่ 5  ผาลายลูกแกว ดานบนขณะทอบนก่ีทอผา ฟม 5 เขา 2 เอื้อ  

3. กลุมชาติพันธุลาว 

บานทุงไชย หมูที่ 3 ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

เดิมทีหมูบานนี้เคยเปนกลุมชาติพันธุสวยแตปจจุบันไดถูกกลืนเปนกลุมชาติพันธุลาว

เปนสวนใหญผาลายลูกแกว ในภาษาลาว เรียกวา “ผาเก็บ” หรือ “แพรเหยียบ” 

การทอผา (ตําหูก) ) การทอโดยใชฟมท่ีมีขนาด 25 หลบ มีความกวางของหนาผา

ประมาณ 70 ซม ในการทอผาของหมูบานเมืองหลวงการทอดวยกี่ตั้งที่สามารถ

พับเก็บเสนเครือได ใชเชือกและไมไผที่ยืดหยุนในการยกตะกอ 
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ภาพที่  6  การทอผาลายลูกแกว ฟม 5 เขา 2 เอื้อ เขาหนาอยูหลังเขาขิด โดยใช

ไมไผเหลาใหยดืหยุนเพื่อชวยเหยียบ และยกตะกอ  

วิธีการทอพบวาในสวนลายหนาผาลายลูกแกวที่ถูกตองจะอยูดานบน 

เปนลวดลายที่เกิดจากเสนพุงซึ่งเวลาตัดเย็บจะเอาดานนี้เปนดานหนา สวน

ดานลางจะปรากฏเปนลายเครือเปนลวดลายที่เกิดจากเสนยืน และจะทอเปน

เกล็ดคู โดยการเหยียบเขาหนา รวมกับเขาขิดหนึ่งเขา สลับกับการเหยียบเขาขิด

ทั้งหมด ในการเหยียบเขาฟมจนไดลวดลายครบจํานวน 72 ครั้ง ถาเปนผาลาย

ลูกแกว 5 เขา 2 เอื้อ แตถาเปนฟม 4 เขา 2 เอื้อ จะเหยียบเขาหนา 1 เขา 

รวมกับเขาขิด 1 เขา สลับกับเหยียบเขาขิดเฉพาะเขาขิดที่เหลือ ลายผาที่ไดจะ

ปรากฏเปนลายลูกแกวที่ถูกตองทั้งสองหนา แตดานบนขณะทอจะมีลายลูกแกวที่

ชัดกวาลายลูกแกวดานลาง ซึ่งเวลานําไปตัดเย็บ ชางตัดเย็บจะตองสังเกตใหดี ใน

การเหยียบเขาฟมจนไดลวดลายครบสมบูรณจะตองเหยียบพรอมทอเสนพุง

จํานวน 56 ครั้ง 

เชือกและไมไผ 
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ภาพที่ 7 ผาลายลูกแกว ดานบนขณะทอบนกี่ทอผา ฟม 4 เขา 2 เอื้อ 

4. กลุมชาติพันธุเยอ 

บานปราสาทเยอ หมูท่ี1 ตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรี

สะเกษ เปนกลุมชาติพันธุเยอ ผาลายลูกแกว ในภาษาเยอ เรียกวา “หญิดตอด” 

หรือ “ฮับตอด” การทอผา (ตานหญิด) นิยมทอดวยไหมบานโดยใชไหมลวดเปน

สวนใหญเกือบทั้งหมูบาน  เพราะในหมูบานนิยมสาวไหมลวดเปนสวนใหญแตเปน

หมูบานท่ีสาวไหมไดเสนไหนที่มีความสม่ําเสมอ คือเสนคอนขางใหญและมีความ

สม่ําเสมอ แตตองอาศัยความเพียรพยายามเปนอยางมาก จึงทําใหสาวไหมไดใน

แตละวันสาวไหมไดนอยมาก กลาวคือสาวไหมไดวันละ 1 ถึง 2 กระดงเทานั้น ซึ่ง

กระดงหนึ่งจะมีรังไหมประมาณ 1 – 1.5 กิโลกรัม จะสาวเสนไหมที่มีขนาดใหญ

กวาไหมนอย โดยใชฟมหลายขนาดที่มีขนาด 20 หลบ ถึง 35 หลบ มีความกวาง

ของหนาผาประมาณ 70 – 102 ซม เปนฟมที่มีจํานวนเขา 5 เขา (ตะกอ) เขา

หนา (ตะกอปกติ) จะอยูตําแหนงกอนเขาขิด และหลังเขาขิดแลวแตชางเก็บลาย 

ในการทอผาของหมูบานยังมีการใชกี่ตั้ง และมีการตึงเสนเครือไวกับท่ีพับเสนเครือ

ตึงกับกี่ทอผาเลย มีการใชยางยืดสําหรับการยืดหยุนในการยกตะกอ 
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ภาพที่ 8 การทอผาลายลูกแกว ฟม 5 เขา 2 เอื้อ เขาหนาอยูหลังเขาขิดโดยใช

สายยางมดัใหความยดืหยุนเพื่อชวยเหยียบและยกตะกอ 

วิธีการทอพบวาในสวนลาย ลายหนาผาลายลูกแกวเสนพุงจะอยู

ดานลาง ซึ่งเปนลวดลายที่เกิดจากเสนพุงซึ่งเวลาตัดเย็บจะเอาดานนี้เปนดานหนา 

สวนดานบนจะปรากฏเปนลายเครือซึ่งเปนลวดลายที่เกิดจากเสนยืน และจะทอ

เปนเกล็ดคู โดยการเหยียบเขาขิดครั้งละ 2 เขา สลับกับการเหยียบเขาหนา ใน

การเหยียบเขาฟมจนไดลวดลายครบสมบูรณจะตองเหยียบพรอมทอเสนพุง 

จํานวน 60 ครั้ง 

 

ภาพที่  9   ผาลายลูกแกว ฟม 5 เขา 3 เอื้อ เขาหนาอยูหนาเขาขิดดานบนเปน

ลายเสนยืนดานลางเปนลายเสนพุง 

ยางยืด 
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ภูมิปญญาการปกเย็บ 

ภูมิปญญาในการปกเย็บเพื่อใหเกิดลวดลายของชาวบานเปอย เรียกวา 

"แซวฮับ" "แซว" มาจากคําวา "แสว" ในภาษาลาว ซึ่งแปลวา "ปก" สวนคําวา "ฮับ" 

เปนภาษากูย แปลวา "เสื้อ" เดิมทีในอดีตชาวเปอยนิยมแสวเสื้อในบางครอบครัว

เทานั้น ลายปกแสวเพื่อตกแตงบริเวณตะเข็บใหสวยงาม กอนจะมีการพัฒนา

ลวดลายในเสื้ออยางปจจุบัน ลายที่เปนเอกลักษณของชาวบานเปอย คือ มกีารปก

เย็บขามดแดง หรือ "หยืงตรอง" กอน ถึงทําการ แซวตีนตะขาบ หรือ "หยืง

กะแฮ็บ"   

1. การปกเย็บของกลุมชาติพันธุสวย 

ลวดลายที่เปนเอกลักษณในการปกเย็บเสื้อลายลูกแกวยอมมะเกลือบาน

เปอย คือ มีการปกเย็บสองรอบ ในการปกเย็บตัวเสื้อ โดยมีการปกลายขามดแดง

ที่ริมผาทั้งสองดานกอน แลวจึงปกลายหางสิงหเพื่อเชื่อมตัวเสื้อ 

 

ภาพที่  10  ลายปกเย็บท่ีใชตอช้ินสวนของตัวเสื้อเย็บสองครั้ง จะมีการเย็บขา

มดแดง แลวจึงเย็บเกาะหางสิงหรวมเรียกวาตีนตะขาบ 

ขามดแดงที่ริมผาทั้งสองดาน 

เย็บเกาะหางสิงห 
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2. การปกเย็บของกลุมชาติพันธุเขมร 

เปนข้ันตอนการเย็บตะเข็บผา จะนํามาตัดเปนเสื้อตามขนาดตองการ

โดยตัดเปน 2 แบบ คือแบบที่ตัวเสื้อไมมีตะเข็บบาตามสมัยโบราณ และตัดตาม

แบบสมัยใหมใหมีตะเข็บบา แลวนํามาเย็บดวยมือและจักร จากนั้นจึงนําไปยอม

มะเกลือ หรือบางคนจะนําผามายอมมะเกลือใหดําสนิทกอน แลวจึงนําไปยอม

แลวจึงตัดโดยนําผาแตละดานติดเขากันใหเปนรูปทรงเสื้อโดยจะใชดายไหมหลาก

สีเชนขาวแดงสมเขียวน้ําเงินตรงสวนที่เย็บตะเข็บ คนพื้นเมืองที่พูดภาษาทองถิ่น

เปนภาษาเขมรเรี่ยกวา"เทอเเซว(การทําตะเข็บ)" ซึ่งดายไหมที่เย็บเปนเสนจะตัดสี

ของเสื้อดูสะดุดตาสวยงาม และที่คอเสื้อจะทําเปนลวดลายตามจินตนาการที่

สวยงาม ใชเข็มเย็บผาและเสนไหมสีตางๆ  เชนสีขาว แดง ชมพู เหลือ  มาถักเพื่อ

ตอตัว ตอแขน ติดกระเปา ใหเปนตัวเสื้อที่สวมใส  ดวยลวดลายที่แตกตางกัน   

สวนเสนไหมที่ใชถักตอ ใชเสนไหม 8 เสน  มาควบโดยวิธีงายๆ  คือ  น่ังลงราบกับ

พื้น  ยื่นขาซายหรือ ขวาแลวแตถนัดออกไปขางหนา  นําเสนไหม 8 เสน มาเกาะ

ที่ปลายนิ้วโปงที่ยื่นออกไป ดึงปลายเสนไหมทั้งสองขางเขาหาตัวเอง จะไดเสนไหม 

16 เสน ยื่นขาอีกดานหนึ่งออกไปวางเสนไหมลงตรงที่ถนัด  ใชฝามือดานขวาหรือ

ซายแลวแตถนัด กดแลวรูดไปมา  มืออีกดานหนึ่งดึงเสนไหมใหตึงสอดนิ้วเขา

ระหวางเสนไหมทั้งสองดานจนเสนไหมควบรวมเปนสองเสน คอยๆลากนิ้วมือที่

สอดระหวางเสนไหมทั้งสองดานไปหานิ้วหัวแมเทาจะไดเสนไหมที่มีขนาดใหญ

พอสมควรถักตอดานขางทั้งสองขาง  แขนทั้งสองขางใหติดเปนตัวเสื้อดวยลาย

ตีนตะขาบ โดยดานขางของตัวเสื้อทั้งสองขาง จะเหลือไวประมาณ 15 -20  

เซนติเมตร  ใหเปนเหมือนตัวเสื้อที่ผาดานลาถักตอติดกระเปาและชายตัวเสื้อ

ดานหนาและดานขางดายลายขามดแดงปกลายชายเสื้อดานขางที่เหลือดวยลาย

ขามดแดงเดินเสน   ใหเปนลวดลายดวยสีที่ตองการ  ปกดอกพิกุล  ระหวาง ลาย

ขามดแดงแบลายปกเดินเสนเพื่อความสวยงามลวดลายที่พบในการปกเย็บเสื้อ

ลายลูกแกวยอมมะเกลือบานเมืองหลวงคือ 
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ภาพที่ 11 รอยตอของช้ินสวนตัวเสื้อจะปกเย็บตอดวยลายตีนตะขาบ 

 

3. การปกเย็บของกลุมชาติพันธุลาว 

นําเสื้อที่ผานการยอมมะเกลือจนพอใจแลว มาเลาะตะเข็บเดิมออก 

แลวทําการปกเย็บจากปกผาจนสุดแขนดวยลวดลายตีนตะขาบ หรือ ลายเอว    

มดแดง แตปจจุบันลายปกเย็บที่เปนเอกลักษณของบานทุงไชยคือลายเอวมดแดง 

ตามแบบเสื้อโบราณของยายหมอนซึ่งจะใชสีขาว และสีแดง ในการปกเย็บ

ปจจุบันมีการหยิบยืมลวดลายเพื่อปกตกแตงเนื่องจากมีการสงเสริมจากองคการ

บริหารสวนตําบลใหวิทยากรจากบานเมืองหลวงมาสอนให ลวดลายที่พบในการ

ปกเย็บเสื้อลายลูกแกวยอมมะเกลือบานทุงไชย  
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ภาพที่ 12 ลวดลายที่ใชปกเยบ็เพื่อตอช้ินสวนของตัวเสื้อใช ลายเอวมดแดง         

อัตลักษณกลุมชาติพันธุลาว 

4. การปกเย็บของกลุมชาติพันธุเยอ 

การปกเย็บของกลุมชาติพันธุเยอ บานปราสาทเยอจะไมมีการปกเย็บ

เปนลวดลายตางๆ แตจะยอมผาใหเปนสีดําเฉยๆหรือมีการปกเย็บแคริมผา

ดานหนาเปนรูปการปกขามดแดงสําหรับการรอยเม็ดเงินเพื่อเปนกระดุมเทานั้น 

 

ภาพที่ 13 เสื้อยอมมะเกลือมีการปกเย็บขามดแดงเพ่ือรอยกระดุมเงิน 
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การผลิตผาลายลูกแกวยอมมะเกลือถือเปนภูมิปญญาพื้นบานเปน 

องคความรูความสามารถในระดับทองถิ่น ซึ่งมีขอบเขตจํากัดในแตละทองถิ่นที ่ 

เขาไปศึกษามีอัตลักษณเปนของตนเองและสามารถบอกถึงแหลงท่ีมา และบงบอก

ไดวามีการไดการสืบทอดและเช่ือมโยงมาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เพื่อ

สนองการดํารงชีวิต ซึ่งปจจัยประกอบไปดวยภายในชุมชนมีปราชญ หรือผูมี

ความรูความสามารถในการผลิตผาลายลูกแกวยอมมะเกลืออยูแลว เชน ในกลุม

ชาติพันธุเขมรบานเมืองนอยมีการผลิตผาไหมลายลูกแกวตั้งแตบรรพชนซึ่งเปน

วัตถุดิบในชุมชน และทําใหเกิดการมีชื่อเสียงในการผลิตมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

สวนปจจัยภายนอกที่พบที่ทําใหมีการผลิตผาไหมลายลูกแกวพบวามีหนวยงาน

ของภาครัฐมีบทบาทแกนนําสําคัญในการผลักดันสงเสริมใหมีการผลิตและ

ถายทอดภูมิปญญาดังกลาว 

บทสรุป 

ภูมิปญญาในการทอผาไหมลายลูกแกวในแตละกลุมชาติพันธุ แมวาจะ

สามารถทอหนาผาลายลูกแกวออกมาไดเหมือนกัน แตมีวิธีการเหยียบไมเก็บ

ตะกอที่ไมเหมือนกัน ในกลุมชาติพันธุสวย เขมร และเยอ ลายผาที่ปรากฏจะ

เกิดขึ้นเพียงดานเดียวเทานั้น ซึ่งในระหวางการทอดานบนของการทอจะปรากฏ

เปนลายทางเครือ ลายขิดที่ปรากฏเปนลายที่เกิดจากเสนยืน ไมใชเสนพุงในกลุม

ชาติพันธุสวย และเยอ แตในกลุมชาติพันธุเขมรดานบนจะปรากฏลายลูกแกว

ธรรมดาที่ลายเกิดจากเสนพุง แตดานลางของผาจะเปนลายที่เกิดจากเสนยืนและ

สามารถทอลายที่เกิดจากเสนพุงทั้งสองดานไดแตไมเปนที่นิยม สวนในกลุม    

ชาติพันธุลาว จะมีการทอทั้งลายที่เกิดจากเสนพุงอยูดานบนเหมือนกลุมชาติพันธุ

เขมร และทอแบบลายที่เกิดจากเสนพุงทั้งดานบนและดานลางก็ได ซึ่งไมพบใน

กลุมชาติพันธุสวยและเยอ 
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ภูมิปญญาในการปกเย็บในแตละกลุมชาติพันธุจะมีวิธีในการคิด

สรางสรรคลวดลายที่ไมเหมือนกันจนเกิดเปนอัตลักษณในกลุมบานของตนเอง ใน

กลุมชาติพันธุสวยจะมีการเย็บตะเข็บสองครั้ง โดยเย็บริมผากอนเรียกเย็บขา    

มดแดง แลวจึงเย็บเชื่อมตะเข็บดวยการเย็บตีนตะขาบ ในกลุมชาติพันธุเขมรและ

ลาว มีการเย็บเช่ือมตะเข็บเลย โดยกลุมชาติพันธุเขมรจะใชการเย็บตีนตะขาบ 

ลาวใชลายเอวมดแดง สวนในกลุมชาติพันธุเยอที่เขาไปศึกษาไมพบมีการเย็บ

ลวดลายที่ตะเข็บเสื้อแตอาจมีการเย็บเสริมที่ชายดานหนาของตัวเสื้อเทานั้น  สวน

ลวดลายในการปกเย็บไดแรงบันดานจากสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว เชนลายหางตะกวด 

ลายตาเหลว ลายเชิงเทียน ลายตีนตะขาบ ลายขามดแดง เปนตน สวนการ

เรียกช่ือลายแมจะมีวิธีการปกเย็บที่เหมือนกันแตก็อาจจะเรียกไมเหมือนกันก็ได 

และช่ือลายเดียวกันอาจจะมีการปกเย็บไมเหมือนกันดวย เชนลายโซ ช่ือ

เหมือนกันแตปกเย็บคนละแบบ  
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ความเชื่อรวมเรื่องเคร่ืองรางของขลังในเมืองชายแดน 
ไทย-ลาว-กัมพูชา 

Shared Beliefs on Amulets in the Borderlands of 
Thailand, Laos and Cambodia 

 
 ทํานอง วงศพุทธ1, นงลักษณ สูงสุมาลย2 และสมศรี ชัยวณิชยา3 

 
บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อรวมเรื่องเครื่องรางของขลัง               
ในเมืองชายแดนไทย ลาวและกัมพูชา ใน 2 ประเด็นคือการดํารงอยูในบริบทของ
วัฒนธรรมรวมสมัย และคติความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยลงพื้นที่สํารวจ
เครื่องรางอันเปนความเชื่อรวมและเก็บขอมูลเพื่อศึกษาวิเคราะหความเชื่อ
เกี่ยวกับเครื่องรางโบราณอันเปนเปาหมายหลักของงานวิจัย 5 ชนิด คือ งั่ง อิ่น 
เปอ พระกริ่งเขมร และพระปดตา งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา 
โดยลงพ้ืนที่เก็บขอมูลในตลาดการคาดานชายแดนและวัดในพื้นที่ใกลเคียงในเขต
ชายแดนไทย ลาวและกัมพูชา ในจังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร และ
จําปาสัก  

ผลการศึกษาพบวาท้ังคนไทย ลาวและกัมพูชา ตางมีความเชื่อพื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องรางรวมกันคือ มีความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางประเภทเขี้ยว งา เขา 
ตลอดจนเครื่องรางที่มาจากสัตวชนิดอื่นๆ รวมทั้งเครื่องรางจําพวกวานยาและ   
แรธาตุ เครื่องรางที่เปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังมีเครื่องรางเกี่ยวกับ
ความเชื่อทองถิ่นที่ผสานกับความเชื่อทางศาสนา ในตลาดการคาเมืองชายแดน

                                                           
1 อาจารยประจํา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 อาจารยประจํา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 ผูชวยศาสตราจารยประจํา สาขาวิชามนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เครื่องรางเหลานี้ดํารงอยูในสถานะที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเปนเครื่องรางและ
ของท่ีระลึก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวาทกรรมเกี่ยวกับถิ่นกําเนิดเชนเดียวกับของที่
ระลึกอื่นๆ โดยเฉพาะวาทกรรมเกี่ยวกับความเปนดินแดนซึ่งยังคงความ       
อุดมสมบูรณของปาเขาและวิถีแบบดั้งเดิมของลาว และความเปนผูเชี่ยวชาญทาง   
ไสยศาสตรของเขมร ในสวนของเครื่องรางโบราณ 5 ชนิดซึ่งเปนจุดเนนของ
งานวิจัยคือ งั่ง อิ่น เปอ พระกริ่งเขมร และพระปดตา พบวาเครื่องรางในกลุมงั่ง 
อิ่น เปอ นั้นมีคติดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ  สวน   
พระกริ่งและพระปดตา เปนความเชื่อท่ีแพรหลายในวัฒนธรรมพุทธ ผลการศึกษา
ในประเด็นนี้พบวา งั่งเปนรูปแทนของพระศิวะ แมเปอเปนรูปแทนของพระอุมา 
สวน อิ่น ก็คือเครื่องรางที่แสดงการสวมกอดแสดงความรักใครกันระหวาง      
พระศิวะกับพระอุมา  สวนพระกริ่งนั้นแมวาคติดั้งเดิมในการสรางจะหมายถึง   
พระไภษัชยคุรุฯ พระพุทธเจาผูทรงคุณวิเศษในทางรักษาโรคตามคติมหายาน แต
เมื่อไดแพรกระจายสูถิ่นอื่นความหมายดานบุคคลของพระกริ่งก็อาจผันแปรไป
ตามองคพระที่นับถือในแตละทองถิ่นและแตละยุคสมัย เครื่องหมายคลายเลข
หนึ่งไทยที่มักปรากฏที่ใตฐานพระกริ่งเขมรอาจสืบคนไดวาสื่อถึงความเปนปฐม
กําเนิด ดังนั้นตามคติแตดั้งเดิมในดินแดนแถบวัฒนธรรมรวมไทย ลาว เขมร 
ความหมายดานบุคคลของพระกริ่งเขมรโบราณอยางพระกริ่งหนาตั๊กแตนจึงอาจ
หมายถึงพระพุทธเจาองคปฐม  อยางไรก็ตามในบางทองถ่ินโดยเฉพาะที่ปรากฏใน
ยุคปจจุบันพระกริ่งหนาตั๊กแตนก็อาจถูกสรางใหหมายถึงพระอุปคุต องคพระซึ่ง
เปนที่รูจักกันในทองถิ่นอีสานในนามพระผูมีอิทธิฤทธิ์ผูคอยคุมครองงานบุญ     
ผะเหวด สวนกรณีของพระปดตาอาจสันนิษฐานไดวาความเชื่อในคติดั้งเดิมคือ
พระพิฆเนศหลังถูกแปรใหเปนเทพผูปกปกรักษาพระพุทธศาสนา 

 
คําสําคัญ : ความเชื่อรวม, เครื่องรางของขลัง, เมืองชายแดน, ไทย-ลาว-กัมพูชา    
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research aims to study the shared 
beliefs on amulets in the borderlands of Thailand, Laos and 
Cambodia. Two topics will be explored: firstly, the perception of the 
amulets in the context of relating contemporary culture ; and 
secondly, the local beliefs on the amulets before the contemporary 
era. The field research, exploring amulets which form shared beliefs, 
aims to collect data and to analyze the beliefs relating to five types 
of ancient amulets: Ngang (งั่ง), In (อิ่น), Poe (เปอ), Khmer Phra Kring 
(พระกริ่งเขมร), and Phra Pit Ta (พระปดตา). The research methods in 
folklore were applied to the data collection in border markets and 
temples in the Thai–Lao–Cambodian boderlands of the provinces of 
Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, and Champasak.   
 The results of the study show as follows. Firstly, the Thai, 
Lao, and Cambodian societies have common beliefs on the amulets 
made of animal canine teeth, horns, elephant tusk, and other 
animal products. Moreover, these amulets can cover various types 
of medicinal herbs, minerals, basketworks, and sacred objects 
unifying between local and religious beliefs. In terms of social 
perception of the amulets, in Thai, Lao and Cambodian borderland 
societies accept that these talisman objects have a dual social 
status combining between amulets and local souvenirs. The 
mechanism of mass culture is the popular discourse on the 
abundance of Lao natural resources and Cambodian magic and 
mysticism. Secondly, in terms of local beliefs on amulets before the 
contemporary era in the borderlands of Thailand, Laos and 
Camodia, it’s found that  five types of amulets among those were 
studied: Ngang (งั่ง), In (อิ่น), Poe (เปอ), Khmer Phra Kring (พระกริ่ง
เขมร), and Phra Pit Ta (พระปดตา). The first three amulets can be 
traced back to the Brahmanism influence while the last two amulets 
relate to the popular culture of Buddhism. The Ngang can refer to a 
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Hindu god called Shiva, the Poe to a Hindu goddess called Uma, 
and the  In to the fusion of Shiva and Uma. The meaning of Phra 
Kring, originally believed to be a representative of Bhaisatchaya 
Guru, one of Mahayana Buddhas, has been interpreted in a variety 
of ways, depending on the period of time and geographical areas.  
However, the numeric symbol similar to Number One in Thai (๑), 
which is always found under the base of the Khmer Phra Kring 
amulet, could be referred to as initial birth. Therefore, based on 
original beliefs in the shared cultural areas of Thailand, Laos, and 
Cambodia, Phra Kring, especially the one with a grasshopper-shaped 
like face, could mean the first Buddha.  Nevertheless, this type of 
Phra Kring, in some areas, could basically be created to refer to 
Phra Upaguta, which means the protector. And Phra Pit Ta can be 
traced back to the god Ganesavara who was interpreted as the 
protector of the Buddhism. 
 
Keywords: Shared Beliefs, Amulets, Borderlands, Thailand-Laos-
Cambodia 
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1. บทนํา 
 

เครื่องรางของขลัง เปนคําที่ใชเรียกอยางรวม ๆ ถึงวัตถุที่เชื่อกันวามี
อํานาจเหนือธรรมชาติ เชน  บันดาลใหผูครอบครองมีโชคลาภ เปนที่รักแก     
คนทั่วไป ตลอดจนแคลวคลาดอยูคงตอสรรพอาวุธและอันตรายทั้งปวง เครื่องราง
โดยทั่วไปหมายถึงทั้งวัตถุที่เกิดขึ้นเองซึ่งเชื่อกันวามีคุณวิเศษตามธรรมชาติ เชน 
เหล็กไหล เพชรหนาทั่ง แกวโปงขาม ฯลฯ และวัตถุที่สรางขึ้นดวยพิธีกรรมตาม
ความเชื่อ เชน ตะกรุด ผาประเจียด แหวนพิรอด ฯลฯ โดยทั่วไปคําวาเครื่องราง
มักไมไดหมายรวมถึงวัตถุที่สรางขึ้นในรูปขององคพระ  อยางหลังนี้จัดเปนอีกกลุม
หนึ่งมีคําเรียกเฉพาะวาพระเครื่อง วัตถุซึ่งมีอํานาจพิเศษตามความเชื่อท้ังสามกลุม
นี้เรียกรวมๆ วา เครื่องรางของขลัง อยางไรก็ตามในงานวิจัยนี้จะใชคําวา
เครื่องรางของขลังและพระเครื่องในฐานะเปนคําไวพจนซึ่งกันและกัน และ
สามารถใชแทนกันไดในบางบริบท 

เครื่องรางของขลังเปนวัตถุธรรมอีกชนิดหนึ่งที่แสดงออกถึงแนวคิด
ความเชื่อ และหลักปรัชญาทางศาสนา จึงนับเปนตัวบทที่นาสนใจศึกษาในแงของ
ความหมาย ในเขตพื้นที่วัฒนธรรมรวมไทย-ลาว-เขมร โดยเฉพาะอีสานใตและ
พื้นที่รอยตอกับประเทศเพื่อนบานคือสาธารณรัฐประชาธิไตยประชาชนลาวและ
กัมพูชา อันเปนเปนพื้นที่ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ นับเปนพื้นที่ที่นาสนใจในแง
ที่มีเครื่องรางโบราณหลากชนิดหลงเหลืออยูมากที่สุดภูมิภาคหนึ่ง โดยเฉพาะ
เครื่องรางในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่แพรกระจายอยูทั่วไปในภูมิภาค อาทิ 
เครื่องรางรูปพระพิฆเนศและพระภควัมบดีที่มีเอกลักษณเฉพาะหลายรูปแบบ 
พระกริ่งหนาตั๊กแตน เครื่องรางรูปบุคคลหนาตาดุดันที่เรียกวางั่ง เครื่องรางรูป
บุคคลหญิงชายที่เรียกวาพองัด และแมเปอ เปนตน เครื่องรางเหลานี้หลายๆ
ประเภทนั้นยังไมทราบแนชัดวาสรางข้ึนในคติใดกันแน  

การสํารวจขอมูลในเบือ้งตนพบวา เครื่องรางโบราณเหลานี้แมจะเรียก
กันตามรูปแบบทางศิลปะวาพระเครื่องหรือเครื่องรางเขมร ก็ไมใชพระเครื่องหรือ
เครื่องรางในวัฒนธรรมของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งทั้งเขมรหรือไทยโดยเฉพาะ 
หากแตเปนพระเครื่องโบราณในวัฒนธรรมรวมของทั้งไทยลาวและเขมร ดังนั้นใน
แงน้ี การกลับไปหาตนกําเนิดหรือรองรอยของคติความเชื่อที่อาจยังหลงเหลืออยู
ในพื้นที่ชายแดนประเทศเพื่อนบานของเราเชนในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา เปนตน จึงนับวาเปนอีกชองทางหนึ่งของ
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การสรางความรูเพื่อความเขาใจเกี่ยวกับคติที่ดํารงอยูของเครื่องรางเหลานี้ใน
ฐานะที่เปนวัฒนธรรมรวม 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเครื่องรางของขลังใน
พื้นที่เมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชาใน 2 ประเด็นคือ (1) การดํารงอยูในบริบท
ของวัฒนธรรมรวมสมัย และ (2) คติความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล ลงพื้นที่เก็บขอมูลในตลาดการคาเมือง
ชายแดนและวัดที่มีการจัดสราง    พระเครื่องและเครื่องรางในรูปแบบเขมร
โบราณดังนี้ ตลาดการคาเมืองชายแดน 4 แหงคือ (1) ตลาดชองจอม จังหวัด
สุรินทร (2) ตลาดชองสะงํา จังหวัดศรีสะเกษ (3) ตลาดชองเม็ก จังหวัด
อุบลราชธานี (4) ตลาดดาวเรือง แขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และวัดทีม่ีการจัดสรางพระเครื่องและเครื่องรางโบราณ 3 แหง คือ 
(1) วัดบัวระรมย จังหวัดศรีสะเกษ (2) วัดตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ (3) วัด
กุดชมพู จังหวัดอบุลราชธาน ี

ชนิดของเครื่องรางที่ศึกษา การศึกษาเครื่องรางที่เปนความเชื่อรวม 
งานวิจัยนี้ศึกษาสํารวจเครื่องรางทุกชนิดที่ปรากฏในดานการคาเมืองชายแดน 
การศึกษาคติความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิมในงานวิจัยนี้มุงศึกษาเครื่องรางโบราณ 
5 ชนิด คือ  งั่ง อ่ิน เปอ พระกริ่งเขมร และพระปดตา 

 

4. ผลการศึกษา 
 

    4.1 การดํารงอยูในบริบทของวัฒนธรรมรวมสมัย  
 

   การลงพื้นที่เก็บขอมูลพบวา ทั้งคนไทย ลาว และกัมพูชามีความ
เชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่คลายคลึงกัน ทั้งเครื่องรางธรรมชาติและ
เครื่องรางที่สรางขึ้น เครื่องรางจากธรรมชาติเทาที่สํารวจพบอาจแบงไดเปน 4 
กลุมยอยคือ เครื่องรางประเภทเขี้ยวงา ที่อยูอาศัยของสัตว สัตวและพืชที่มี
ลักษณะพิเศษเหนือธรรมชาติ และเครื่องรางประเภทหินแร สวนเครื่องรางในกลุม
ที่มนุษยสรางขึ้นประกอบดวย เครื่องรางที่เปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ ตะกรุดและ
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แผนยันต เครื่องรางรูปบุคคลที่ไมใชพระเครื่อง เชน กุมารทองและนางกวัก 
รวมทั้งพระเครื่องสมัยใหมทั่วไป และเทวรูป อยางท่ีพบเห็นท่ัวไปในประเทศไทย 

   สวนเครื่องรางโบราณซึ่งประกอบดวย เครื่องรางรูปบุคคลชายหญิง
ที่เรียกกันวา งั่ง อิ่น เปอ และพระเครื่องโบราณเชนพระกริ่งเขมร พระกริ่งหนา
ตั๊กแตน พระปดตาซึ่งเปนเครื่องรางกลุมเปาหมายหลักของ การวิจัย พบวา
เครื่องรางเหลานี้นับเปนความเชื่อรวมของทั้งไทย ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะ
เครื่องรางในกลุม งั่ง อิ่น เปอ นั้นกลาวไดวาเปนความเชื่อรวมที่โดดเดน พบเห็น
ไดเปนจํานวนมากเกือบทุกรานและในตลาดการคาเมืองชายแดนทุกแหงที่ลงพื้นที่
เก็บขอมูล 

   การศึกษาในประเด็นการดํารงอยูพบวา ในตลาดการคาเมือง
ชายแดนเครื่องรางเหลานี้ดํารงอยูในสถานะที่คาบเกี่ยวกันระหวางความเปน
เครื่องรางและของที่ระลึก ขอสรุปนี้มีที่มาจากขอมูลหลายสวน อาทิ ในแงของ   
ผูซื้อ ผูวิจัยไดมีโอกาสสอบถามขอมูลจากนักทองเที่ยวผูซื้อเครื่องรางในตลาด
ชายแดนพบวา ผูซื้อไมไดสนใจเรื่องคุณของเครื่องรางอยางจริงจัง แตซื้อเพราะ
เห็นวาเปนของแปลก และตั้งใจจะเอาไวเปนของฝาก (วิรชัย พรมนาค, สัมภาษณ) 
ในแงของการขายก็พบวา รานขายเครื่องรางสวนใหญไมไดขายเครื่องราง     
อยางเดียว เครื่องรางสวนมากมักวางขายคูกับของที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองอื่นๆ 
เชน เครื่องแกะสลัก เครื่องหวาย อัญมณี ตลอดจนเครื่องยาสมุนไพร เปนตน 
สวนผูขายเองพบวา สวนใหญมักไมคอยมีความรูเกี่ยวกับเครื่องรางอยางจริงจัง 
อาทิ เมื่อสอบถามถึงคุณของเครื่องรางแตละชนิด ก็มักใหคําตอบสําเร็จรูปสําหรับ
เครื่องรางเกือบทุกประเภทวาชวยให “มีโชคมีลาภ” “ทํามาคาขึ้น” ทั้งที่โดยปกติ
เครื่องรางของขลัง แตละชนิดมักใหคุณที่แตกตางกัน หรือหากสอบถามถึงคติ
ความเชื่อในระดับลึกวาเชนความหมายดานบุคคลของเครื่องรางเปนตนก็มักไมได
คําตอบ ตางจากผูขายที่เปนนักสะสมพระเครื่องหรือเซียนพระในฝงไทย ที่มักให
คําตอบไดชัดเจนในหลายแงมุม อาท ิชื่อรุน มวลสาร พิธีพุทธาภิเษกเปนตน  ทั้งนี้
เพราะเครื่องรางของขลังในสนามพระเครื่องฝงไทยกับเครื่องรางในตลาดการคา
เมืองชายแดนดํารงอยูในสถานะที่แตกตางกัน ผูขายเครื่องรางในตลาดการคา  
ดานชายแดนไมจําตองมีความรูเกี่ยวกับเครื่องรางในระดับลึก ก็เพราะวาไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับการขายเครื่องรางในฐานะของท่ีระลึก 

    ในอีกทางหนึ่ง สินคาพื้นเมืองเมืองและของที่ระลึกนั้นมีคุณสมบัติ
บางประการคือความเชื่อมโยงกับวาทกรรมเกี่ยวกับถิ่นกําเนิด อาทิ ชื่อเสียงในแง
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การเปนดินแดนที่มีวัสดุอันมีคุณภาพและการสั่งสมความชํานาญของคนในทองถิ่น 
เปนตน สินคาประเภทเครื่องรางก็ดูไมตางกัน ชื่อเสียงของเครื่องรางของขลังของ
ประเทศเพื่อนบานในการรับรูของคนไทยนั้นผูกโยงอยูกับวาทกรรมในวัฒนธรรม
ทางไสยศาสตรบางประการ  ในกรณขีองลาว วาทกรรมเกี่ยวกับลาวคือความเปน
ดินแดนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมพื้นบานดั้งเดิมไวได และยังคงมีพื้นที่ปาเขาลําเนา
ไพรตามธรรมชาติ ซึ่งเหมาะสําหรับการหลีกเรนเพื่อบําเพ็ญเพียรของผูประสงค
อํานาจทางจิต สวนเขมร แตไหนแตไรมาเรารับรูผานวาทกรรมที่ปรากฏอยาง
แพรหลายวาชาวเขมรคือผูเชี่ยวชาญทางไสยศาสตร 

 

4.2 คติความเชื่อในวัฒนธรรมด้ังเดิม 
 

   ในจุดประสงคขอที่ 2 งานวิจัยนี้ตั้งคําถามเกี่ยวกับความเชื่อใน
ปจจุบันเกี่ยวกับเครื่องรางและพระเครื่องโบราณ 5 ชนิดคือ งั่ง เปอ อิ่น พระกริ่ง
เขมร และพระปดตา ทั้งนี้เพราะวาเครื่องรางเหลานี้เปนเครื่องรางโบราณ ซึ่งบาง
ชนิดนั้นไมมีใครทราบแนชัดวาสรางข้ึนในคติใดกันแน เปาหมายของงานวิจัยนี้คือ
การพยายามจะสืบคนรองรอยที่มีอยูเพื่อปะติดปะตอเปนคําตอบในประเด็นคติ
ความเชื่อที่คาดวานาจะเปนคติในวัฒนธรรมดั้งเดิม ในกลุมนี้สามารถแบงกลุม
ขอมูลได 2 กลุมหลักๆ คือ เครื่องรางรูปบุคคลที่มิใชพระเครื่อง และพระเครื่อง
โบราณ 

 

        4.2.1 เครื่องรางรูปบุคคลที่ไมใชพระเครื่อง 
              เครื่องรางรูปบุคคลที่ไมใชพระเครื่องในที่นี้หมายถึงเครื่องราง

ที่สรางขึ้นเปนรูปบุคคลแตไมไดหมายถึงบุคคลที่เปนพระในพระพุทธศาสนา ทั้ง
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว ตลอดจนพระสาวกรูปใดรูปหนึ่ง เครื่องรางในกลุมนี้
อาจแบงไดเปน 2 กลุมดังน้ีคือ เครื่องรางที่มีลักษระรวมในแงการเปลือยกายและ
แสดงอวัยวะเพศคือ งั่ง เปอ และพองัด และเครื่องรางในรูปการสวมกอดแสดง
ความรักใครระหวางชายหญิงคืออ่ิน 

          4.2.1.1 งั่ง เปอ และพองัด 
               4.2.1.1.1 ลักษณะทั่วไปของงั่งและเครื่องรางในกลุม

เดียวกัน 
                               งั่งคือเครื่องรางรูปบุคคลชนิดหนึ่ง ที่คนไทย

บางก็เรียกวาพระงั่งบางก็เรียกวาไองั่ง ทางอีสานและลาวเรียกเครื่องรางชนิดนี้วา
พระอีหงาง รูปลักษณโดยทั่วไปของงั่งเปนเครื่องรางรูปบุคคลในทานั่งสมาธิบน
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ฐานบัวคลายกับพระพุทธรูป แตจะมีลักษณะพิเศษที่ตางจากพระพุทธรูปคือ 
รางกายทอนบนจะเปลือยเปลา ไมมีผาจีวรหรือสังฆาฏิ ตรงยอดเกศจะเอียงไป
ทางดานขวาไมตรงแบบพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกบางประการ
คือมักทําใหมีหนาตาดุดัน ปากคลายคนกําลังแสยะยิ้ม และดวงตามักทําให     
ปูดโปนออกมา หรือไมก็ใชรัตนชาติสีแดงทําเปนดวงตา ชนิดนี้จึงเรียกกันวา     
“งั่งตาแดง” 

 

   
ภาพที่ 1    งั่งตาแดงที่ตลาดชองเม็ก แมเปอหรืออาทันที่ตลาดชองสะงํา พองัดที่ตลาด 

               ชองสะงํา 
 

                            สวนเปอเปนเครื่องรางรูปบุคคลทําดวยโลหะ
เชนเดียวกับงั่ง สวนใหญมักทําเปนรูปผูหญิงเปลือย นั่งถางขาเผยอวัยวะเพศ 
หรือไมก็เอื้อมมือสอดเขาไปจับอวัยวะเพศ นอกจากเปอ ก็ยังมีเครื่องรางอีกชนิด
หนึ่งที่สรางในลักษณะคลายคลึงกันแตเปนเพศชายเรียกกันวาพองัด 

                           เครื่องรางทั้ง 3 ชนิดนี้ เปนเครื่องรางที่เกี่ยว
โยงสัมพันธกัน เนื่องจากมีลักษณะรวมกันบางประการคือการเปลือยกายและการ
แสดงอวัยวะเพศ ง่ังแมตางออกไป อยางไรก็ตาม ก็มีงั่งบางชนิดที่สรางในลักษณะ
ที่คลายพองัดคือประทับในทาอื่นๆ ที่ไมใชทานั่งสมาธิ เชนนั่งชันเขาในทา
มหาราชลีลา หรืออาจจะนั่งถางขา และเอื้อมมือสอดใตเขาไปจับอวัยวะเพศ 
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                                คติความเชื่อและการอธิบายเกี่ยวกับงั่งมี

หลายกระแส ทั้งกระแสหลักและกระแสรองๆ ลงไปคติ ความเชื่อกระแสหลัก  
เชื่อวา ง่ังเปนเครื่องรางทางเสนหและเปนของต่ําจึงตองหอยไวที่สะเอว ทั้งยังมีวิธี
บูชาที่แปลกพิสดารกลาวคือเชื่อกันวาตองเลี้ยงดวยประจําเดือนของผูหญิง ในแง
ความหมายดานบุคคล เลาขานกันวางั่งคือพระที่ยังไมไดบวช หรือหมายถึงบุคคล
ที่ประสงคจะบวชแตไมไดบวช ดังมีเรื่องเลาวา มีชายคนหนึ่งผิดหวังในดาน    
ความรักตลอดมาจึงคิดจะบวช แตขณะกําลังทําพิธีอุปสมบทอยูนั้น หญิงคนรักมา
ขอคืนดี จึงเปลี่ยนใจไมบวช แตเปนเรื่องอัศจรรยที่หลังจากนั้นเขากลายเปน    
คนเจาเสนห มีสาวนอยสาวใหญมาติดพันมิไดขาด เรื่องเลาสายนี้เชื่อวาชื่อที่
เรียกวา “งั่ง” นั้นนาจะมีที่มาจากการประณามถึงความโงงั่งของเขาที่แทนจะ
เลือกบวชเรียนใฝทางธรรมกลับลุมหลงในกามตัณหา และตอมาผูมีวิชาทาง     
ไสยศาสตรก็จับจุดนี้เปนเคล็ดใน การสรางเปนเครื่องรางที่ใชทางเสนห รูปลักษณ
ของง่ังจึงออกมาในลักษณะกึ่งความเปนผูบวชแตยังไมบวชหรือบวชไมสําเร็จ คือ
การไมมีผาสังฆาฏิอยางพระพุทธรูป หรือถือกันวาเปนพระที่ยังไมผานพิธีเบิก  
พระเนตรอันหมายถึงผูที่ดวงตายังถูกปดบังอยูดวยอบาย (“พระงั่ง”, www. 
amuletforums.blog spot.com : 2557) 

2.1.1.3 ประเด็นวิเคราะหและขอสรุปเกี่ยวกับคติความเชื่อใน
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

ประเด็นที่นาพิจารณาเกี่ยวกับความหมายดานบุคคลของงั่งขางตนนี้ก็
คือ งั่งเปนเครื่องรางที่มีมาแตโบราณ และการสรางเครื่องรางดวยวัสดุที่เปนโลหะ
ในสมัยโบราณซึ่งใชวิธีการหลอนั้นนับเปนเรื่องยุงยาก เครื่องรางรูปบุคคลสวน
ใหญที่สรางเปนดวยโลหะจึงมักเปนบุคคลสําคัญ อาทิ ศาสดาหรือไมก็เทพเจาองค
สําคัญ ดังน้ันจึงดูไมนาเปนไปไดที่คติในการสรางงั่งจะมีที่มาจากเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ชายหนุมผูบวชไมสําเร็จดังกลาวถึงขางตน 

ในการลงพื้นที่เก็บขอมูล พบขอมูลบางสวนที่อาจชวยไขปริศนา
เกี่ยวกับเรื่องเลาในคติขางตน จากการสัมภาษณพระครูธรรมวงศา เจาอาวาสวัด
จอมเพชร ในแขวงจําปาสัก พบขอมูลวาคําวางั่งนั้นมีหลายอยาง เชน งั่งสังขทอง 
งั่งสีโห งั่งสินไซ เปนตน (พระครูธรรมวงศา, สัมภาษณ) ทั้งหมดที่กลาวมานี้ก็คือ
ตัวละครสําคัญในเรื่องสินไซ หรือสังขศิลปไชย วรรณกรรมที่คอนขางนิยมอยาง
แพรหลายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คําวางั่งในที่นี้จึงมี
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ความหมายเชนเดียวกับคําวา “พระ” ที่คนไทยใชเปนคํานําหนาตัวละครใน
วรรณกรรม เชน พระสังข พระลักษมณ พระราม เปนตน ความหมายของคําวางั่ง
ที่หมายถึงบุคคลที่เปนพระแตไมใชพระภิกษุผูบวช หรือพระที่ไมไดบวช จึงมี
ความหมายเชนเดียวกับคําวาพระในความหมายที่วา หมายถึงบุคคลที่มีอํานาจ
พิเศษเหนือมนุษยอยางเทพเจาและตัวละครในวรรณกรรม ดังน้ันเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ชายท่ีไมไดบวชเพราะความลุมหลงในอิสตรีนั้นจึงนาจะเปนเรื่องเลาที่แตงขึ้นใหม
เพื่อใหสอดรับกับความหมายนี้โดยไมเขาใจวา “พระที่ไมไดบวช” ในที่นี้หมายถึง
บุคคลที่เรียกวาเปนพระเพราะมีอํานาจพิเศษ ไมไดหมายถึงบุคคลที่ประสงคจะ
บวชแตไมไดบวชดังที่ปรากฏในเรื่องเลา 

ในประเด็นที่เกี่ยวกับงั่งและเปอนี้ มีเครื่องรางที่ดูจะมีความเกี่ยวโยง
กันอยูอีกชนิดหนึ่ง คือพระเนื้อวานและเครื่องรางในรูปลักษณของแผนยันตที่
เรียกวา “พระสีสะแรงแงง” หรือ “พระสีสะรังงัง” เครื่องรางดังกลาวบางก็ทํา
เปนรูปบุคคลคลายเทวดายืนฉีกขา บางก็ทําเปนรูปเพศหญิงนั่งถางขาและสอดมือ
ผานหวางขาและยกพนมขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ เครื่องรางชนิดนี้มีที่สรางอันเปน
ตนตํารับอยูท่ีเดียว คือวัดสามงามจังหวัดนครปฐม  

การสํารวจขอมูลพบวามีผูกลาวถึงยันตพระสีสะแรงแงงของวัดสาม
งามไวดังนี้วา เปนยันตที่มีที่มาอยางเดียวกับยันตนางพิมพของหลวงปูอั๊บ วัด   
ทองไทร จังหวัดนครปฐม และยันตภิกขุณี ของหลวงปูฉาบ วัดคลองจันทร 
จังหวัดชัยนาท ซึ่งทําเปนรูปผูหญิงยืนถางขาในขณะคลอดทารก ยันตเหลานี้จึง  
สื่อคติเกี่ยวกับ “แม” ผูใหกําเนิดเชนเดียวกับคติเกี่ยวกับหัวดานนอโม  ทางเขมร
เรียกยันตเหลานี้วา “อาทันฮี” หรือ “อาทันกระนุย” (ตรงกับคําบอกเลาของ
เจาของรานรายหนึ่งที่ชองสะงําที่เรียกเครื่องรางจําพวกงั่งวาอาทัน) ทางอีสาน
เรียกวา “ครูหรรีใหญ” (สิงห ไตรมาส : www.kumanthongsiam.com : 2557) 
หรืออีกช่ือเรียกหนึ่งก็อาจเรียกวา “อุมา”(สวิง บุญเจิม, 2553 : 3)  

หากพระสะแรงแงง พระแมอุมา อีเปอ เปนเครื่องรางสายเดียวกัน 
เครื่องรางที่เปนเพศชายซึ่งเปนคูของเครื่องรางเหลานี้คือปลัดขิก พองัด และงั่ง   
ก็นาจะเปนเครื่องรางเดียวกันดวย และทั้งหมดก็ลวนแตหมายถึงพระศิวะ 
เพียงแตสรางข้ึนในรูปลักษณตางกนั ปลัดขิกสรางขึ้นในรูปของศิวลึงค สวนพองัด
และงั่งก็คือพระศิวะในรูปของบุคคล  
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2.1.2  อิ่น 
2.1.2.1 ลักษณะทั่วไปและคติความเชื่อในปจจุบัน 

อิ่นเปนเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่มีมาแตโบราณ ลักษณะโดยทั่วไปมัก
ทําเปนรูปหญิงชายกําลังสวมกอดแสดงความรักใคร โดยทั่วไปเชื่อกันวาเปน
เครื่องรางทางเสนห อิ่นเปนเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่มีความคลุมเครือในแง
ความหมายดานบุคคล โดยทั่วไปเชื่อกันวาอิ่นเปนเพียงรูปสัญลักษณที่แทนเพศ
ชายและเพศหญิงไมไดหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
2.1.1.3 ประเด็นวิเคราะหและขอสรุปเกี่ยวกับคติความเชื่อใน

วฒันธรรมดั้งเดิม 
ในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลในแขวงจําปาสักพบขอมูลที่ตางออกไปทั้งใน

แงของคติความเชื่อและความหมายดานบุคคล อิ่นมีชื่อเรียกเฉพาะวา “โนยนี” 

และบางครั้งก็เรียกตามชนิดคุณของเครื่องรางที่ใชในทางคงกระพันวา “ของกัน

ปน” ประเด็นที่นาสนใจคือโนยนีเปนชื่อเรียกของเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งคือ       

ศิวลึงคและโยนีตามธรรมชาติ เชนที่พบในรานคาเครื่องรางในจําปาสัก กอนหินที่

มีลักษณะเปนแทงที่ติดคาอยูในหินอีกกอนคลายอวัยวะเพศชายที่ติดคาอยูใน

อวัยวะเพศหญิง เรียกวาโนยนี นอกจากนี้ยังพบโนยนีที่เปนไมมีลักษณะคลาย

เถาวัลยเสนหนึ่งติดอยูในกระเปาะของเถาวัลยอีกอันหนึ่งก็เรียกวาโนยนีเชนกัน 

ขอมูลเหลานี้ชวยให  ความกระจางเกี่ยวกับความหมายดานบุคคลเกี่ยวกับอิ่น วา

ที่แทแลวอิ่นก็เปนสัญลักษณแทนพระศิวะและพระชายาคืออุมาเทวี อิ่นจึงเปน

เครื่องรางสายเดียวกับง่ัง เปอ พองัด และพระสีสะแรงแงงท่ีไดกลาวถึงกอนหนานี ้

การตีความในแงนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นอีกเมื่อผูวิจัยไดสัมภาษณพระครูธรรมวงศา       

เจาอาวาสวัดจอมเพชรในแขวงจําปาสัก เครื่องรางที่ไทยเราเรียกวาอิ่นนี้ นอกจาก

ทางฝงลาวจะเรียกวาโนยนีแลว ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวาพระสะแรงแงงอีกดวย 

(พระครูธรรมวงศา, สัมภาษณ) 
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อิ่นที่ผูวิจัยใชสอบถามขอมูล    โนยนีชนิดเปนหินที่ตลาดชองเม็ก    
 

 
 
 
 
 
 

โนยนีชนิดเปนไมที่ตลาดดาวเรือง 
 

ในแงของการสรางใหมไมพบการสรางเครื่องรางในกลุมนี้ขึ้นใหมใน
พื้นที่ขอบเขตการวิจัย เทาที่สํารวจพบมีแตเฉพาะเครื่องรางประเภทงั่ง เปอและ
พองัด เชน ง่ังหลวงปูคีย วัดศรีลํายอง จังหวัดสุรินทร เปอและพองัด หลวงปูสาย 
วัดตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ เปนตน อยางไรก็ตามการลงพื้นที่เก็บขอมูล
พบวาเครื่องรางชนิดนี้จัดสรางโดยบุคคลซึ่งเปนกลุมทุนจากภายนอก 

2.2 พระกริ่งเขมร 
2.2.1 ลักษณะทั่วไปและคติความเชื่อเกี่ยวกับพระกริ่ง 
พระกริ่งคือพระเครื่องชนิดหนึ่ง ที่สรางองคพระใหเปนโพรงกลวงเพื่อ

จะไดบรรจุเม็ดโลหะที่เรียกวาเม็ดกริ่งไวขางใน เมื่อเขยาหรือเคลื่อนไหวก็จะเกิด
เสียงดัง จึงเปนท่ีมาของชื่อที่เรียกวาพระกริ่ง คติเกี่ยวกับ พระกริ่งมีตนกําเนิดมา
จากการเคารพนับถือพระไภษัชยคุรุฯในธิเบต เชื่อกันวาพระองคเปนพระพุทธเจา
ที่มีคุณวิเศษโดดเดนในแงการรักษาโรคหรือเปนผูถูกยกยองใหเปนพระพุทธเจา
แพทยตามคติมหายาน 
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   รูปสัญลักษณใตฐานพระกริ่งเขมร        พระกริ่งหนาตั๊กแตนบัวฟองมันที่ตลาดชองสะงํา                 
        (ภาพจาก Focus T, www.krusiam.com : 2557) 
 

2.2.2 ลักษณะเฉพาะของพระกร่ิงเขมร 
พระกริ่งเขมรเปนพระเครื่องท่ีมีลักษณะเฉพาะ แมมีรูปแบบท่ีแตกตาง

กันออกไป แตพระกริ่งกลุมนี้ก็ยังคงลักษณะบางประการที่หมายรูไดวาเปนพระ
กริ่งเขมร สัญลักษณสําคัญคือเครื่องหมายคลายเลขหนึ่งไทย และเครื่องหมายงาม
กากบาทคลายรูปตัวที (องคที่ทําเปนรูปเต็มจะมีลักษณะคลายเครื่องหมายบวก 
แตสวนใหญจะทําแบบลดรูปเพื่อใหมีที่วางสําหรับทําเครื่องหมายคลายเลขหนึ่ง 
จากเครื่องหมายบวกจึงกลายเปนลักษณะคลายรูปตัวทีในภาษาอังกฤษ) 
นอกจากนี้พระที่มีอายุในรุนหลังมาอีกบางสวนก็นิยมสรางเครื่องหมายอีกอยาง
คลายรูปตัวนะในอักขระขอมที่ฐานพระดานหนา บางองคก็มีทั้งเครื่องหมายคลาย
เลขหนึ่งที่ฐานลางและอักขระคลายตัวนะที่ฐานดานหนา บางองคก็มีเฉพาะ
อักขระที่ฐานดานหนาเพียงอยางเดียว 

2.2.3 คติความเชื่อในปจจุบัน 
คติความเชื่อเกี่ยวกับรูปแบบของพระกริ่งเขมรที่เปนประเด็นสนใจ

ของงานวิจัยนี้คือเครื่องหมายคลายเลขหนึ่งและเครื่องหมายคลายตัวที ที่มัก
ปรากฏอยูใตฐานพระดังกลาวถึงขางตน ความรูเกี่ยวกับสัญลักษณนี้ก็ดูจะขาด
หายไปในปจจุบัน ตางคนตางตีความไปตามฐานความรูของตน  

ผูสนใจพระเครื่องและนักวิชาการบางสวนเชื่อวาเครื่องหมายนี้อานวา 
“โอม” ซึ่งเปนคํานําหนาบทสวดในศาสนาพราหมณ คําอธิบายเหลานี้นับวา
นาสนใจ แตก็ดูเหมือนจะเปนแคการกลาวตามๆกันมา จึงยังขาดคําอธิบายถึงที่มา
ที่ไปอยางชัดเจน ในแงนี้สิ่งที่จะสรางความรูขึ้นมาไดก็คือการวิเคราะหอยาง
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เชื่อมโยงขอมูลที่ดํารงอยูในแหลงตางๆ อาทิ คติในรูปแบบของพระกริ่งเขมรเอง 
คติในพิธีกรรมและความเชื่อ เปนตน 

 2.2.4 ประเด็นวิเคราะหและขอสรุปเกี่ยวกับคติความเชื่อใน
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

พระกริ่งเขมรชนิดหนึ่งท่ีกลาวกันวาเปนพระเครื่องที่เกาแกเรียกกันวา
พระกริ่งหนาตั๊กแตน สืบเนื่องจากรูปแบบทางศิลปะที่มักสรางสวนพระพักตรใหมี
ขนาดใหญเปนรูปคลายสามเหลี่ยมหนาจั่วกลับหัว พระเนตรเปนรองลึก พระเกศา
และพระเกศเปนปมขนาดใหญ  มองดูรวมๆคลายกับหนาตั๊กแตน พระกริ่งหนา
ตั๊กแตนแบงเปนชนิดยอยๆโดยใชลักษณะของฐานบัวเปนเกณฑได 5 แบบ      
พระกริ่งตั๊กแตนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเพราะถือวาเปนพระที่มีความเกาแก
มากกวารูปแบบอื่นก็คือพระกริ่ง“บัวฟองมัน” ซึ่งตรงฐานบัวทําเปนรูปขดกลมๆ
คลายกับเลขหนึ่งไทยแตมีวงซอนกันหลายชั้น  ประเด็นที่นาตั้งขอสังเกตก็คือ 
ฟองมันเปนเครื่องหมายในระบบอักษรโบราณ ซึ่งมีชื่อเรียกอีกสองสามอยาง เชน 
ตาไก นฤคหิต และพินธุ เปนตน ดังนั้นฟองมันที่วานี้ก็คือเครื่องหมายพินธุ และ
เครื่องหมายคลายเลขหนึ่งไทยที่ฐานองคพระก็คือเครื่องหมายพินธุ ที่ตาม
พิธีกรรมทางไสยศาสตรของไทย อาทิ ในพิธีกรรมการลงนะหรือการกระทําตัวนะ
ซึ่งถือเปนอักขระศักดิ์สิทธิ์ใชเปนสัญลักษณของการเปนจุดเริ่มตน หรือความเปน 
“ปฐมกําเนิด”   

อีกเครื่องหมายหนึ่งคืออักขระคลายตัวนะในอักษรขอม  ( ) ที่มัก
ปรากฏที่ฐานดานหนาของพระกริ่งเขมรโดยเฉพาะพระกริ่งในสมัยหลังนั้น ก็สื่อ
ความถึงคติเกี่ยวกับความเปน “ปฐมกําเนิด” เชนเดียวกัน นะตัวนี้มีชื่อเรียกหลาย
อยาง อาทิ “นะปถมัง” “นะปถมังพินธุ” “นะปฐมกัป” เปนตน ทั้งหมดนี้ลวนมี
ที่มาจากตํานานที่วาในตอนเริ่มตนกัปทาวสหัมบดีพรหมไดเล็งญาณลงมายัง     
พื้นพิภพที่ยังวางเปลาปราศจากสิ่งใดๆ เห็นพื้นพิภพขณะนั้นมีแตผืนน้ําซึ่งกําลังจะ
งวดกลายเปนพื้นดินเขาไปทุกที และทอดพระเนตรเห็นดอกบัวโผลพนผืนน้ํา
ขึ้นมา 5 ดอก     แตละดอกมีอักขระมีอักขระกํากับดอกละอักขระคือ นะ โม พุท 
ธา ยะ  และแลเห็นเปนรูปนะปฐมกัปปรากฏบนพื้นระลอกน้ําประดุจวาเปนราก
ของดอกบัวท้ัง 5 แลวจึงทรงกระทําวันทาการ และตรัสพยากรณวากัปนี้จะชื่อวา
ภัทรกัปมีพระพุทธเจามาตรัสรู 5 พระองค แลวจึงทรงเอาหญาคาหวานลงมา
กลายเปนแผนดิน จึงเริ่มมีมนุษย สัตว พืชพรรณ นับแตนั้นมา  (เทพย สาริกบุตร, 
2538 : 3-4)      
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ดังนั้นจึงกลาวไดวาเครื่องหมายโอมหรือยันปฐมที่ฐานพระเครื่องกับ
เครื่องหมายตัวนะปฐมกัปที่ปรากฏที่ฐานดานหนาของพระเครื่องโดยเฉพาะ    
พระเครื่องในยุคหลังลวนแตสื่อความถึงคติเดียวกันคือความเปน “ปฐมกําเนิด” 
ความตางของเครื่องหมายอาจเปลี่ยนไปตามคติของยุคสมัยแตยังคงแกนหลัก    
อันเดียวกัน 

ขณะที่เครื่องหมายคลายเลขหนึ่งคือสัญลักษณที่แสดงถึงความเปน
ปฐมกําเนิด อีกเครื่องหมายที่ปรากฏรวมกันคือ เครื่องหมายงามกากบาทคลาย
เครื่องหมายบวก หรือเครื่องหมายคลายตัวทีในภาษาอังกฤษนั้น ก็นาพิจารณาวา
หมายถึงจุดสิ้นสุดหรือพระนิพพาน ขอพิจารณามีดังนี ้

 ในจํานวนชนิดฐานบัวทั้งหมดของพระกริ่งหนาตั๊กแตน นอกจาก   
บัวฟองมันแลวบัวอีกชนิดหนึ่งที่นาจะเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณมากกวาจะ
เปนเพียงรูปแบบทางศิลปะก็คือบัว เม็ดมะยม ลักษณะของฐานบัวชนิดนี้เปน   
ตุมนูนและมีเครื่องหมายงามกากบาทคลายเครื่องหมายบวกอยูบนเม็ดบัว หาก  
บัวฟองมันเปนสัญลักษณเดียวกับเครื่องหมายโอมที่อยูใตฐานพระ เครื่องหมาย
งามกากบาทคลายเครื่องหมายบวกบนบัวเม็ดมะยมก็อาจเปนเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณเชนเดียวกับเครื่องหมายงามกากบาทท่ีอยูใตฐานพระดวยเชนกัน 

เชนเดียวกับเครื่องหมายคลายเลขหนึ่งหรือยันตปฐม เครื่องหมาย
กากบาทคลายเครื่องหมายบวกเปนเครื่องหมายอยางหนึ่งที่มีความหมายในระบบ
เลขยันตของไทย ในหนังสือชื่อ เลขยันต : แผนผังอันศักดิ์สิทธิ์ ของณัฐธัญ    
มณีรัตน ซึ่งปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธเรื่อง “อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานที่
มีตอระบบยันตในประเทศไทย” ณัฐธัญ ไดกลาวถึงเครื่องหมายชนิดหนึ่งซึ่งเปน
รูปงามกากบาทปรากฏในวิธีการลงอักขระเพื่อลบผงใน “คัมภีรปถมัง” วาเริ่มตน
ตั้งแตการทําพินธุซึ่งหมายถึงจุดกําเนิดของสรรพสิ่งและจบลงที่จุดสิ้นสุดคือ    
พระนิพพาน (ณัฐธัญ มณีรัตน, 2553 : 102-103) ประเด็นที่นาสนใจคือ
เครื่ องหมายซึ่ งแสดงจุดสิ้นสุดหรือสิ่ งสู งสุดคือพระนิพพานซึ่ ง เ รียกว า           

“สูญนิพพาน” นั้นทําเปนรูปงามกากบาทในรูปวงกลมดังนี้    ดังนั้นจึง
เปนไปไดวาเครื่องหมายที่ใตฐานพระคือเครื่องหมายที่แสดงถึงทั้งจุดกําเนิดและ
จุดสิ้นสุด ขณะที่เครื่องหมายโอมหรือยันตปฐมคือกําเนิด เครื่องหมายบวกตัวนั้นก็
คือสูญนิพพาน 

แนวการตีความดังกลาวนี้อาจเห็นไดชัดเจนหากพิจารณาที่ตัวอุณา
โลมที่มักปรากฏในพระเครื่องโบราณจนถึงปจจุบัน อุณาโลมคือเครื่องหมาย      
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ที่แสดงถึงทั้งกําเนิดอันเปนจุดตั้งตนและธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพาน เพราะการ
เขียนอุณาโลมนั้นเริ่มตนอยางเดียวกับการเขียนยันตปฐมและตอยอดขึ้นไปดวย
โลกุตรธรรมอันมีมรรค 4 ผล 4 จนถึงยอดปลายสุดคือพระนิพพาน 1 (เทพย      
สาริกบุตร, 2501 : 2-6 อางถึงใน ณัฐธัญ มณีรัตน, 2553 : 18) 

2.2.3  คติความเชื่อเกี่ยวกับการสรางพระกริ่งเขมรในพื้นที่
ขอบเขตการวิจัย 

การสรางพระกริ่งเขมรในพื้นที่ขอบเขตการวิจัยเทาที่สํารวจพบมี
ดังนี้คือ พระกริ่งเขมรหลวงปูสาย วัดตะเคียนราม ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห จ.ศรี
สะเกษ พระกริ่งเขมรหลวงปูพา วัดบัวระรมย ต.ตองปด อ.น้ําเกลี้ยง  จ.ศรีษะเกษ 
พระกริ่งหนาตั๊กแตนหลวงปูคําบุ วัดกุดชมพู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

กรณีของพระกริ่งเขมรหลวงปูพา เครื่องหมายที่ฐานพระในความเห็น
ของหลวงปูพาก็คือตัวเลขไทยทั่วไป (พระครูวรกิจจาณุรักษ, สัมภาษณ ) ในการ
สรางพระกริ่งเขมรของหลวงปูสายก็เชนเดียวกัน หลวงปูสายใหขอมูลวา ประสงค
จะแสดงความหมายแควาเปนการสรางขึ้นครั้งแรกเทานั้น (พระครูประกาศธรรม
วัตร, สัมภาษณ) กรณีของวัดตะเคียนราม นอกจากพระกริ่งเขมรการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลพบวาทางวัดยังไดสรางพระอุปคุตตั๊กแตนซึ่งมีลักษณะคลายกับพระกริ่ง
หนาตั๊กแตนขึ้นอีกดวย สวนหลวงปูคําบุใหขอมูลที่แตกตางออกไป แตสอดคลอง
กับแนวการพิจารณาของงานวิจัยนี้วา เครื่องหมายคลายเลขหนึ่งที่มักปรากฏใต
ฐานของพระกริ่งเขมรนั้นคืออักขระตัวอุ ซึ่งหมายถึงตัวอุณาโลม ดังนั้นตาม
คําอธิบายของหลวงปูคําบุอักขระอุที่มักปรากฏใตฐานพระกริ่งเขมรนี้มีความ
เชื่อมโยงอยูกับความหมายในประเด็นความเปนปฐมกําเนิด เพราะหากยอนกลับ
ไปดูที่ไดอธิบายกอนหนานี้ก็จะพบวาวาอุณาโลมก็คือรูปแบบหนึ่งของยันตปฐม 
ซึ่งเปนเครื่องหมายของความเปนกําเนิดหรือตนปฐมกัป นอกจากนี้หลวงปูคําบ ุ  
ยังไดอธิบายความหมายของอักขระตัวอุอยางเชื่อมโยงกับตํานานการกอกําเนิด
ของโลกและพระพุทธเจาองคปฐมในเดียวกับการตีความในประเด็น พิธีกรรม   
การลงตัวนะและตํานานตนกําเนิดปฐมกัป เพียงแตอาจแตกตางในรายละเอียด
กลาวคือ หลวงปูคําบุกลาวถึงอักขระวามีแปดตัวคือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ แตละ
ตัวปรากฏในดอกบัวแปดดอก (เชนเดียวกับอักขระนะ โม พุทธ ธา ยะ ซึ่ง
หมายถึงพระพุทธเจาหาพระองค ปรากฏในดอกบัวหาดอกในตนกําเนิดของปฐม
กัป) สวนอักขระตัวอุนี้หมายถึงพระพุทธเจาองคปฐมหรือพระพุทธเจาองคแรก
ของกัป (พระครูพิบูลนวกิจ, สัมภาษณ ) เครื่องหมายนี้จึงแสดงรองรอยของคติ
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มหายาน ที่นับถือพระพุทธเจาแปดพระองคปรากฏในทิศทั้งแปด มีพระไวโรจน
พุทธะหรือพระพุทธเจาองคปฐมเปนประธาน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาความหมาย
ดานบุคคลของพระกริ่งหนาตั๊กแตนรวมทั้งพระกริ่งเขมรอื่นๆตามคติแตดั้งเดิมใน
ดินแดนแถบนี้จึงอาจหมายถึงพระพุทธเจาองคปฐม อยางไรก็ตามคตินี้ก็อาจผัน
แปรไปตามองคพระที่นับถือในแตละทองถิ่น ในบางทองถิ่นของพื้นที่ขอบเขต   
การวิจัย พระกริ่งหนาตั๊กแตนจึงอาจหมายถึงพระอุปคุตซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม
พระผูมีอิทธิฤทธิ์ผูคอยคุมครองงานบุญ ดังเห็นไดจากการสรางพระเครื่องของ   
วัดตะเคียนราม ที่สรางพระเครื่องพระอุปคุตในรูปลักษณแบบพระกริ่งหนา
ตั๊กแตน 

 

 

 

 

 

 

 
พระกริ่งเขมรหลวงปูสาย วัดตะเคียนราม                   พระกริ่งเขมรหลวงปูพา วัดบัวระรมย                            
 (ภาพจาก พจนวัดอิน, www. uamulet.com  : 2557) 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

    เครื่องหมายใตฐานพระกริ่ง

เขมรหลวงปูพา วัดบัวระรมย   

พระกริ่งหนาตั๊กแตนหลวงปูคําบ ุ

วัดกุดชมภ ู
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2.3 พระปดตาเขมร 
2.3.1 ลักษณะทั่วไปของพระปดตาเขมร 
พระปดตาเขมรมีรูปแบบทางศิลปะอันเปนเอกลักษณเฉพาะที่หมายรู

ไดวาเปนพระปดตาเขมรเชนเดียวกับพระกริ่งเขมร ลักษณะโดยทั่วไปเปน
ประติมากรรมรูปองคพระ พระเศียรโลน มีพระหัตถ 6 ขาง ยกขึ้นปดทวารตางๆ 
ดังนี้ คูหนึ่งปดพระเนตร อีกคูปดพระกรรณทั้งสองดาน สวนอีกคูหนึ่งพาดผาน
พระเพลาไปปดทวารหนัก บริเวณกึ่งกลางขององคพระดานหนาและดานขางมัก
ปรากฏเครื่องหมายหรืออักขระยันตขนาดใหญ โดยมากมักเปนเครื่องหมายคลาย
เลขหนึ่ง ซึ่งก็นาจะเปนเครื่องหมายโอมหรือยันตปฐมที่แสดงถึงความเปนปฐม
กําเนิดเชนเดียวกับที่ปรากฏใตฐานพระกริ่ งเขมรนั่นเอง นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะเฉพาะทางศิลปะอื่นๆ เชน องคพระมักสวมกําไลมือ สรอยประคํา หรือ
สายธุรํา เปนตน 

 
 
 
 

 

 

พระอุปคุตตั๊กแตนพิมพเล็กหลวงปู

สาย วัดตะเคียนราม 

พระอุปคุตตั๊กแตนพิมพใหญหลวงปู
สาย วัดตะเคียนราม 
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พระปดตาเขมรที่ตลาดชองสะงํา(หนา)       พระปดตาเขมรที่ตลาดชองสะงํา(หลัง)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระปดตาที่ผูวิจัยใชสอบถามขอมูล 
 

การรักษารูปแบบโบราณดังกลาวในพระเครื่องสมัยหลังที่ทราบแนชัด
วาผูสรางเปนใคร ไมปรากฏอยางแพรหลายอยางพระกริ่งเขมร เทาที่สํารวจพบมี
เพียง 2 สํานักและอยูนอกขอบเขตพื้นที่การวิจัย คือพระปดตาหลวงพอโต ยโสธโร   
วัดบานกลวย จังหวัดนครราชสีมา (สรางประมาณปพ.ศ. 2490 – 2500) และ
พระปดตาพระครูพรหมสร (รอด) วัดบานไพ จังหวัดนครราชสีมา (ไมมีขอมูล
เกี่ยวกับปสรางที่แนนอน แตไมเกินปที่ทานมรณภาพคือปพ.ศ. 2500) 

2.3.2 คติความเชื่อในปจจุบัน 
คติความเชื่อหนึ่งที่คอนขางแพรหลายในยุคปจจุบันคือความเชื่อที่วา 

พระปดตาหรือพระควัมบดี  คือพระมหากัจจายนะ อยางไรก็ตามเมื่อยอนไปดู
ประวัติของพระมหากัจจายนะกลับไมพบเรื่องเลาที่พอจะเชื่อมโยงไดวาเปนที่มา
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ของความเชื่อนี้ จึงอาจเปนไปไดวา การสรางพระปดตาตามคติดั้งเดิมอาจไมได
หมายถึงพระมหากัจจายนะ ดังที่เขาใจกันในปจจุบัน  

2.3.3 ประเด็นวิเคราะหและขอสรุปเกี่ยวกับคติความเชื่อใน
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

การสรางพระปดตาในสมัยโบราณพบอยางแพรหลายในกรุแถบ
จังหวัดนครศรีธรรมราชและในพื้นที่วัฒนธรรมกลุมชนเขมรโบราณ  พระปดตา
สองถิ่นนี้แมมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตก็มีเอกลักษณเฉพาะที่พอจะแยกออกได  
หนึ่งในลักษณะที่วานั้นก็คือพระปดตาเมืองนครจะมีเครื่องหมายงามกากบาท
หลายแฉกที่เรียกกันวา “เครื่องหมายดอกจันทน” อยูบนองคพระ นอกจาก   
พระปดตาแลวการสรางพระเครื่องเปนรูปพระพิฆเนศก็พบไดทั่วไปทั้งในกรุนคร
และพระศิลปะแบบเขมร ที่นาสนใจก็คือท้ังสองถิ่นน้ีมีพระอยูสวนหนึ่งที่สรางเปน
รูปพระพิฆเนศปดตา และมีอีกสวนหนึ่งที่สรางพระปดตาใหมีรูปงูแผพังพานคุม
องคพระหรือไมก็พันอยูรอบองคพระ ที่เรียกวา “พระปดตาพังพะกาฬ” จึงเปน
ประเด็นทีน่าสนใจศึกษาวาสิ่งเหลานีเ้ปนแคการปนเปกันของวัฒนธรรมสองแหลง
คือท้ังพุทธและพราหมณ  โดยที่พระพิฆเนศปดตาถูกสรางขึ้นภายหลังเลียนแบบ
พระปดตาในวัฒนธรรมพุทธ หรือที่แทแลวพระปดตาก็คือพระพิฆเนศในคติดั้งเดิม 

ขอมูลหนึ่งที่นาสนใจคือขอมูลในงานวิจัยเรื่อง “คติความเชื่อและ
รูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย” ของจิรัสสา คชาชีวะ งานวิจัยนี้
กลาวถึงการคนพบโบราณวัตถุรูปเคารพที่เจดียกุธนลน ที่เมืองกโยกโสก ใกล
พุกาม ในประเทศพมา เปนรูปพระพิฆเนศปดตาหันหลังชนกับ “ควัมปติ” ซึ่ง    
ยกมือขึ้นปดตาเชนเดียวกัน ควัมปตินี้ตามคติของพมาเชื่อกันวาเปนเทพแหงเวท
มนตรคาถาและเปนอรหันตผูอุปถัมภพุทธศาสนา ในอีกที่หนึ่งคือเจดียชเวชันดอร 
ในเมืองพุกามทางพมาตอนเหนือ ก็พบรูปพระพิฆเนศในลักษณะนั่งหันหลังชนกับ
เทพองคอื่นตามมุมของเจดีย ซึ่งตีความไดวานาจะเปนรูปเคารพที่สรางขึ้นเพื่อ
รักษาพุทธสถาน ชาวพมาเรียกรูปเคารพซึ่งพระพิฆเนศนั่งหันหลังชนกับควัมปตินี้
วา “ควัม-กโย : ขยัง : กัป” ซึ่งหมายถึงพระพิฆเนศ (จิรัสสา คชาชีวะ, 2527 : 
61) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาควัมปติก็คือชื่อเรียกของพระพิฆเนศในบทบาทที ่   
ถูกทําใหเปนเทพผูรักษาพระพุทธศาสนา และพระปดตาหรือที่คนไทยเรียกวา  
พระควัมบดีในคติดั้งเดิมนั้นก็นาจะหมายถึงพระพิฆเนศ 

นอกจากจะเปนพระเครื่องและเครื่องรางชนิดเดียวที่สรางในรูป
ของการยกพระหัตถขึ้นปดพระพักตรแลว ยังมีรูปแบบอื่นอีกหลายประการที่
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แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางพระปดตากับพระพิฆเนศ ที่สําคัญคือเครื่องหมาย
ดอกจันทนที่มักปรากฏในพระปดตาโบราณเมืองนครศรีธรรมราช และที่ปรากฏ
ในพระปดตาชนิดที่เรียกวาพระปดตาพังพะกาฬ  

เครื่องหมายงามกากบาทหลายแฉกที่นิยมเรียกกันวาเครื่องหมาย
ดอกจันทนนี้นาจะเปนเพียงการเรียกตามลักษณะที่คลายคลึงกับเครื่องหมาย
ดอกจันทนซึ่งเปนเครื่องหมายแสดงการหมายเหตุหรืออางอิง ทั้งนี้เพราะ
เครื่องหมายดอกจันทนเปนเครื่องหมายในระบบอักษรที่เพิ่งเกิดขึ้นยุคหลังและ    
ไมเคยปรากฏวาเครื่องหมายนี้จะมีความหมายเชิงสัญลักษณในวัฒนธรรมทาง  
ไสยศาสตร ทางหนึ่งที่อาจเปนไปไดก็คือเครื่องหมายดอกจันทนที่วานี้อาจ
หมายถึงรูปดอกบัวที่ปรากฏในเชิงสัญลักษณอยางแพรหลายในวัฒนธรรม       
ไสยศาสตรและศาสนาของท้ังพุทธและฮินดู 

ในแงมุมของการตีความอยางเชื่อมโยงกับพระพิฆเนศ เครื่องหมาย
ดอกจันทนนี้ก็อาจหมายถึงดอกบัวซึ่งเปนสัญลักษณแทน “จักรา” (Chakras) 
ตามแนวคิดทางโยคะของปรัชญาฮินดูและพุทธแบบตันตรญาณ ซึ่งเชื่อวาใน
รางกายของคนเรานั้นมีระบบของจักราที่ทําหนาที่ขับเคลื่อนพลังงานตางๆ จุด
ของจักราอาจมีมากมายในรางกายของคนเรา แตในโยคะบางระบบโดยเฉพาะที่
เนนพลังศักติหรือพลังทางเพศแนวเดียวกับตันตรญาณ อาทิ โยคะคุนดาลินิ 
(Kundalini Yoga)  จักราที่สําคัญมีอยู 7 จุด ไลเรียงลงมาตั้งแตตรงกลาง
กระหมอมเหนือศีรษะไปจนถึงตําแหนงต่ําสุดคือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ  จักราแต
ละตําแหนงมีสัญลักษณเปนรูปดอกบัวเหมือนกัน แตสีและลักษณะของบัวจะ
แตกตางกันไป เชน สัญลักษณรูปบัวในบางจักราอาจมีแคสองกลีบ  บางจักราอาจ
มีสี่ บางจักราอาจมีสิบ และสูงสุดคือพันกลีบ เปนตน นอกจากนี้จักราแตละจุดก็
ยังมีเทพประจําจักรา ที่นาสนใจคือ จักราแรกในระบบโยคะคุนดาลินิ ซึ่งเรียกวา 
“มูลดารา” (Muladhara) นั้นมีพระพิฆเนศเปนเทพประจําจักรา เครื่องหมาย
ดอกจันทนที่มักปรากฏบนองคพระปดตาโบราณจึงอาจหมายถึงรูปของจักรา    
มูลดารา สวนงูที่ปรากฏรวมกับองคพระปดตาพังพะกาฬ ก็คืองูที่เปนเข็มขัดหรือ
สังวาลของพิฆเนศ และการสรางรูปพระพิฆเนศใหมีงูเปนเครื่องประดับดังกลาวนี้ 
จึงอาจมีตนเคามาจากแนวคิดตามคติฮินดูที่วาจุดศูนยกลางของจักรามูลดาราหรือ
ที่เรียกวา “พินธุ” (Bindu) นั้นมีลักษณะขดเปนวงเหมือนงู (David T. Eastman, 
1985 : 37)  
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่นาสนใจอีกวา ทั้งในพระปดตาสายใตและ
เขมรมีพระปดตาอีกชนิดหนึ่งที่สรางเปนรูปคลายทารกนั่งยองอยูในครรภมารดา 
เรียกกันวา “พระปดตากุมารในครรภ” หรือ “พระปดตาในครรภ” พระปดตา
ชนิดนี้ดูจะมีความเชื่อมโยงกับจักรามูลดารา เพราะ จักรานี้เปนจักรากําเนิดซึ่งมี
ตําแหนงอยูที่ในคัพโภทรของเพศหญิง 

ทางดานพุทธคุณที่เชื่อกันวาพระปดตามีพุธคุณในทางโชคลาภและ
ปองกันอันตราย ก็ดูจะไมไกลกับความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศ พระพิฆเนศเปนที่
นับถือในแงโชคลาภและการทํามาคาขึ้นของพวกพอคาวาณิชมาแตโบราณ      
(ไมเคิล ไรท, 2548 : 12, 47) นอกจากนี้ในอินเดียยังนับถือพระพิฆเนศในฐานะ
เทพผูปองกันอันตรายประจําประตูเขาออก (ไมเคิล ไรท, 2548 : 12) คตินี้ก็ดูจะ
ตรงกันกับพระปดตาที่เรียกอยางวาพระปดทวาร 
 
สรุป 

การศึกษาวัฒธรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังในพื้นที่
เมืองชายแดนในงานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา ทั้งคนไทย ลาว และกัมพูชามีความเชื่อ
ในวัฒธรรมเครื่องรางรวมกัน ปจจัยสําคัญก็คือการอยูในสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรที่ใกลเคียงและมีพัฒนาการทางสังคมในแบบเดียวกัน โดยเฉพาะการ
เปนสังคมเกษตรกรรมที่นับถือผีและการรับอิทธิพลทางศาสนาทั้งพุทธและ
พราหมณจากอินเดีย เครื่องรางในตลาดการคาอาจดํารงอยูในบริบทเฉพาะอีก
บริบทหนึ่งในสถานะที่เปนสินคาในแหลงทองเที่ยวของเมืองชายแดนจึงมีสถานะ 
ที่คาบเกี่ยวระหวางความเปนเครื่องรางและของที่ระลึก ในประเด็นเกี่ยวกับ
เครื่องรางโบราณ คติความเชื่อในปจจุบันที่ถูกสรางขึ้นในหลายกระแสมีทั้งที ่  
สอดรับและขัดแยงกันอยูในที การกลับไปหาขอมูลในประเทศเพื่อนบานดวย
ความคาดหวังวาจะยังคงปรากฏรองรอยของคติดั้งเดิม ชวยใหไดขอมูลบางดานที่
แตกตางไปจากวาทกรรมและความเชื่อที่ไหลเวียนอยูในสังคมของเราแตเพียง
อยางเดียว แตก็อาจไมมีขอสรุปสําเร็จรูปจากปากคําของผูใหขอมูล ในหลายกรณี
จึงจําตองอาศัยขอมูลหลายดานเชื่อมโยงปะติดปะตอกัน ในแงขอมูลจากผูสรางที่
คาดวานาจะเปนผูสืบทอดความรู รองรอยของคติดั้งเดิมนั้นยังหลงเหลืออยูแมจะ
ถูกครอบงําจากความคติความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นในเชิงพาณิชยมากแลวก็ตาม จึง
เปนหนาที่ของนักวิชาการที่สนใจทางดานนี้ที่ตองเรงสืบเสาะคนหาขอมูลกอน  
ทุกอยางจะเลือนหายไปจนไมเหลือเคาความรูใดตกทอดไปยังคนรุนหลัง  
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ประวัติศาสตรกุลา 
History of Kula 

 
สุธิดา ตันเลิศ1 และพัชร ีธานี2 

 
บทคัดยอ 

 
บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง

การรวบรวมขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร 
เนื้อหาโดยรวมเนนการนําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร เริ่มดวยภูมิหลังและ
ที่มาของกลุมชาติพันธุกุลา สาเหตุการเขามาตั้งรกรากในพื้นที่ศึกษา การปรับตัว
ของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐาน
ของกุลาในพื้นที่ศึกษาและวิจัย มุมมองที่ใชในการศึกษาคือประวัติศาสตร เริ่ม
จากการรวบรวมขอมูลเอกสาร การอานและวิเคราะหเอกสาร การเก็บขอมูล
ภาคสนามเนนการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา การสังเคราะหงานเอกสาร
และขอมูลภาคสนาม ผลการศึกษาพบวา กุหลา ในภาษาลาวหมายถึงกลุมคน
ที่มาจากพมา โดยเดินทางมาคาขายเรไปตามบาน  
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Abstract 

 
This article is part of the Cultural Preservation Project 

entitled Gathering Information of Ethnic Kula in Ubon Ratchathani 
and Yasothon provinces. It directly focuses on the development of 
Kula history. The study primarily involves topics as follows: the 
historical background of Kula, factors contributing their settlement 
in the study areas, their adjustment in Ubon Ratchathani, and the 
impacts of their settlement on the research areas. Using the 
historical approaches, the researcher begins with the process of 
document gathering, and then focuses on reading the documents 
analytically and extensively. Moreover, the third stage is collecting 
the oral history in the field work. Lastly, the researchers synthesize 
the oral history and documents. As indicated in the research 
findings, Lao people perceived Ethnic Kula as caravan traders from 
Burma. 

 
Keywords: History,  ethnicity,  Kula 
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ภาพที ่1  ศาลาการเปรยีญ (หอแจก) ของวัดทุง หรือวัดทุง (กุลา) (วัดทุงสวาง 
อารมณ) ศลิปะแบบไทใหญไดเริ่มกอสรางในปพ.ศ.2396 ดวยการเรีย่ไรเงินของ
กลุมชาติพันธุกุลาตองสูและพมาประจําชุมชนบานโนนใหญ (บานโนนกุลา หรือ
บานโนนชางทอง) ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่มา: ปกรณ ปุกหตุ วันที่ 27 มกราคม 2556.  
     
1. บทนํา 
 

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง 
“การรวบรวมขอมูลกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร” 
ไดรับการปรับปรุงจากบทนําเสนอภาคบรรยายในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุเรื่องกลุมชาติพันธุในอีสาน ในวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ.2556 เนื้อหาโดยรวมเนนการนําเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เริ่มดวย (1) ภูมิหลังและที่มาของกลุมชาติพันธุกุลา สาเหตุการเขามาตั้งรกรากใน
พื้นที่ศึกษา (2) การปรับตัวของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และ (3) 
ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาในพื้นที่ศึกษาและวิจัย มุมมองที่ใชใน
การศึกษาคือประวัติศาสตร เริ่มจากการรวบรวมขอมูลเอกสาร การอานและ
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วิเคราะหเอกสาร การเก็บขอมูลภาคสนามเนนการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอก
เลา การสังเคราะหงานเอกสารและขอมูลภาคสนาม        

ผลการศึกษาพบวา “กุหลา” ในภาษาลาวหมายถึงกลุมคนที่มาจาก
พมา โดยเดินทางมาคาขายเรไปตามบานซึ่งตอมาการศึกษาของนักประวัติศาสตร
และนักมานุษยวิทยาพบวา กุหลา หรือ กุลา คือ ชาวไทใหญในรัฐฉานของ
ประเทศเมียนมา ที่ไดเดินทางมาติดตอคาขายในทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเปนคําที่ชาวพมาใชเรียกชาวมุสลิมอินเดีย (Sulaiman,1931:35-39)3 ตั้งแต
ปลายทศวรรษที่ 2390 กุลาเขามาตั้งรกรากในจังหวัดอุบลราชานี ในฐานะเขยสู 
เนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง คนทองถิ่นนิยมเรียกพวกเขาวา กุลา ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลของจิตร ภูมิศักดิ์ “ในภาษาลาว กุหลา เปนคําเรียกชนพวก
หนึ่งที่มาจากพะมาเหนือ, สพายสัมภาระเรขายไปตามละแวกบาน, แตที่เขาใจ
รวม ๆ วาคือพะมาก็มี” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2557: 361) แต คนกุลากลับขนานนาม
ตนเองวา “ตองสู” Ronald D. Renard ไดตั้งขอสังเกต  วา “ตองสู”4 จัดอยู
ก ลุ ม ช า ติ พั น ธุ ก ะ เ ห รี่ ย ง  รู จ ัก ก ัน ด ีใ น ชื ่อ ก ะ เ ห รี่ ย ง ดํ า  ห รื อ ป ะ โ อ 
(Renard,2003:8) ปจจุบันทายาทกุลาดําเนินชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทลาวของ
มารดา ผูเฒาผูแกเมืองอุบลราชธานียังคงเรียกชุมชนโนนใหญวาบานโนนกุลา 

                                                 
3 Sulaiman ไดศึกษาประวัติศาสตรชาวมุสลิมในพมาชวงปพ.ศ.2415-2474 ซึ่งได

ตั้งขอสังเกตถึง กองกําลังมุสลิมรับจางสมัยพระเจาอลองพญา (2295-2303) มีหนาที่ควบคุม
ชุมชนมุสลิมในพมา จุดพิเศษของกองกําลังนี้ คือมีพื้นเพมาจากตอนเหนือของอินเดีย เมือง 
Myedu ซึ่งพมาไดเรียกพวกเขาวา Myedu Kala หรือ Kulabyo (Sulaiman,1931:35-39) 

4 ทายาทกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีระลึก
ถึงบรรพบุรุษกุลาในนาม “ตองสู” โดยไมมีความทรงจํา หรือรับรูเรื่องราวกลุมชาติพันธุ       
อันแทจริง เปนที่นาสังเกตวา คนพื้นเมืองเมืองอุบล หรือคนนอกชุมชนโนนใหญไดเรียกพวกเขา
วา “กุลา” ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลานนาในการเรียกคนตางถิ่นวา “กุลา” โดยรับรูวาอยูบานโนนใหญ     
(บานโนนกุลา บานโนชางทอง) มาจากพมา จุดรวมที่เดนของชุมชนโนนใหญ กลาวคือ ทายาทกุลาตอง
สูลวนใชนามสกุล “ตองสู” รวมกัน ตอมาไดเปลี่ยนไปใชนามสกุลมารดาเชื้อสายไทลาว เมื่อ
บรรพบุรุษและทายาทของกุลาบานโนนใหญเหลานี้สิ้นชีวิตลงไป ปรากฎหลักฐานนามสกุล 
“ตองสู” บนอัฐฐิธาตุ ณ วัดทุงสวางอารมณ ปจจุบัน ทายาทตองสูชุมชนโนนใหญไดใหขอมูล
ที่มาและภูมิหลังของบรรพชนออกเปน 2 กลุม กลาวคือ กลุมที่ยอมรับวา ตองสู คือ กลุมชาติพันธุ   
ปะโอ (กะเหรี่ยงดํา) กับ กลุมที่จํากัดการรับรูวาตนเองเปนเพียง ตองสู ดวยการปฏิเสธฐานะ
ของกลุมคนปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา  



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 337 
 

 

ประวัติศาสตรกลุมชาติพันธุกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานีเปนตัวอยางการประสมประสานทาง   เช้ือชาติและวัฒนธรรม
ของ อาทิ กลุมไทลาว จีน “ไทใหญ ตองสู ยาง กะเหรี่ยง พมา” (ถวิล แสงสวาง, 
ม.ป.ป.:12) ที่มีมาอยางยาวนานในสังคมที่ราบลุมแมน้ํามูลตอนลาง 
 

2. ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุกลุา 
 

การศึกษาและวิจัยที่ผานมา พรอมการเก็บขอมูลประวัติศาสตรบอกเลา
ไดอธิบายภูมิหลังหรือถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุกุลาออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของรัฐฉานรอบเมืองตองยี (Taunggyi) (2) ทางตอนใต
เมืองมะละแหมง (พิญช สมพอง,2542: 366)  มรแม เมาะลําเลิง เมาะตะมะ 
หรือ Moulmein พื้นที่ กลุ มชาติพันธุ มอญ (3) เมืองกุกกิ๊ ก ขุกคิก หรือ 
Kawkareik ในพื้นที่ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง และ (4) ตอนเหนือของสยาม 
(บุญ พนมแกน, 2556: สัมภาษณ; คําใบ เครือสิงห,2556:สัมภาษณ; สัมภาษณ 
อินทรติยะ,2556:สัมภาษณ; Schliesinger, 2000: 215) รัฐฉานเปนถิ่นกําเนิด
ของตองสูแบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) ตองสูที่อาศัยในเขตเทือกเขาสูงมีอาชีพทํา
การคาขาย (2) ตองสูที่อาศัยบนพื้นที่ราบลุมนั้นนิยมประกอบอาชีพรับจาง 
ทํางานในเหมืองบอพลอย หรือเปนพอคาพลอย (จุมพล วิเชียรศิลป, ฐานขอมูล
ออนไลน) ระยะเวลาตอมา กลุมตองสูไดอพยพลงทางตอนใตและอาศัยในบริเวณ
เมืองมะละแหมง และกระจายตัวไปยังเมืองมัณฑะเลย บทความนี้ใชคําเรียกกลุม
ชาติพันธุกุลา บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีใน 3 
ลักษณะ กลาวคือ กุลา กุลาตองสู หรือตองสู 

จากการคาขายของกลุมพอคาเรชาวกุลา ตอมาก็ไดมีการตั้งถิ่นฐานของ
ชาวกุลากระจายอยูในภาคอีสาน อาทิ บริเวณอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คําใบ เครือสิงห ลูกตองสูแหงบานโนนใหญอธิบาย
ภูมิหลังของบิดาที่เปนตองสูนั้น “มาจากเมืองมะละแหมง”5 (ทองใบ เครือสิงห, 

                                                 
5 ทายาทกุลาตองสูบานโนนใหญลวนเทาความในประเด็นภูมิลําเนาเดิมของ     

บรรพบุรุษนั้นมาจากเมืองมะละแหมง ประเทศพมา มีขอสังเกตวา กลุมตองสูที่ประกอบอาชีพ
การคาขายกองคาราวานมีภูมิลําเนาเดิมในรัฐฉานบางสวนไดอพยพลางมาอาศัยในพื้นที่
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สัมภาษณ, 5 มกราคม 2556) ผานมายังเมืองระแหง (ตาก) และขามชองเขา
เพชรบูรณเขามายังพื้นที่ฝงตะวันตกแมน้ําโขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ราชอาณาจักรไทย (ประดิษฐ สายสุวรรณ, 9 สิงหาคม 2539: สัมภาษณ) 

ในปพ.ศ.2525 คนึงนิตย จันทบุตรคือนักวิชาการคนแรกที่สนใจศึกษา
กุลาบานโนนใหญ พรอมการตั้งขอสังเกตวา คือ กลุมชาติพันธุปะโอ (Ethnic   
Pa-O)6 (คนึงนิตย จันทบุตร,2542)  ในปพ.ศ.2543 Joachim Schliesinger ได
สืบคนช่ือดั้งเดิมของกลุมกลุมชาติพันธุปะโอท่ีกลุมชาติพันธุพมาไดใชเรียกขานคน
ทางใตเอาไวดังนี้ Pao, Taungthu, Tau-soo และ Black Karen (Schliesinger, 
2000: 214) ปพ.ศ.2546 Renard ตั้งขอสังเกต “กลุมชาติพันธุที่พูดภาษา
กะเหรี่ยงรวมถึง กลุมชาติพันธุ Kayah กลุมชาติพันธุ Pa-O และกลุมที่ถูก
เรียกวากะเหรี่ยงมักแตงกายคลายคลึงกัน (กระเหรี่ยงดํา) ในความเปนจริงนั้น
พวกเขาไมยอมรับวาตนเองเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง” (Renard,2003: 8) 

ในปพ.ศ.2555 พระจากจังหวัดเชียงรายรูปหนึ่งไดเดินทางมายังบาน
โนนใหญ พรอมแนะนําตนเองวาเปนลูกหลานตองสูเขามาติดตามหาญาติพี่นอง 
กอนเดินทางกลับเชียงราย ทานไดร่ําไหดวยความยินดีปรีดาที่มีญาติมิตรอาศัยที่
บานโนนใหญ ในปพ.ศ.2556 พระรูปเดิมไดเดินทางกลับมาเยี่ยมชุมชนโนนใหญ
อีกครั้ง  พรอมนําหนังสือทําวัตรในชุมชนบานเกิดที่เชียงรายมามอบใหคําใบ  
เครือสิงห บทนําหนังสือเลมนี้กลาวถึงชีวประวัติกลุมชาติพันธุปะโอ อันหมาย
รวมถึงตองสู (คําใบ เครือสิงห, 26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) Schliesinger ให
ขอมูลสถิติจํานวนประชากรของกลุมชาติพันธุปะโอจํานวน 900 คน ตั้งบานเรือน

                                                                                                  
แมฮองสอน การเก็บขอมูลภาคสนามบานโนนใหญมีเพียงมะลิ แสงสวาง ธิดาของนายอองเสง 
กับนางบวร ที่ใหขอมูลเครือญาติสายตองสูอาศัยที่จังหวัดแมฮองสอน กลาวถึง ตาทวดกุลาตอง
สูมาจากเมืองมะละแหมง ชื่อ นายคําตัน ตองสู (นายฮอยคําตัน หรือปูจองคําตัน)  ยายทวด
เปนหญิงลาวชื่อ นางพา การรวบรวมขอมูลของคนึงนิตย จันทบุตรระบุวา “ปูจองคําตัน” เปน
ไทใหญมาจากเมืองเชียงตุง เขามาคาขายไปเรื่อย ๆ จนมาถึงบานโนนใหญ  

6 ในปพ.ศ.2541 ผูชวยศาสตราจารยคนึงนิตย จันทบุตรไดใหขอมูลกุลาบาน     
โนนใหญ คือ ชาวตองสู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา กลุมชาติพันธุปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา โดยไดรับ
อิทธิพลมาจาก Ronald D. Renard นักวิชาการอเมริกันที่เขามาเก็บขอมูลสํารวจพื้นที่เมือง
อุบลราชธานี (คนึงนิตย จันทบุตร. 2541. ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน,ี การพูดคุยแบบไมเปนทางการ) 
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ในจังหวัดแมฮองสอน (Schliesinger, 2000: 243) มีขอสังเกตวา สวนใหญของ
กลุมปะโอที่อาศัยในบริเวณชายแดนตะวันตกของราชอาณาจักรไทยอพยพมาจาก
รัฐฉานมากกวาเมืองมะละเหมงและประกอบอาชีพกองคาวานการคา ซึ่งเช่ือมโยง
กับการเก็บขอมูลภาคสนามบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี แสดงใหเห็นบรรพบุรุษตองสูบางสายตระกูลที่มีเครือญาติอาศัยใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน กลาวคือ สายตระกูลแสงสวาง (มะลิ แสงสวาง,          
24 มิถุนายน 2556:การสัมภาษณ) กลุมชาติพันธุปะโอคือกลุมชนที่มีจํานวน
ประชากรมากท่ีสุดในรัฐฉานราว 1 ลานคน (Schliesinger,2000: 214) หลวงปูทอง     
เจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ เกิดในปพ.ศ.2462 ไดใหขอมูลลูกนอง หรือลูกหาบ
ของนายฮอยกุลาตองสูบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี เปนคนลําปางกับเชียงใหม (หลวงปูทอง, 27 มกราคม 2556:
สัมภาษณ) 

 

                
 

ภาพที ่2  สมบัติกุลาหรือวัตถุทางวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือในวัดทุงสวางอารมณ 
คือ กังสดาล ปลายปพ.ศ.2556 กลุมชาติพันธุปะโอไดเดินทางมายังชุมชน       
โนนใหญ หน่ึงในนั้นสามารถอานอักษรที่จารึกในกังสดาลได  
ที่มา: เอกสิทธิ ์บาลออน วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556. 
 
 



340 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

  

มิ่งขวัญ ชนไพโรจน นักวัฒนธรรมศึกษาไดศึกษาและวิจัยกลุมชาติพันธุ
กุลาในภาคอีสาน (มิ่งขวัญ ชนไพโรจน, 2551) ดวยการเช่ือมโยงขอเสนอของ
นักวิชาการรุนกอนในประเด็น ภูมิหลังที่มาของกุลาตองสู บานโนนใหญ คือ   
กลุมชาติพันธุปะโอ หรือกะเหรี่ยงดํา วันที่ 20 มกราคม 2556 มิ่งขวัญ ชน-
ไพโรจน ไดนําคณะปะโอแหงเมียนมาเขาเยี่ยมชุมชนโนนใหญ ณ วัดทุงสวาง
อารมณ ทายาทกุลาตองสูไดรับชมการรายรําของคณะปะโอ ทายาทกุลาตองสู
บางคนมีความรูสึกสับสนตอท่ีมาของบรรพบุรุษตนเองนายอานนท ไชยสัตย อดีต
ผูใหญบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผูมีปูเปน
พอคากุลาตองสู เขยสูบานโนนใหญ ไดรําพึงรําพันวา, “เปนกะเหรี่ยงชัด ๆ การ
แตงตัว การละเลนนั้นเปนกะเหรี่ยง” (อานนท ไชยสัตย, 2556:สัมภาษณ) ทั้งนี้ 
คณะปะโอไดมอบชุดแตงกายประจํากลุมชาติพันธุชาย-หญิงจํานวน 10 ชุดใหกับ
ทายาทตองสูบานโนนใหญ มีขอสังเกตวา การเขามาตั้งถ่ินฐานอยางถาวรของกุลา
ใน ชุมชนโนนใหญ ตั้ ง แต ต นทศวรรษที่  2380  คื อ  สิ่ งที่ แ สดงให เ ห็ น             
ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุบริเวณที่ราบลุมแมน้ํามูลตอนลาง 

 

3. สาเหตุการเขามาของกุลา 
 

การเดินทางเขามายังบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานีมีปจจัยที่สําคัญดวยกัน 3 ประการ คือ การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 

 

3.1 ปจจัยทางการเมือง  
 

      อังกฤษแสวงหาเสนทางการคาไปยังตลาดจีนสงผลให ในป พ.ศ.
2428 อังกฤษไดขยายอํานาจเขาไปยังรัฐฉาน ถิ่นฐานของกลุมไทใหญ กลุมชาติพันธุ   
ปะโอ สงครามในชวงเวลาดังกลาว นํามาสูการอพยพยายถิ่นฐานของผูคนจํานวน
มาก ในป พ.ศ.2429 อังกฤษประกาศการครอบครองพมาโดยการผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของอาณานิคมอินเดีย รัฐบาลอาณานิคมอังกฤษในพมาไดทําการ
ปราบปรามชนกลุมนอย ควบคูไปกับการใชนโยบายการแบงแยกและปกครอง
กลุมชาติพันธุในพมา อาทิ อังกฤษไดใชคนอินเดียปกครองคนพมา ใหคะฉิ่น 
ปกครองไทใหญ ใหกะเหรี่ยงปกครองพมา เปนตน เกิดความวุนวายทางการเมือง
กับสังคมอันสงผลใหกลุมชาติพันธุที่หลากหลายไดเดินทางออกนอกพมา  
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ทางการสยามไดเริ่มรับรายงานคนตองสูในพื้นที่เมืองเดชอุดม เติม      
วิภาคยพจนกิจ ไดใหขอมูล คนในบังคับตะวันตกเอาไววา “สัปเยกต หมายถึง   
คนชาติอื่นไมใชคนไทย ซึ่งบัดนี้รวมเรียกกันวา ตางดาว” (เติม วิภาคยพจนกิจ, 
2546: 142) กลาวคือ ในปพ.ศ.2430 ผูรักษาการเมืองเดชอุดมขอทางการสยาม
ตั้งนายรอยคํานานตองซูคนในบังคับอังกฤษ ขึ้นเปนนายกองคุมกุลาที่เดินทาง
คาขาย รายละเอียดดังตอไปนี้  

 

“หลวงพรหมภักดี (แสง) ผูรักษาเมืองแลกรมการ
เมืองเดชอุดม มีบอกวางเวร กระทรวงการตางประเทศขอตั้ง
นายรอยคํานานตองซูคนในบังคับอังกฤษ เปนนายกองคุม
พวกกุลาตองซูในบังคับอังกฤษ มีตราโปรดเกลาฯ ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2430 ปนี้วาคนสัปเยกต  มีหนังสือเดินทาง
สําหรับตัวไปมาคาขายเพียงปหนึ่ง หาไดใหไปตั้งทําสวนไรนา
ในแขวงเมืองนั้น ๆ ไม ถาพนกําหนดหนังสือแลว ตองใหกลับ
ฤาไปเปลี่ยนหนังสือเสียใหมจึ่งจะกลับมาคาขายในพระราช
อาณาเขตตอไปได ไมสมควรที่จะตองตั้งนายกองใหควบคุม
คนซึ่งจะตองไป ๆ มา ๆ ใหผิดธรรมเนียมราชการ และให
หามคนสัปเยกต อยาใหตั้งแลซื้อสวนไรนาบานเรือนให     
ผิดสัญญาทางพระราชไมตรี (กรมศิลปากร,2545: 382) .ครั้น
ในปตอมา มีตราโปรดเกลาฯ ไปยังหัวเมืองตะวันออก วา
บรรดาที่ดินซึ่งคนสัปเยกตซื้อ หรือมีที่ตั้งบานเรือนเรือกสวน
ไรนาอยูนั้น จะเปนสิทธิไมได เพราะมิไดแจงตอกงสุลให     
ขออนุญาตตอรัฐบาลสยามใหตกลงตามหนังสือสัญญาแลให
เมืองทั้งปวงทําบัญชีท่ีดินซึ่งคนสัปเยกตไดมาโดยเหตุอยางไร
นั้นสงยังกรุงเทพฯ ...” (เติม วิภาคยพจนกิจ,2546 :142) 

 
ในปพ.ศ.2435 อังกฤษไดครอบครองหัวเมืองเงี้ยวทั้งหา และรัฐคะยา 

(กะเหรี่ยง) สงผลใหอังกฤษมีหนังสือสัญญากับสยามในปพ.ศ.2441 เรื่องการ
รับรองคนในบังคับตางประเทศ ดวยเหตุนี้ สนธิสัญญาบาวริ่ง (พ.ศ.2398) ไมได
เปนกลไกหลักในการคุมครองการเดินทาง คนในบังคับอังกฤษตองมีหนังสือ  



342 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

  

แสดงตน ซึ่งพบวาพอคาสวนใหญที่เดินทางเขามา มีจํานวนนอยที่มีหนังสือ
เดินทางสําหรับอางอิงตน ในปพ.ศ.2479 รัฐบาลไทยไดออกพระราชบัญญัติ    
การทะเบียนตางดาว ซึ่งเปนปที่ 4 ในการครองราชยของสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล พ.อ. พหลพลหยุหเสนา ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ราชกิจจา-
นุเษกษา, 2479) คนในบังคับอังกฤษจําตองเขามารายงานตัวและขึ้นทะเบียนคน
ตางดาวอยางเปนทางการ กุลารุนที่หนึ่งไดเขาไปรายงานตัวกับทางการดัง
ขอความขางลางนี้  

 

“...เมื่อ พ.ศ.2480 ซึ่งเปนปที่ทางการขึ้นทะเบียน
คนตางดาวนั้น ทางการอาจเรียกกลุมชาวบานโนนกุลาไป
สอบถามวามาจากที่ใดเปนคนประเทศไหน พอใหญหวัน     
คงจะใหถูกเปนตัวแทนกุลาไปใหปากคํากอน เชน ทางการ
อาจถามวาเปนชาวอะไร พอใหญหวันตองตอบวาเปน     
“ตองสู” อยูในเขตพมา (ตอนนั้นพมาเปนเมืองขึ้นของ
อังกฤษ) ทางการประเทศเราจึงตั้งนามสกุลใหวา “ตองสู” 
เพราะเปนชาว “ตองสู” สัญชาติพมา บังคับอังกฤษ (อยูใน
ความดูแลของประเทศอังกฤษ) ขาราชการสมัยนั้นก็เปน    
คนอีสาน สําเนียงตาง ๆ ก็จะตีความในภาษาเขียน ออกเปน
ภาษาไทย คําวา ตองก็ตีความวา ตอง คําวาสูสําเนียงอีสาน  
ก็ออกเปนภาษาไทยกลางว า  สู  จึ งรวมว า  “ตองสู ” 
เพราะฉะนั้นลูกกุลาทุกคนจึงนามสกุลตองสู  ตอมาจึง   
เปลี่ยนนามสกุลเปนนามสกุลมารดาทุกคน” (ทวี ไชยสัตย, 
2545: 5) 

 

3.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
 

      ประกอบดวยปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน พิจารณาได 3 
ประเด็นปจจัยภายนอก กลาวคือ  

 

      3.2.1 ประเด็นท่ีหนึ่ง อังกฤษไดสงตัวแทนเขามาเจรจาสนธิสัญญา
พาณิชยกับกษัตริยพมาตั้งแตในชวงปพ.ศ.2369 โดยมีเปาหมายในการเปดตลาด
การคากับจีน ในปพ.ศ.2395 อังกฤษขยายอํานาจสูอาวเมาะตะมะ ไดทําการ   
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ยึดครองเมืองหงสาวดี เมืองเมาะละแหมงเปนศูนยกลางเมืองทาและการคาไดเริ่ม
ลดบทบาทความสําคัญลงไป สืบเนื่องมาจากอังกฤษมุงพัฒนายางกุงใหเปน    
เมืองทาและศูนยกลางเศรษฐกิจหลัก (ฮอลล,2513: 569-582)  

 

 
 

ภาพที ่3  หลวงปูทอง เจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ (วัดทุง) ถือกําเนิดในป พ.ศ.
2462 ครอบครัวกลุมชาติพันธุไทลาว บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่มา: อธิกิจ ในจิตร วันท่ี 27 มกราคม 2556. 

 
เปนท่ีนาสังเกตวา หลวงปูทองไดอธิบายกลุมพอคาเรของกุลาบานโนน

ใหญเปนคนบังคับอังกฤษในการคาระหวางภมูิภาคเอาไวอยางนาสนใจความวา  
 

“เฒาคําปานเปนหัวหนากุลา ดูแลพวกพองทั้งหมด 
มีกงสุลกุลาที่โนนใหญดวย ทางการสยามไมมีสิทธิเรียกเก็บ
เงินคาหัว หรือเกณฑมาทํางานโยธา เพราะเขาเปนคนบังคับ
อังกฤษ กุลาสวนใหญเปนพอคา คาขายเปนกองคาราวาน   
3-15 คน ลูกนองเปนคนลาว หรือคนมาจากลําปาง เชียงใหม 
เสนทางการคาขายกินระยะเวลา 2-3 ป หมายความวา เขา
ออกจากโนนใหญปนี้ แลวอีก 2-3 ป จึงกลับมาที่โนนใหญ 
สวนใหญแลวกลับไปคาขายที่บานเกิดเมืองนอน ลูกนองจะ
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หาบของ หัวหนาถือดาบ งาว ปน ขี่มา หัวหนาไววางใจ
ลูกนองมาก คนสมัยกอนซื่อสัตย ไมลักขโมย ลูกนองไมเคย
ขโมยสินคา ซึ่งแตกตางกับคนสมัยนี”้ 

 

 บุญจิตต  ชูทรงเดช ได ใหความสําคัญกับสนธิสัญญาเบาวริ่ งใน        
การสนับสนุนใหการคากองคาราวานกุลาตองสูเพิ่มจํานวนมากขึ้นในเวลาตอมา 
โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 5 เมษายน 2399 กลาวถึง การคุมครองสิทธิของคนใน
บังคับอังกฤษท่ีเดินทางมายังสยามในดานความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก
ในการทําการคา คนในบังคับอังกฤษทุกคนจะตองไดรับการคุมครองจาก
กฎระเบียบของกงสุลอังกฤษในกรุงเทพฯ ตลอดทั้งการพิพากษาคดีความ มีสิทธิ
เดินทางไดทัว่ไป ถือเปนการกําหนดพ้ืนฐานกฎเกณฑการคาของกุลาตองสู ซึง่เปน
คนในบังคับอังกฤษ และมาจากเมืองมะละเเหมง (บุญจิตต ชูทรงเดช,2542: 258) 
 

 
 
ภาพที่ 4  ดาบไทใหญ ปจจุบันเก็บรักษาไวที่วัดปาโนนเกา บานโนนใหญ ตําบล
กอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนสถานที่ตั้งชุมชนแรกของกลุม
คนไทลาวแหงบานโนนใหญ  
ที่มา: เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วันท่ี 5 มกราคม 2556. 
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3.2.2 ประเด็นท่ีสอง เสนทางการคาภายในและภายนอกภูมิภาคมี
ทั้งหมดหลายเสนทางดวยกัน 

                                           
ภาพที ่5  บริเวณปลายฝกดาบหุมดวยเงินและตกแตงดวยการเดินเสนลวดเงิน
เปนลายคลายกลีบบัว ซึ่งเปนที่นิยมและพบมากในภาคเหนือของไทยและในรัฐ
ฉานประเทศพมา  
ที่มา: เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วันที่ 5 มกราคม 2556. 
 

บานโนนใหญไดถูกเลือกใหเปนสถานีแวะพักบนเสนทางการคาภายใน
และภายนอกภูมภิาคของกลุมกลุา ดังบันทึกการเดินทางของเอเจียน แอมอนิเยร  

 

   “...วันที่  25 พฤศจิกายน 2426 ...ในเสนทาง
เดียวกับท่ีกําลังเดินทางไป ...พวกเราพบเผาโกลา (กุลา) เปนช่ือที่
พวกคนลาวเรียกชาวพมา เลยไปอีก ไกลผมไดใหความสนใจเปน
พิเศษตอสิ่งที่ไดพบเห็นในประเทศลาว คือใชงัวในการบรรทุก
สัมภาระสิ่งของ ... ทั้งสองขางของลําตัวงัวมีเปใสสิ่งของ แขวนไว
ที่ปลายคานไมไผและสายรัดหวาย พรอมกับมีผาทําเปนเบาะ  
รองบนหลังวัวในจํานวนสิ่งของที่ตางนั้นก็ตองมีกระบอกน้ําไมไผ
สํารองไวใชในการเดินทาง...” (แอมอนิเยร,2539:52-3) 

 

 กุลาเปนพอคาเรในภูมิภาค เชนเดียวกับคนตะวันตกและชาวจีน สินคา
ที่กุลานํามาจําหนายเปนที่ตองการของเศรษฐีทองถิ่นและชาวจีน ไดแก ฝน ฆอง 
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ผา ไหมดิบ ดาบ มีด เครื่องเงิน สียอมผา ดวยการคาขายแบบเงินตรา หรือ
แลกเปลี่ยนกับเขาสัตว สินคาพื้นเมือง หรือสัตวพาหนะ อนึ่ง กุลายังรูจักกันดี   
ในฐานะ “นักคาทาส”7 ทั้งยังนิยมซื้อวัว กระบือเปนจํานวนมากเพื่อเอาไปขายยัง
ภาคกลางของสยามและพมา  ซึ่งสอดคลองกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําอิระวดี ครอบคลุมถึงการนําปศุสัตวที่สงออกไป
แปรรูปเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่อังกฤษขยายอํานาจและ    
ทําสงครามกับพมาหลายระลอก กองกําลังทหาร อาทิ ทหารรับจาง ทหารซีปอย
ตองการเนื้อเพ่ือการบริโภคจํานวนมาก ทางการสยามพยายามใชมาตรการในการ
ควบคุมระบบการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสัตวพาหนะ ทั้งนี้ สยามไดวางมาตรการ
เสียคาธรรมเนียมในสินคาประเภทดังกลาว อยางไรก็ตาม ความตองการสัตว
พาหนะเปนจํานวนมากไดทําใหขุนนางทองถ่ินทําการยักยอกเงินหลวง ความวา  
 

“...ทาวนากเมืองศรีสะเกษ ทําหนังสือเบิกลอง
เดินทางใหแกนายรอยคํายี่ คําออน เชียงนอยตองซูซึ่งคุม
กระบือไมมีพิมพรูปพรรณไปจําหนายผิดพระราชบัญญัติ  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหลูกขุน ณ ศาลาปรึกษาโทษ
ทาวนาก ตัดสินทวน 50 จําคุก 3 ป แลใหปรับพระยาวิเศษ
ภักดี (โท) เจาเมืองศรีสะเกษ ซึ่งใหการอางวามีตราพระราชสีห
อนุญาตวา ถาราษฎรจะซื้อขายโคกระบือใหเจาเมืองทําเบิก
ลองเดินทางใหตรวจตําหนิรูปพรรณในใบเบิกลองก็ไดโดยไม
จริงนั้น เปนเบี้ยละเมิดจตุรคูณเปนเงิน 5 ช่ัง 6 ตําลึง 600 
เบี้ย” (กรมศิลปากร, 2545: 383) 

 

       3..2.3 ประเด็นที่สาม การขยายตัวของการคาภายในหรือการคา
ทองถิ่น ชุมชนในพื้นที่ฝงตะวันตกแมน้ําโขงคุนเคยกับพอคาเรกองคาราวาน   

                                                 
7  D.G E. Hall ใหขอมูล ในปพ.ศ.2418 หลังสงครามอังกฤษกับพมาครั้งที่ 2 

หัวหนาเผากะเหรี่ยงแดง ในพื้นที่กะเหรี่ยงตะวันตกเปนนักคาทาส ดวยการกวาดตอนทาสพมา

กับไทใหญมาขายที่สยาม (ฮอลล, 2513: 591) หลักฐานใบบอกเมืองอุบล กับหลักฐาน

มิชชันนารีคาทอลิคฝร่ังเศสไดระบุ ตองสูไดซ้ือลาวพวนมาเปนทาส 
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ชาวกุลา8  สินคาที่กุลาตองสูนํามาคาขายในพื้นที่ อาทิ อับยาสูบ เครื่องเขิน ฆอง
ซุม ฝน ยาสมุนไพร ผาไหม นานาชนิดและไหมดิบ ดาบและมีด เครื่องเงิน อาทิ
เชน เตาปูน อัญมณี ทับทิม แหวงนเงิน แหวนทอง สรอยเงิน สรอยทอง สินคา
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ อาทิเชน เข็ม ขี้ผึ้ง ฝน เปนตน (บุญจิตต ชูทรงเดช,2542:260)   
สียอมผา ขันน้ํา เครื่องขันหมาก (คนึงนิตย จันทบุตร,2542:266)  สินคาที่พอคา
กุลานํากลับไปขายในประเทศพมา คือผาไหม ชาง งาชาง เขาสัตว โค และ
กระบือ (บุญจิตต ชูทรงเดช, 2542: 258) 

 

3.3 ปจจัยทางสังคม   
 

     ชุมชนโนนใหญเปนสังคมพหุวัฒนธรรม กอนการตั้งรกรากของกุลา
ตองสู ปรากฎหลักฐานการใชชีวิตของกลุมไทลาว ขะแมร และจีน โดยเฉพาะ  
ชาวจีน9 ไดบุกเบิกชุมชนโนนใหญใหเปนที่รูจักในช่ือ “บานโนนชางทอง” กับ  
บานโนนกุลาในภายหลัง (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 2)  ดวยเหตุนี้ กุลาตองสู  
จึงตัดสินใจเลือกที่จะเปนเขยสู คนไทลาว บานโนนใหญ ซึ่งเปนแหลงผลิตสินคา
สรอยคอและเครื่องประดับ อาทิ ตุมหู กําไลมือ แหวน ที่กุลาไดใชแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คําใบ เครือสิงห, 26 มกราคม 2556: สัมภาษณ; 
หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556 : สัมภาษณ; ถวิล แสงสวาง, ม.ป.ป.:12) เมื่อคน
ตางถ่ิน เชนกุลาไดอาศัยในดินแดนอีสานตองปรับตัวอยางไร 

 

 
 
 
                                                 

8 กุลาตองสูเปนพอคาเรกองคาราวานในชุมชนฝงตะวันตกแมน้ําโขง (พื้นที่ฝงขวา
แมน้ําโขง หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทย) ในขณะที่ ชาวจีนกลับนิยมตั้ง
ถิ่นฐานและประกอบการคาในยานชุมชนหลัก 

9 เจกนาคชางทองจากจําปาศักดิ์ไดเขามาอาศัยในบานโนนใหญ ในปพ.ศ.2374 
ระยะแรกชาวบานหวาดกลัวเขามาก ตอมาชาวบานไดเรียกเขาวา เจกขี้ยาเพราะเสพยฝน 
เนื่องจากประกอบบอาชีพชางตีทอง จําตองตองสูบฝน ชอบนอนกลางวัน และนิยมทํางาน
ในชวงพลบคํ่า ฝมือการตีทองของเจกนากเปนที่เลื่องลือ พรอมการถายทอดวิชาชางทองใหกับ
คนในชุมชน กระทั่งในปพ.ศ.2390 ชุมชนโนนใหญไดรับการพัฒนาเปนศูนยผลิตเครื่องประดับ 
(ทองชุบ) (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 2)  
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4. การปรับตัวของกลุมชาติพันธุกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี  
 

 กุลาปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว พรอมการเปดกวาง
และยอมรับวัฒนธรรมไทลาว ซึ่งพิจารณาไดจากประวัติชีวิตของคนตางถิ่น ที่เขา
มาตั้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนโนนใหญ ในปพ.ศ.2556 ลูกครึ่งกุลารุนที่ 1.5 ที่มีบิดา   
เปนกุลา และมารดาเปนคนไทลาวบานโนนใหญ ยังคงมีชีวิตและอาศัยท่ีนี่ 2 ทาน 
กลาวคือ นายคําใบ เครือสิงห และนางหอมหวน สอนอาจ การปรับตัวของ     
กลุมชาติพันธุกุลาไดเลือกศึกษาและวิเคราะหเรื่องราวของ 2 ตระกูล ดวยการ
อาศัยขอมูลบอกเลาจากบุคคลทั้งสอง ตอรายละเอียด 3 ประเด็น กลาวคือ 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
 

 4.1 อินตะ สิทธิใจ (เงิน) (ตองสู ชิดใจ)  
 

      ประเด็นท่ี 1 เศรษฐกิจ เปนพอคาเร มีการประกอบการอาชีพดาน
การเกษตร งานชางฝมือ และการเปนหมอพื้นบาน หมอเปาและหมอมนต 

     นายอินตะ สิทธิใจ (ตองสู) สลาอินตะ (พ.ศ.2450-2547) เปน
พอคาเร ดํารงชิวิตเหมือนคนอีสานทั่วไป นั่น คือ การทํานา ทําสวน ทําไร การ
เลี้ยงสัตว การปลูกพืชสวนครัว รูงานชางฝมือ แตที่เดนท่ีสุดคืออาชีพหมอพื้นบาน 
หมอมนตร หมอเปา บานเกิดเมืองนอนคือ เมืองมะละแหมง พมา ตัดสินใจ
แตงงานกันหญิงบานโนนใหญมีบุตร 4 คน บุตรคนโตเกิดวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2483 ตรงกับวันศุกร ปมะโรง เปนหญิงบิดา-มารดา ตั้งช่ือหอมหวน (สิทธิใจ) 
สอนอาจ ผูถายทอดเรื่องราวของบิดาใน 3 ประเด็น สาเหตุการเดินทางสูสยาม 
อาชีพพอคาเร และอาชีพหมอมนต  

 
    “สาเหตุที่เดินทางสูสยาม นองชายบิดา (นายปน)    

เปนคนเกเร หนีออกจากบานเมืองมะละแหมง มาเจาะ 
ถ้ําขุนตาน ปู-ยาจึงวานบิดา (นายอินตะ) ใหเดินทางมา
ตามนองชายที่จังหวังหวัดลําปาง ผลปรากฏวา ชายหนุม
ทั้งสองคนนี้ไดเดินทางผจญภัยในดินแดนสยามตอไป” 
(หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 
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ขอมูลหอมหวนไดอธิบายสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจใน
พมาและสยามไดเปนอยางดี ตั้งแตปพ.ศ.2369 รัฐบาลอาณานิคมบริเทนไดเนน
นโยบายการแบงแยกและปกครอง หมายถึง การแบงแยกกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
ออกจากกัน รัฐบาลสยามเรงพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตกไดริเริ่มโครงการ
การสรางเสนทางรถไฟสายเหนือ การสรางถ้ําขุนตานใชระยะเวลาการสํารวจและ
กอสรางราว 17 ป (พ.ศ.2448-2465) ชวงปพ.ศ.2463-2465 นองชายอินตะ เปน
กุลีขุดถ้ําขุนตาล หมายความวา เด็กชายอายุตั้งแต 10 ป ขึ้นไปสามารถทํางาน
รับจางเปนกุลีได อนึ่ง เมื่ออินตะอายุครบ 15 ป ไดเริ่มชีวิตการผจญภัย ในฐานะ
พอคาเร กรรมกรรับจางและอื่น ๆ กระทั่งเดินทางสูบานโนนใหญ และพบรักกับ
หญิงลาว 

ในปพ.ศ.2480 พมาถูกแยกออกเปนอิสระจากอินเดีย  ปเดียวกันนี้ 
รัฐบาลไทยไดขึ้นทะเบียนคนตางดาว ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนคนตาง
ดาว พ.ศ.2479 กุลาตองสูบานโนนใหญลวนใชนามสกุล วา ตองสู สองปตอมาได    
เกิดเหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 อินตะมีอายุครบ 30 ป ไดลงหลักปกฐานที ่
บานโนนใหญ พรอมการดํารงชีวิตเปนพอคาเร  

 

“หัวหนากองฮอยมักเรขายของไปถึงดินแดนที่
หางไกล ครั้งหนึ่งไดเดินทางไปยังตอนเหนือของพมา แวะพัก
ที่หมูบานกินคน (เมืองกินคน)  ลูกนองคนหนึ่งหลงรักสาว
งามในหมูบาน จึงตัดสินใจแตงงานและลงหลักปกฐานที่บาน
สตรีนางนั้น  บิดาไดกลาวเตือนลูกนองวา หมูบานน้ีกินคนนะ 
แตลูกนองไมสนใจคําตักเตือนน้ีเลย 2-3 ปผานไป บิดาไดแวะ
พักที่หมูบานกินคนอีก จึงไดถามขาวคราวของลูกนองกับ
ภรรยาสาว ผูร่ําไหอยางสะอึกสะอื้น แลวบอกอินตะวา สามี
ของขาถูกกินไปแลวเมื่อเดือนท่ีแลว ครั้งหน่ึงบิดาไดเดือนทาง
ไปยังเมืองกอด เมืองกลม บานใดมีลูกสาว 3 คน จะสราง
บาน 3 หอง แลวเจาะดานรูดานลาง เอาบันไดขึ้นพาด หาก
บาวจะโอลมกับสาว มี 2 วีธี วิธีแรก โผลหัวขึ้นไปพูดคุยกัน 
วิธีที่  2 หากตองการสัมผัส ตองใชแขนโผลขึ้นไปตามรู
เทาน้ัน” (หอมหวน สอนอาจ,26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) 
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ภาพที่ 6  (ซายมือ) ปนนองชายสลาอินตะ ตั้งถิ่นฐานที่เมืองเรณูนคร จังหวัด 

 นครพนม (ขวามือ) สารวัตกํานันไสว อินทรตยิะบุตรชายของปน  
ที่มา:  เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ วนัท่ี 4 มีนาคม 2556. 

 

อินตะกุลาโนนใหญในฐานะพอคาเรไดนําชางไปขายยังเมืองเรณูนคร ณ 
ที่น้ี เขาไดพบกับนองชายรวมอุทร คือ นายปน (สัมภาษณ อินทรติยะ,4 มีนาคม 
2556: สัมภาษณ) การเดินทางในกองคาราวานของกุลามีกฎระเบียบที่เครงครัด 
เชน หามกินสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา หามดื่มสุรา หามฆาสัตวตัดชีวิต เปนตน 
(หอมหวน สอนอาจ, 26 มกราคม 2556:สัมภาษณ) อาชีพพอคาเร กับนายฮอย
ไดลดบทบาทลงไป เนื่องจากปจจัย 2 ประการ คือ ประการแรก ในปพ.ศ.2475 
เสนทางรถไฟที่มาถึงอุบลราชธานี ประการที่สอง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เสนทางคมนาคมทางบกไดเริ่มทวีความสําคัญขึ้นตามลําดับ ดวยเหตุนี้ ชวงป  
พ.ศ.2500-2547 อาชีพหลักของอินตะ คืออาชีพหมอยาพื้นบาน หมอมนต และ
หมอเปา  

“บิดามีอาชีพหมอพื้นบาน หมอมนตร หมอเปา  
บิดามักกลาวเสมอวา เสียดายที่เกิดเปนหญิง พอใหวิชาเจา
ไมได นองชายช่ือเขมชาติไดเรียนรูวิชาทั้งหมดจากบิดา เต็ม
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ไปดวยหนงัสือเปนภาษาขอม10 แตอายุ 30 ปก็จบชีวิตลงไป 
บิดามีวิชาอาคม ผูคนมักมาใหพอสักลาย ลูกคาพอสวนใหญ
เปนทหาร ขั้นตอนการสักลายตองบูชาครูกอน มีเครื่องขัน 
ประกอบดวย มะพราว กลวยหอม หลังขึ้นครูแลว ลูกคาพอ
จะแจงความจํานงวาตองการสักลายแบบใด ซึ่งมีหนังสือใหดู
ดวย ประเภทหนังเหนียว ฟนแทงไมเขา ลูกกระสุนปนยิงไม
เขา  กันผี กันหมากัดลวดลายมีหลากหลาย สักหมวกเหล็กที่
หัว เขี้ยวหมูตัน หนุมาน มีอักขระภาษาขอม”  
(หอมหวน สอนอาจ,26 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 

 
 วิชาอาคมของอินตะเปนที่เลื่องลือในพื้นที่ราบลุมแมน้ําชีและแมน้ํามูล
ตอนลาง ของขลังที่ติดตัวอยูเปนประจํา คือ เขี้ยวหมูตัน หอมหวนระลึกถึง
ความหลัง “คราวบิดาปวยจะใหนองชายเอาของขลังไปฝากไวที่บานอื่นซึ่งเปน
บานกุลาดวยกัน ถาหายปวยแลวบิดาจะใหนองชายเอาของขลังกลับบาน เมื่อเขา
วัยชราตาฝามัว ครั้งหน่ึงบิดาเดินทางไปบานชีทวน ณ ทาวารี มีคนลองของ ดวย
การใชดามพราฟนลงที่คอ แตอินตะไมมีอาการสะทกสะทานเดินทางกลับบาน
อยางปกติ บิดามักเตือนลูกคาเสมอ เรื่องหามลองของ” (หอมหวน สอนอาจ, 26 
มกราคม 2556: สัมภาษณ)  

ในปพ.ศ.2547 เมื่ออินตะเสียชีวิตลง “ใชฟนราว 2 คันรถในการทําพิธี
ฌาปนกิจศพ เมื่อจุดไฟกลับเผาไมไหม หมูบานตองสรรหาผาถุงคาเลือด         
กิ่งมะขามปอมและคาน (บันได) แมหมายโยนเขากองไฟ จึงเผาไหม เหตุการณ
อัศจรรยไดเกิดขึ้นในคราวขุดศพของบุตรชายอินตะดวยช่ือ เขมชาติเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ เมื่อ 2-3 ปลวงไป ไดขุดศพข้ึนมาประกอบพิธกีรรมตามขั้นตอน ปรากฏ
วารางกายของเขาไมเปอยเนา ผิวเนื้อเหมือนคนปกติ” (คําใบ เครือสิงห, 27 
มกราคม 2556: สัมภาษณ) 

                                                 
10 หอมหวน สอนอาจมีความทรงจําอักขระสมุดเวทยมนตรของบิดาเปนภาษาขอม 

ซึ่งขัดแยงกับกลุมชาติพันธุ “ตองสู” พรอมใหขอมูลสมุดเวทยมนตรไดถูกเก็บรักษาเอาไวกับ 
ลูกศิษยของบิดา เปนคนไทลาว จังหวัดยโสธร ซึ่งไมไดติดตอกันเปนระยะเวลาที่ยาวนาน 
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 ประเด็นที่ 2 การเมือง กุลารุนที่ 1 ไมเลนการเมือง ดํารงชีวิตอยาง   
สงบสุข แตลูกหลาน เหลน โหลนกุลาเกี่ยวพันกับการเมือง ในฐานะผูใหญบาน 
กํานันและนักการเมืองทองถิ่น นองชายคนสุดทองของหอมหวนไดเลือกเสนทาง
การเมืองทองถ่ิน อํานวย ชิดใจเปนสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี  

ประเด็นท่ี 3 สังคม กลาวคือ อาหาร การแตงกายและภาษา อาหารนั้น 
กุลาโนนใหญรับประทานปลาราและขาวเหนียวเปนบางครั้งบางคราว อาหารจาน
โปรด ไดแก น้ําพริกอองกับจอผักกาด (เคี่ยวผักกาดใสมะขามเปยก) ถั่วเนา เจียว
ใบมะขามออนใสกระเทียม หรือหอมเจียวโรยเกลือ แกงฮังเล สิ่งที่ประยุกตคือ  
ตมปลาใสน้ําปลารากับใบมะขามออน การเก็บขอมูลภาคสนามไดคนพบวา กุลา
ไมบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวใหญโค กระบือ สัตวเลื้อยคลาน ครึ่งบกครึ่งน้ํา 
เชน งู กิง้กา กบ เขียด ปลาไหล  

การแตงกายสวนใหญยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม คือ การนุง
กางเกงขากวยและเสื้อแบบจีนที่ติดกระดุม ไวผมยาว พรอมมวยผม เมื่อออกนอก
เคหสถานนิยมเอาผาโพกศีรษะ การดื่มชากระทํากันทุกวันในชวงพลบค่ํา ถือเปน
การพบปะสังสรรค ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามบานเรือนตางๆ อยูเปน
เนืองนิตย การติดตอสื่อสารเปนภาษากุลาตองสู ที่ไมนิยมถายทอดไปยังรุนลูก 
ดังน้ัน ลูกหลานไดประสมกลมกลืนเขากับวัฒนธรรมไทลาวตามฝายมารดา 

 

4.2 คํามุน ตองสู 
 

      คํามุน เกิดป พ.ศ.2462 เปนชาวเมืองมะละแหมง ประเทศพมา 
เดินทางมาคาขาย แวะที่บานโนนใหญเทียวไปเทียวมา 2-3 ครั้งจึงตัดสินใจ
แตงงานกับสงค เครือสิงห มีบุตรธิดารวมกัน 5 คน บุตรหญิงคนโต ช่ือบุญนํา 
ทองคํา บุตรชายคนแรกช่ือคําใบ เติม (สมาน) และเฉลิม (เสียชีวิตท่ีจังหวัดยะลา) 
ตลอดชีวิตของคํามุนมีอาชีพเปนพอคาเร ชางฝมือ และเกษตรกร 

     คนทั่วไปเรียกคํามุนเปนกุลาโนนใหญ คํามุนกลับเรียกตัวเองวา 
ตองสู เลี้ยงชีพดวยการเปนพอคาเร ในแตละปจะออกเดินทางไปคาขายหลังฤดู
เก็บเกี่ยว สินคาที่คาขายไดแกงาว สโรง ผาคลุมหัว, และฆองตีชุด 5 7 9 และ  
11 มีฝมือดานจักสาน และกอสราง สําหรับการทํานานั้นไมชํานาญมากนัก     
วงจรชีวิตของเขาในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนไปอยางเรียบงาย ดังนี้     
ตื่นเชาราว ตี 5 หากเปนฤดูทํานาจําตองดูแลเรือกสวนไรนา  เวลา 08.00 น. 
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รับประทานอาหารเชา เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ระหวางเวลา 
17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

     เมื่อ คําใบอายุได 12 ป บิดาไดเสียชีวิตลงไป กลุารุนท่ี 1.5 เชน   
คําใบไดกลายมาเปนหัวหนาครอบครัว  

“พอตายไปรับจางทําไร ทํานาอาศัยกับบรรดาญาติ
พี่นอง ใหขาวปลาอาหารพอประทังชีวิต รับจางตาม
บานเรือนหาเงินจุนเจือครอบครัว เมื่ออายุได 16 ป หนีเขา
กรุงเทพ ฯ ทํางานโรงงานที่วงเวียน 22 ไดรับคาจางเดือนละ 
500 บาท รับเฝาโกดัง ช่ือบริษัทหงะตันเซี่ย เปนรานขายของ
ปาดวย  รับซื้อปอ ลูกจาก หมูหยองสุรินทร รังไหม ถั่ว งา 
ถั่วเขียว กระสอบ ... อายุ 16-17 ป ไปขุดพลอยที่จันทบุรี 
อายุ 18-19 ป กลับมาพักที่โกดังในกรุงเทพ ฯ อีกครั้งหนึ่ง 
อายุ 20-40 ป ทํางานท่ีปกษใต เปนคนงานเหมือง อายุ 27 ป 
แวะกลับมาเยี่ยมบานเกิด มารดาจับแตงงาน ชวงปพ.ศ.
2516-2537 ดํารงตําแหนงผูใหญบานหมู 3 จนเกษียณอายุ
ราชการ”  

   (คําใบ เครือสิงห, 5 มกราคม 2556: สัมภาษณ) 
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ภาพที ่7  คําใบ เครือสิงห สาธิตการตีฆองเดี่ยวขนาดเล็ก ซึ่งเปนลูกหนึ่ง (หนวย
หนึ่ง) ของฆองซุม โดยปกติแลวนายคําใบพรอมคณะภิกษุประจําชุมชนโนนใหญ
นิยมเดินทางไปซื้อฆองซุมที่ตลาดทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาตรงขามชายแดน
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย   
ที่มา: อธิกิจ ในจิตร วันที่ 27 มกราคม 2556. 
 

 คําใบคือแบบอยางกุลา รุนที่ 1.5 ที่ผันตนเองไปเปนกรรมกรรับจางใน
ดินแดนที่หางไกลบานเกิด เริ่มดวยการทํางานที่กรุงเทพฯ ในปพ.ศ.2498 เปน
ลูกจางตัดไมทําหมอนรถไฟ อัตราคาจาง 1 หลา= 18 บาท ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว 1 
คนจะตัดได 3 หลา คําใบทํางานกับเพื่อน รวมตัดไมไดเฉลี่ย 6 หลาตอวัน คิด
เฉลี่ยรายได 54 บาทตอวัน ปพ.ศ.2503-2515 รับจางทํางานเหมืองแรที่ภูเก็ต 
พังงา เหมืองทุงนกขมิ้น เปนเหมืองไฮโดรลิค คนตางถิ่นเชนพอคาเรกุลาตองสู 
ตองผันตนเองสูการเปนเขยสูบานโนนใหญ วิถีชีวิตของพวกเขาไดสรางผลกระทบ
ใหกับดินแดนท่ีใชเปนท่ีพักพงิวาระสุดทายแหงชีวิต  
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5. ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาตอบานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี 
 

 ผลกระทบจากการตั้งถิ่นฐานของกุลาบานโนนใหญแบงการศึกษาและ
วิเคราะหออกเปน 3 ประเด็น ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แบง
ระยะเวลาการศึกษาไดเปน 3 ชวง (1) ชวงปพ.ศ.2390-2480 ปเริ่มตนคือปที่มี
หลักฐานปรากฏการเขามาของกุลาในบานโนนใหญ ปสิ้นสุดไดแกปที่นําใช
พระราชบัญญัติตางดาว (2) ชวงปพ.ศ.2481-2500 เปนปที่กุลาโนนใหญไดขึ้น
ทะเบียนและเสียเงินคาหัว สิ้นสุดป พ.ศ.2500 เมื่อรัฐบาลไดเริ่มวางแผนพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจอยางเปนระบบและอาชีพพอคาเรไดลดบทบาทลงไป (3) ชวงป
พ.ศ. 2500-2556 กลาวถึงการริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง
เปนมูลเหตุสําคัญในการขยายระบบสาธารณูปโภค ปสิ้นสุดคือป พ.ศ. 2556 
 

5.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
 

      ระหวางปพ.ศ.2380-2480 กุลาไดเดินทางคาขายในภูมิภาคเปน  
ตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราและการแลกเปลี่ยนสินคา ในพื้นที ่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Koizumi, 2533) ชุมชนพื้นเมืองอีสานไดพบพอคาเร
กุลา หลังฤดูเก็บเกี่ยว เริ่มเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน สินคาที่นํามาจําหนาย 
กลาวคือ ฝน หมอทองแดง เครื่องเขิน เครื่องประดับ ผาแพร สินคาที่กุลารับซื้อ
ไดแก ชาง วัว ครั่ง ชวงปพ.ศ.2481-2500 กุลาไดนําสินคาประเภท ฆอง 
เ ค รื่ อ ง เ งิ น  เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ผ า  สี ย อ ม ผ า เ ข า ม า จํ า ห น า ย ใ น ชุ น ชน                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมการรับซื้อครั่ง ทักษะการตีเงินของบานโนนใหญ    
เปนที่เลื่องลือในพื้นเมืองอุบลราชธานี “ดวยการนําเงินเกามาหลอมเปน
เครื่องประดับ และเครื่องใชนานาชนิด เมื่อเงินเกาหมดลงไป การตีทอง และ   
ชุบทองไดรับการสานตอจนเปนรายไดหลักอันหนึ่งในชุมชน” (หลวงปูทอง,      
27 มกราคม 2556 : สัมภาษณ) ชวงปพ.ศ.2500-2556 กุลาไดยุติการเปนพอคา
เรดํารงชีวิตในวัฒนธรรมไทลาว ปจจุบันบานโนนใหญยังประกอบอาชีพชางผลิต
เครื่องประดับชุบทองทีจ่ัดจําหนายสินคาท้ังปลีกและสงท่ัวพระราชอาณาจักรไทย 
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5.2 ผลกระทบทางการเมือง  
 

     ในปพ.ศ.2479 ทางการสยามไดอนุมัติพระราชบัญญัติการขึ้น
ทะเบียนกลุมคนตางดาวท่ัวราชอาณาจักร หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กุลาโนนใหญ
ไดตัดสินใจอาศัยในดินแดนไทยตอไป สิ่งที่โดดเดนของกุลา คือ จุดกําเนิดของ     
ทุงกุลารองไห ที่มิอาจสืบคนจุดกําเนิดที่แทจริงได ทศวรรษที่ 2380-ทศวรรษ     
ที่2390 เมื่อกุลาเดินทางเขามาคาขายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คน
พื้นเมืองอีสานไดเรียกทุงกุลารองไหอันกวางใหญนี้วา ทุงหลวง ทุงหมาหิว  หรือ
ทุงใหญ เปนท่ีนาสังเกตวา ตอมาทุงหลวง ทุงหมาหิว หรือทุงใหญไดถูกเรียกวาทุง
กุลารองไห ซึ่งไดกลายเปนสวนหนึ่งของวาทะกรรมการพัฒนาที่ถูกสรางขึ้นโดย
นักการเมืองอีสานกอนพ.ศ.2500 กลาวถึง “ความแหงแลงของภาคอีสานโดยรวม 
พรอมการละเลยจากภาครัฐในการแกไขปญหาความแรนแคนนั้น” (สุรสม 
กฤษณะจูฑะ, 2556) 

 

5.3 ผลกระทบทางสังคม 
 

      ผลกระทบทางสังคมสามารถพิจารณาได 3 ประเด็น กลาวคือ การ
ประสมทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม พุทธศาสนาและการละเลน  

 

     5.3.1 ประเด็นท่ี 1 แสดงการประสมทางเชื้อชาติของตองสูเพศชาย
รุนที่  1 กับหญิงลาว กุลามีราว 60 ครัวเรือนที่บานโนนใหญ 55 ครัวเรือนที่มี
ฐานะเปนเขยสู สวนท่ีเหลือเปนครัวเรือนของสามี-ภรรยากุลา  
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ตารางที่ 1 ปรับปรุงจากตารางบัญชีรูปพรรณชาวกุลาหรือตองซู ในเมือง
อุบลราชธานี พ.ศ.2428 ที่มา ใบบอกเมืองอุบลราชธานี เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชการที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 ม.2. 12 ก. หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ  
 

 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ. ใบบอกเมืองอุบลราชธานี. เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย. ร.5 ม.2. 12 ก.อางถึงในธนัญชัย     
รสจันทร.(2550).สภาพเศรษฐกิจของเมืองอุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ.2335-
ทศวรรษที่ 2460.บัณฑิตวิทยาลัย ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา 146-152. 
. 
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ตารางขางตนแสดงตัวอยางจํานวนครัวเรือนกุลา 6 ครอบครัว จาก 48 
ครัวเรือนท่ีอาศัยในพื้นที่แขวงเมืองอุบล ชวงปพ.ศ.2402-2428 ภูมิลําเนาเดิมคือ
พมา จาก  3 เมือง กลาวคือ  ยางกุง (ทาศกุง) ขุกคิก  และมะละแหมง (มรแม) 
กุลาเพศชายมีอายุระหวาง 32-55 ป  กุลาที่ตั้งบานเรือน  ณ แขวงเมืองอุบล
ยาวนานท่ีสุดเปนเวลา 26 ป ช่ือคําแจม 

ครัวเรือนที่  1 ในปพ.ศ.2402 ระยะเวลาเพียง 4 ป หลังการเซ็น
สนธิสัญญาเบาวริ่ง คําแจมคือกุลาคนแรกที่ไดตั้งบานเรือนที่บานคูเมือง มี
ภูมิลําเนาเดิมที่เมืองทาศกุง ไดแตงงานกับหญิงลาว ช่ือดี มีบุตรชาย 1 คน และ
บุตรหญิง 2 คน ในปพ.ศ.2428 คําแจมมีอายุ 38 ป หลักฐานช้ินนี้แสดงใหเห็น 
การปรากฎตัวของเด็กกุลาที่มีอายุเพียง 12 ป ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ครัวเรือนที่ 2 ในปพ.ศ.2408 คําภูเปนชาวเมืองมรแม ไดเดินทางมาที่
บานโนนใหญ ระยะเวลาตอมาไดตั้งบานเรือนที่บานโนนใหญ เมื่อมีอายุได 55 ป 
ในปพ.ศ.2428 ไดพํานักท่ีโนนใหญเปนเวลา 20 ป มีเมียเปนลาวช่ือลา มีบุตรชาย 
2 คน บุตรสาว 4 คน  

ครัวเรือนที่ 3 ในปพ.ศ.2411 กุลาคําตันมีภูมิลําเนาเดิมที่เมืองมรแม 
ขณะมีอายุได 19 ป ไดเดินทางมายังบานโนนใหญ ในปพ.ศ.2428 มีอายุครบ 36 
ป มีเมียเปนลาวช่ือเขมมีบุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 1 คน อาศัยที่บานโนนใหญ
ได 17 ป  

ครัวเรือนที่ 4 ในปพ.ศ.2416 กุลานันตะ อายุ 20 ป เปนคนมรแม ได
เดินทางมายังแขวงเมืองอุบลราชธานี ในปพ.ศ.2428 ไดตั้งบานเรือนที่บานโนน
ใหญ แขวงเมืองอุบลได 12 ป มีอายุ 32 ป มีเมียเปนลาวช่ือทุม มีบุตรชาย 3 คน  

    ครัวเรือนที่ 5 ในป พ.ศ. 2427 จันตะเปนชาวเมืองขุกคิกเพียง    
คนเดียวท่ีไดเขามาในพื้นที่บานโนนใหญ ตั้งบานเรือนท่ีบานโนนใหญไดเพียง 1 ป 
ในปพ.ศ.2428 อายไุด 38 ป มีเมียเปนลาวช่ือรอก  

    เปนที่นาสังเกตวา ขอมูลสัมภาษณบุญ พนมแกน บานหนองขียาง 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุไดระบุภูมิลําเนาเดิมของบิดาช่ือคําผงเปน
กุลามาจากเมืองกุกกิ๊ก มะละแหมง ประเทศพมา (บุญ พนมแกน, 19 มกราคม 
2556: สัมภาษณ)  
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    ครัวเรือนท่ี 6 ในปพ.ศ.2428 คําหลอดอายุ 35 ป ภูมลิําเนาเดิมจาก
เมืองมรแม ตั้งบานเรือนท่ีนาโนนใหญ แขวงเมืองอุบลราชธานี ได 3 ป มีเมียเปน
ลาว ช่ือนอย มีบุตรชาย 1 คน  

 

     5.3.2 ประเด็นที่สอง พุทธศาสนา กุลาบานโนนใหญสะสมทุน
ทรัพยถึงขั้นสรางวัดทุงกุลา ในปพ.ศ.2396 กอนการเซ็นสนธิสัญญาเบาริ่ง 3 ป 
กุลาโนนใหญไดประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองอุบลราชธานี นั่น
หมายถึงนักเดินทางกลุมนี้อาจเดินทางเขามายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และบานโนนใหญในชวงปลายทศวรรษที่ 2380 ระยะเวลาเดียวกับการปรากฏ
ตัวอยางเปนทางการของกุลาทางตอนเหนือของสยาม ในฐานะพอคาเร ในปพ.ศ.
2396 ไดเริ่มกอสรางวัดทุงสวางอารมณ  

 

 
 
ภาพที่ 8  พระพุทธรูปในอุโบสถ วัดเทิง (วัดศรีชุมพล) วัดของกลุมชาติพันธุไท
ลาว บานโนนใหญ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏเหลือ
พระพุทธรูปหินออนเพียง 4 องค ทายาทกุลาตองสูใหขอมูลวาเปนสิ่งท่ีบรรพบุรุษ
นํามาจากพมา ในอดีตนั้น เครื่องเคารพบูชาดานพุทธศาสนาจะถูกเก็บรวบรวม
เอาไวที่วัดทุงสวางอารมณ สมัยสงครามเวียดนามทหารตางประเทศไดเขามายัง
ชุนชน หลังจากนั้น สมบัติกุลาเกิดการสูญหายไปที่ละเล็กทีละนอย ตอมาวัดทุง
สวางอารมณรกราง เหลือเพียงแมชี 1 รูป โจรไดเขามาขโมยสมบัติ ในวัด
ทายท่ีสุดคนในชุมชนไดยายโอนสมบัติกุลาตองสูไปเก็บรักษาเอาไวท่ีวัดศรีชุมพล  
ที่มา: ปกรณ ปุกหตุ วันที่ 27 มกราคม 2556. 
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ปพ.ศ.2405 ชุมชนกุลาโนใหญไดอัญเชิญสลาโหลง หรือเจาบุญ หรือ
เจากัตติยะ พระพมาจากเมืองเชียงตุงมาเปนเจาอาวาสวัดทุงสวางอารมณ เปน   
ที่นาสังเกตวา ประเพณีที่เดนเปนเอกลักษณ คือ ประเพณีบวชลูกแกว หรือ   
ปอยสางหลวงจัดครั้งสุดทายในปพ.ศ.2470 และประเพณีออกพรรษา (ชํานาญ     
ศิริวารินทร, 2539: 3-4) ในชวงเทศกาลออกพรรษาตอนพลบค่ํามีการละเลนที่
หลากหลาย อาทิ ฟนดาบ รํามวย รํามองเชิง กลองกนยาว เลนนางกวาง นางมา 
ระบํานกยูง ปลอยโคมลอย ปกโคมดอกบัวทั่วบริเวณวัด เปนที่นาสังเกตวา 
ประเพณีการออกพรรษาแบบกุลาไมไดปฏิบัติในชุมชนแลว (อานนท ไชยสัตย, 2556 :
สัมภาษณ) การสรางศาสนสถานเชนวัดทุงกุลาไดแสดงใหเห็นการลงหลักปกฐาน
อยางถาวรของกุลาตองสูในฐานะเขยสู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่9 คัมภีรเกาท่ีเก็บรักษาเอาไวที่วัดเทงิ  
 ที่มา: ปกรณ ปุกหุต วันท่ี 27 มกราคม 2556. 

 
5.2.3 ประเด็นที่สาม การละเลน ของกุลาตองสู ที่โดดเดนคือ มองเซิง 

ลักษณะการฟอนรําประกอบจังหวะฆองชุม ลักษณะการรายรําคลายคลึงกับการ
ฟอนเจิ้ง การละเลนนี้ไดรับการพัฒนาไปสูรํามองเซิง 2 รูปแบบ กลาวคือ แบบ
ดั้งเดิมและแบบประยุกต (ชํานาญ ศิริวารินทร, 2539: 7)  
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6. สรุป  
 

การเขามาของพวกกุลาในอีสานมีปจจัยหลักในการคาขาย โดยเริ่มแรก
ประกอบอาชีพพอคาเรกองคาราวาน คาขายสินคาหลัก ฝน ทาส กับวัวควาย 
สินคาเสริม กลาวคือ ฆองซุม เครื่องเขิน อับยาสูบ เครื่องประดับ ในชวงปพ.ศ. 
2369-2428 การขยายอํานาจของอังกฤษเขามยังพมา สงผลใหเกิดสงครามหลาย
ครั้งในพื้นที่รัฐฉาน ซึ่งเปนมูลเหตุในการอพยพของผูคนเปนจํานวนมาก พอคา
กุลาตองสูเลือกบานโนนใหญและชุมชนใกลเคียง อาทิ ยโสธร และรอยเอ็ดเปน  
ถิ่นฐาน สืบเนื่องมาจาก กลุมไทลาวยอมรับพอคาตางแดนใหเปน “เขยสู” ที่มี
ฐานะมั่งคั่ง โดยฉพาะ บานโนนใหญยังเปนแหลงผลิตเครื่องประดับทองชุบ อัน
เปนสินคาหลักประเภทหนึ่ง ที่กองคาราวานไดนําไปคาขายในเสนทางการคา กุลา
ตองสูมีแอกลักษณที่สําคัญ กลาวคือ การแตงกาย ดวยการนุงกางเกงขากวยและ
เสื้อแบบจีนที่ติดกระดุม ไวผมยาว พรอมมวยผม เมื่อออกนอกเคหสถานนิยมเอา
ผาโพกศีรษะ การดื่มชากระทํากันทุกวันในชวงพลบค่ํา การบวชนาคและประเพณี
การออกพรรษา การฟอนเจิง การปรับตัวของพอคากุลาตองสูที่โดดเดน กลาวคือ 
การประกอบอาหารตมปลาใสน้ําปลารากับใบมะขามออน การทํานาแบบไทลาว 
ความกาวหนาของระบบคมนาคมขนสง อาทิ เสนทางรถไฟ และเสนทางคมนาคม
ทางบกท่ีสะดวกและรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงผลใหกุลาตองสูบางคนได
ปรับเปลี่ยนอาชีพเปนหมอมนตร หมอเปา ประวัติศาสตรกุลา บานโนนใหญ 
ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี แสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย
ทางเช้ือชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองอุบลราชธานีแหงราชอาณาจักรไทย 
แมวาลูกหลานกุลาโนนใหญมิอาจรับรูเรื่องราวความเปนมาที่แทจริงของบรรพ
บุรุษ พวกเขารับรูแตเพียงวาเปนคนตองสู มาจากเมืองมะละแหมง ประเทศพมา 
คนภายนอกเฝาเพียรพยายามสืบคนที่มาของกุลาโนนใหญ  

บทความนี้เลือกถายทอดเรื่องราวของพวกเขาสูสาธารณชน ดวยการ
หลีกเลี่ยงการตัดสินวาพวกเขาเปนกลุมชาติพันธุใด ในชวงปพ.ศ.2539-2556 
ชุมชนโนนใหญที่สืบเช้ือสายมาจากกลุมกุลาตองสูไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ประวัติศาสตรบรรพชนไดรวมจิตรวมใจวางโครงการกอสรางหอแจกศิลปะไทใหญ
ขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง เนื่องจากมีผูสนใจศึกษาชุมชนอยางไมขาดสาย 
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มาม : ปจกสาวชนเผากะตู 

แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Mam : Pi Cok Sao or a Free Reed Aerophone for 

Flirting with Girls in Katu Ethnic Group, Lao PDR. 

 

พัน   พงษผล
1
 

 
บทคัดยอ 

  

 ชนเผากะตู  หรือ ที่เรียกตนเองวา “ กันตู ”  เปนชนเผาลาวเทิงกลุม

ใหญกลุมหนึ่งมีถิ่นอาศัยอยูในเขตลาวตอนใต และประเทศเวียดนาม  ลาวเทิงใน

แตละเผาพันธุ สวนใหญแลวจะมีวิถีการดําเนินชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความ

เช่ือที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาก รวมถึง “การจกสาว” ประเพณีที่สะทอนถึง

พฤติกรรมการแสดงออกดานความรักซึ่งเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมการครอง

เรือน โดยใชเครื่องดนตรีเปนสื่อแทนการสนทนาที่มีเอกลักษณเฉพาะตน คนกะตู

เรียกวา “มาม” หรือที่ภาษาลาวลุมและไทย เรียกวา “ป” เปนเครื่องดนตรี

ประเภทลิ้นอิสระ (Free reed)  ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ 

(Aerophone) ที่ประดิษฐจากไมไผซาง โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ ๆ อยู 3 สวน 

คือ ตัวเลา รูนิ้ว และลิ้น  ซึ่งมีขนาดที่แตกตางกันไป ตามลักษณะการใชงานและ

การประดิษฐท่ีเปนปจเจกบุคคล บทเพลงมามจะเปนบทเพลงสั้น ๆ ตามประโยค

การสนทนาเปนคํากลอนที่หมายรูกันเฉพาะกลุมคน โดยสื่อความหมายผานเสียง

                                                           
1 อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 



368 วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 
 

มามเปนภาษาถ่ิน  เพื่อการเกี้ยวพาราสีบอกความในใจระหวางหนุม-สาว เปนการ

สรางความสัมพันธไมตรกีอนใชชีวิตคูรวมกัน  

ศัพทสําคัญ :  มาม,  การจกสาว,  ป,  กะตู,  ลาวเทิง,  ลาวตอนใต 
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Abstract 

  

Katu ethnic group, or Kantu in their language, is one of the 

big highland ethnic groups in the Southern Laos and Central 

Vietnam. Each group of Lao Thueng or Lao highlanders practices 

similar traditions, rituals, and beliefs, including Cok Sao or flirting girl 

tradition. Cok Sao reflects an expression of love which represents 

the first step of family formation by using a musical instrument as a 

means of conversation showing their cultural identity. “Mam” in 

Katu Language or “Pi” in Thai and Lao languages is the kind of free 

reed aerophone made of local bamboo called Sang. This kind of 

free reed instrument is composed of 3 parts: body, holes, and reed. 

The size of Mam is various; it depends on the usage and on 

individual creation. Mam songs are short like sentences in Mam 

conversation or poems being comprehensible between the 

interlocutors. The songs can reveal their feelings between flirters. It 

is a musical culture of building relations before marriage. 

 

Keywords : Mam,  Cok Sao tradition, free reed aerophone, Katu 

ethnic group, Lao Thueng,  Southern Laos 
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บทนํา 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนประเทศที่มี

ความหลากหลายดานกลุมชาติพันธุ มีชนเผาตาง ๆ กระจายอยูทั่วประเทศถึง 49 

ชนเผา2 ในจํานวนชนเผาตาง ๆ ดังกลาวจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ ชนเผา

ลาวลุม ชนเผาลาวสูง และชนเผาลาวเทิง  

กลุมชนเผาในลาวตอนใต มีอยู 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมชนเผาลาวลุม

และกลุมชนเผาลาวเทิง คนลาวเรียกสั้น ๆ วา “ลาวลุมและลาวเทิง” ซึ่งพ้ืนที่สวน

ใหญของลาวตอนใตจะมีกลุมชนเผาลาวเทิงอาศัยอยูมากที่สุดถึง 18 ชนเผา3 โดย

อาศัยกระจัดกระจายอยูตามเขตแนวภูเขาสูงและที่ราบสูงบอละเวน4  

เดิมทีพวกชนเผาลาวเทิงมีถิ่นฐานที่อยูอาศัยในพื้นที่ของประเทศลาว

ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามที่มีเทือกเขาสูงและสลับซับซอนอยู

จํานวนมาก และภายหลังเกิดผลกระทบทางการเมืองการปกครอง เมื่อครั้ง

ฝรั่งเศสเขามาปกครอง ไดกวาดตอนพวกลาวเทิงเกณฑแรงงานมาสรางถนนเพื่อ

การคมนาคม และเปนแรงงานในการปลูกกาแฟเพื่อนําไปจําหนายในประเทศ

ตะวันตก ประกอบกับสภาวะสงครามชวงสงครามปฏิวัติลาว ลาวเทิงไดอพยพ

โยกยายมาตั้งถิ่นฐานในเมืองปากเซเพื่อความปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดทาง

อากาศ เมื่อสงครามไดสงบลง ลาวเทิงเผาตาง ๆ บางกลุมไดกลับไปยังถิ่นฐานเดิม

ที่อพยพมา และบางกลุมไดตั้งหลักปกฐานอยูท่ีราบสูงบอละเวน ซึ่งพ้ืนท่ีนี้มีสภาพ

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศไมแตกตางจากถิ่นที่อยูอาศัยแตเดิม และรัฐบาลไดจัดสรร

                                                           
2 คําวา “ชนเผา”สําหรับ สปป.ลาว แลว ไมใชเปนคําที่ดูถูกเหยียดหยามดั่งที่เรา

เขาใจ  แตเปนคําที่รัฐบาลลาวและนักวิชาการลาวใชอยางเปนทางการในความหมายวา     
“เชื้อชาติเผาพันธุ” ในแนวคิดที่วา สปป.ลาวมีชาติเดียวแตประกอบดวยหลายชนเผา 

3 ชนเผาลาวเทิง 18 กลุม ไดแก  กะโด, กะตาง, กะตู, เกรียง/แงะ, เจง, ตะโอย,   
เตรียง, ละแว, ปะโกะ, ยาเหิน, ละเวน, แยะ, ละวี, สวย, สะดาง, อาลัก, โอย และปะยอง (พัน  
พงษผล, 2551: 66) 

4 บอละเวน มาจากคําวา  บอนละเวน หมายความวา เปนถิ่นที่อยูของพวกละเวน  แตฝรั่งเศส 
กับเรียกขานตามสําเนียงฝรั่งเศสวา โบโลเวน พะแลโท ( Boloven plateau แปลวา ที่ราบสูงโบโลเวน) ทําให
ชื่อนี้กลายเปนที่รูจักของคนทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ (พัน  พงษผล, 2551: 63) 
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ที่ดินที่ทํากินในการเพาะปลูกพืชไร พืชสวน จึงทําใหลาวเทิงไดโยกยายมาตั้งถิ่น

ฐานตามกันมาอยูในพื้นที่ท่ีราบสูงบอละเวนนี้จํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ชนเผากะตู  ท่ีอุทยานบาง แขวงจําปาสัก สปป.ลาว 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 

 

ชนเผากะตู ที่เรียกตนเองวา “กันตู” คําวา “ กะตู ” ภาษาลาวเขียนวา 

“กะตู” ออกเสียงวา “ตู” “กะตู” เปนการออกเสียงตามภาษาเขียน แตภาษาพูด

ของคนกะตูเองออกเสียงวา “ตู”  “กะตู” (พัน  พงษผล, 2551: 72 อางถึง       

เอ โดนอาหลา, 2549: สัมภาษณ)  ซึ่งหมายถึง  คนหรือกลุมคนที่อาศัยอยูบนที่

สูงตนกําเนิดของสายน้ําหรือเรียกสั้น ๆ วา  “คนยอดน้ํา”   
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 ภาพที ่2 เอ  โดนอาหลา ชนเผากะตูใสชุดเสื้อปอกกะเจา 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 

 

ชนเผากะตูเปนชนเผาใหญชนเผาหนึ่งในกลุมลาวเทิง มีถิ่นฐานที่อยู

อาศัยกระจัดกระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ในเขตลาวตอนใตโดยเฉพาะในแถบที่ราบสูง

บอละเวนที่อาศัยใหมหลังสงคราม เชน บานหวยหุน เมืองเลางาม แขวงสาละวัน, 

บานกันดอน บานดอนซา เมืองทาแตงแขวงเซกอง และบานโดน เมืองบาเจียง

จะเลินสุก แขวงจําปาสัก ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอยูในอาณาบริเวณของที่ราบสูงบอละ

เวนท้ังสิ้น  

 

วัฒนธรรมการครองเรือน ชนเผากะตู มีการจัดระเบียบครอบครัวและ

ควบคุมสังคมคนภายในครอบครัวเปนอยางดี โดยฝายชายสามารถแตงงานมี

ภรรยาไดหลายคน เมื่อมีลูก ลูกชายจะแตงงานแลวนําภรรยามาอยูในครอบครัว

รวมกับพอแม อาศัยอยูในบานหลังเดียวกันขยายจนกลายเปนบานหลังใหญขึ้น 
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และเมื่อมีสมาชิกเพิ่มจํานวนมากขึ้น บานที่ขยายก็ไมเพียงพอตอการอยูอาศัย ก็

จะออกไปสรางเรือนใหมเปนครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายหมุนเวียนไป

เรื่อย ๆ 

การสรางบานเรือนของกะตูจึงสรางขึ้นจากวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงถึงสภาวะ

ครอบครัวและสถานะของครอบครัว โดยยึดสมาชิกของบานเปน

วัฒนธรรมการมีเมียหลายคนของเผากะตู ทําใหมีสมาชิกของครอบครัวเปน

จํานวนมาก รูปแบบบานจึงมีลักษณะแบงเปน 2 หองครัวในบานหลังเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 บานชนเผากะตูมสีองครวัในหลังเดียวกัน

คานิยมการมีภรรยาหลายคนของชนเผากะตู ในสังคมของชนเผากะตู 

ผูชายสามารถมีภรรยาไดหลายคนพรอมกัน อาศัยอยูในเรือนเดียวกันไดซึ่งถือเปน

เรื่องปกติ และไมใชแตชนเผากะตูเทานั้นท่ีสามารถมีภรรยาไดหลายคน ชนเผาอื่น 

ๆ ก็สามารถมีภรรยาหลายคนไดเชนกัน แตไมใชทุกคนที่จะมีได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ฐานะของครอบครัวแตละคนดวย หรือภาษาลาววา “ฮางมี

ความฮางมีจํานวนวัว ควายที่เลี้ยง ฮางมีเงินทอง ที่สามารถเลี้ยงดูได และตอง
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จะออกไปสรางเรือนใหมเปนครอบครัวเดี่ยว และครอบครัวขยายหมุนเวียนไป

การสรางบานเรือนของกะตูจึงสรางขึ้นจากวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงถึงสภาวะ

ครอบครัวและสถานะของครอบครัว โดยยึดสมาชิกของบานเปนสําคัญ เชน 

วัฒนธรรมการมีเมียหลายคนของเผากะตู ทําใหมีสมาชิกของครอบครัวเปน

หองครัวในบานหลังเดียวกัน 

บานชนเผากะตูมสีองครวัในหลังเดียวกัน 

คานิยมการมีภรรยาหลายคนของชนเผากะตู ในสังคมของชนเผากะตู 

ผูชายสามารถมีภรรยาไดหลายคนพรอมกัน อาศัยอยูในเรือนเดียวกันไดซึ่งถือเปน

เรื่องปกติ และไมใชแตชนเผากะตูเทานั้นท่ีสามารถมีภรรยาไดหลายคน ชนเผาอื่น 

ทุกคนที่จะมีได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ฮางมี”(มั่งมี ร่ํารวย)    

ความฮางมีจํานวนวัว ควายที่เลี้ยง ฮางมีเงินทอง ที่สามารถเลี้ยงดูได และตอง
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ขึ้นอยูกับการยอมรับของคนภายในครอบครัวและสังคมดวย สิ่งนี้เปนสิ่งที่สังคม

เผากะตูมีคือ “การยอมรับ” ยอมรับจากสังคมในชนเผา ยอมรับจากสมาชิก

ภายในครอบครัวใหอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 พอเอ  โดนอาหลา (ซาย) กับนางดุ ภรรยาคนแรก และคนปจจุบัน 

การแตงงานของกะตู เกณฑอายุของชนเผากะตูที่สามารถแตงงานมี

ครอบครัวกันได เริ่มตั้งแตเขาสูวัยเจริญพันธุของหนุมสาว อาจจะอายุนอยกวา 13 

ป หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับความพรอมของสภาพรางกายแตละคนที่สามารถมี

บุตรได สําหรับสตรีนับตั้งแตเมื่อเริ่มมีประจําเดือนไปจนหมดประจําเดือน โดย

สวนใหญฝายชายจะเปนฝายไปสูขอฝายหญิงและฝายหญิงจะตองมาอยูที่บาน 

ฝายชาย ซึ่งเรียกวา “ผูหญิงมาสูเฮือนผัว” (ศุภชัย  สิงหยะบุศย, 2542: 428) ใน

กรณีนี้ฝายชายจะตองเสียคาแตงดอง5 สมัยกอนจะใชควายเปนคาแตงดอง 

จํานวน 15 ตัว แตปจจุบันนี้จะใชอะไรเปนคาแตงดองก็ได แตตองมีคาราคา

                                                           
5 คาแตงดอง หมายถึง  คาสินสอดทองหมั้น 
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เทากับที่ฝายหญิงไดเรียกขอกับฝายชาย สมมุติวา ฝายหญิงเรียกคาแตงดองเปน

ควาย 15 ตัว ฝายชายไมมีควายมีแตเงิน และทองคํา เขาก็จะตีคาราคาควายหนึ่ง

ตัวมีราคาเทากับจํานวนเงินเทาไรและทองคําหนักกี่บาท ถาไมมีเงิน ไมมีทองคํา ก็

จะใช “ไหแจระหรือไหพะลัก” ที่มีคาเทากับควาย 15 ตัว ไหใบนั้นก็สามารถเอา

มาเปนคาแตงดองได เหตุผลที่ฝายชายตองเสียคาแตงดองใหกับฝายหญิงจํานวน

มาก ก็เพราะฝายชายจะไดผูหญิงมาเปนกรรมสิทธิ์ของครอบครัวและชวยทํางาน

เสริมสรางครอบครัว เปนภรรยาผูใหกําเนิดทายาทสืบสกุลของฝายชาย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ไหแจระ 

สินสมรส6ของเผากะตู ในสังคมของชนเผากะตู คือสังคมที่ถือสกุลตาม

เช้ือสายทางฝายพอ ในเมื่อพอเสียชีวิต โดยสวนมากลูกผูชายจะเปนผูสืบทอด

ทรัพยสมบัติ สวนลูกสาวจะไดนอยที่สุด หรือไมไดเลย ทั้งที่เปนผูทํางานใน

ครอบครัวเปนผูรับคาดองสินสอด สวนผูเปนแม และญาติพี่นองทางเช้ือสายแมก็

ไมไดอะไร เชนเดียวกัน 

                                                           
6 สินสมรส เชน เงินทอง ที่ดิน บานเรือน ไรนา สัตวเลี้ยงทุกชนิด ยานพาหนะ 

เครื่องมือการผลิต เครื่องใชในครัวเรอืน ฯลฯ 
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มรดกของพอและสินสมรสระหวางสามี-ภรรยา ในเมื่อสามีเสียชีวิต 

กรณีที่ภรรยาไมไดไปแตงงานกับชายคนใหม ภรรยายังมีสิทธสืบทอดสินสมรสได 

และถามีลูกดวยกันลูกชายจะเปนผูสืบทอด สวนลูกสาวถาพอแมมีมรดกและ

สินสมรสมากพอก็สามารถแบงใหได ประมาณ 20 % ของมูลคาทรัพยสิน แตสวน

ใหญแลวลูกสาวจะไมได เพราะไมมีสิทธิ์สืบทอดมรดกแตอยางใดเลย สวนในกรณี

ภรรยาไปแตงงานกับชายคนใหม จะไมมีสิทธิ์สืบทอดสินสมรสระหวางสามี–

ภรรยา จะตองมอบสินสมรสใหลูกชาย ลูกชายคนโตจะไดมากที่สุด แตถาไมมีลูก

สินสมรสจะตกเปนของญาติพี่นองฝายชายแทน แมกระทั่งภรรยาของคนใน

ครอบครัวก็ถือเปนมรดกเชนเดียวกัน 

เอ  โดนอาหลา (2552) เลาใหฟงตามที่มีคนพูดกันมาวา “เมียของ

นองชาย ถานองชายเสียชีวิตก็จะตกเปนมรดกของพี่ชาย หรือไมก็ญาติของผูตาย 

พรอมทั้งสินสอดตาง ๆ ดวย คือกลาววา นองตายเมียของนองพี่เอา พี่ตายเมีย

ของพี่นองเอา ลูกตายเมียของลูกพอเอา เพราะคําวา “เมีย” ถือเปนมรดกของ

ตระกูล แตที่จริงแลว เมียของลูกชาย ลูกชายเสียชีวิตไปแลว เมียของลูกชาย ก็

สามารถไปหาผัวใหมไดอีก ไมไดหามใหมีผัวใหม แตตองไปแตตัวหามนําสินสมรส

ระหวางสาม-ีภรรยาที่มีอยูทั้งหมดไปดวยเทานั้น แตถาลูกสะใภมีความเห็นอกเห็น

ใจและสงสารพอแมของผัวตน ก็จะไมไปมีใหมจะคอยปรนนิบัติพอ แมของผัวเปน

อยางดี และมีสิทธิในการสืบทอดสินสมรสตอไปได”  

การสืบทอดมรดกทรัพยสินของชนเผากะตู  ผูชายหรือลูกผูชายเปน    

ผูไดเปรียบ ผูหญิงหรือลูกสาวซึ่งเปนผูทํางานมากกวา ถึงแมวาคาแตงดองของ   

ลูกสาวที่พอแมและคนในครอบครัวจะไดรับมากมายเทาใด ทุกสิ่งทุกอยางก็ตอง

ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูชาย หรือลูกชายทั้งหมด  

โดยจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมการครองเรือนชนเผากะตูที่กลาวมาขางตน

นี้  จะเริ่มดวยการ “จกสาว” ซึ่งเปนประเพณีที่มีมาแตโบราณ เพื่อสราง

ความสัมพันธไมตรีระหวางหนุม-สาว กอนใชชีวิตคูรวมกัน โดยฝายชายจะนิยมใช

เครื่องดนตรีที่ช่ือวา “มาม” เปาเลียนเสียงพูดเปนการชักชวนใหฝายหญิงออกมา

นอกบาน เสมือนเปนสื่อแทนการสนทนาเพ่ือบอกความในใจ ชายหนุมชนเผากะตู
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จะมีมามเปนเครื่องดนตรีคูกาย เชนเดียวกับการใชเครื่องดนตรีประเภทจองหนอง 

(Jew’s harp)  ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูบนพื้นที่สูงในเอเชียอาคเนย   

เครื่องดนตรีเหลานี้จึงเปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมการแสดงออกทางประเพณีดาน

ความรักที่มีรูปแบบแตกตางและหลายหลากกันไปในแตละวัฒนธรรมมามกับ    

การจกสาวของชนเผากะตู ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมการครองเรือนที่

แตละสังคมลวนใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากเชนเดียวกัน  

 

 

 

 

            

 

ภาพที ่6 ชนเผากระตางกับมามคูกาย  

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่8 เรือนชนเผาละแวมีหองสําหรับลูกสาว 

พรอมรูสาํหรับไวจกสาว 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2552) 
 

ภาพที ่9 ผูชายชนเผาแสดงการจกสาว

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  24  

เมษายน  2552) 

ภาพที ่7 ชนเผากระตูดีดอะขวด

(Jew’s harp) 
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มาม: ปจกสาวชนเผากะตู 

การจกสาวของชนเผากะตู ถือวาเปนจุดเริ่มตนของหนุมสาวเผากะตูใน

การครองชีวิตคู7 และสรางครอบครัว ถากลาวถึงคําวา “จกสาว” บุคคลภายนอก

ทั่วไปมักจะเขาใจวา เปนการเรียกหญิงสาวชนเผาใหออกจากบานเพื่อมารวม

ประเวณี และกระทําการใดก็ไดในเรื่องของกิจกรรมทางเพศ แตอันที่จริงแลว     

การจกสาวของชนเผา มิไดหมายถึงการจกสาวเฉพาะของชนเผากะตูเทานั้น แต

รวมถึงชนเผาตาง ๆ ในกลุมลาวเทิง แตละเผาพันธุก็มีการจํากัดฮีต หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่หวงหามอยู หรือที่เรียกวา “หามกินใน”8 เปนอันขาด 

หนุมสาวเผากะตูสามารถเรียกกันใหออกไปปูเสื่อนั่งเลน พูดคุยกันเพื่อทํา

ความคุนเคย และสามารถ “กินนอก”9 ได แตหามกินในเทานั้น ถากินในกันกอน

จะผิดฮีต ผิดผี จะตองเสียวัว เสียควาย เพื่อทําการแปงฮีต บางคนที่รักกันมาก

แอบกินในกัน และไมบอกใหใครรูเพราะคิดวามีอะไรเกิดขึ้นกับตนก็ยอม แตจริง

แลว ถาหนุมสาวไดทําผิดกินในกันโดยไมบอกใหพอแมรู คนกะตูมีความเช่ือวา

เหตุรายตาง ๆ จะเกิดขึ้นกับพอ แม ญาติพี่นองและคนในครอบครัว ถาพอแม

เจ็บปวดเปนไข ก็จะถามลูกทันทีวาไปมีอะไรกับใครมาหรือเปลา ลูกตองบอก ถา

ไมบอกพอแมจะมีอันเปนไป 

เอ  โดนอาหลา (2552) เลาใหฟงวา “สมัยกอนจะมีวิธีพิสูจนความ

บริสุทธิ์ โดยการเผาเหล็กใหแดงและใหใชมือไปจับในขณะที่เหล็กกําลังรอน ถา  

คนไหนไมกลาจับก็แสดงวาคนนั้นไดกินในแลว และจะตองเสียวัว เสียควายเพื่อ
                                                           

7 ประเพณีดานความรักเกิดจากความรักใครชอบพอกันระหวางหนุมสาว หรืออาจ
เร่ิมตนจากสัญญาหรือความผูกพันระหวางพอแมของทั้งสองฝายก็ได และเมื่อทั้งสองฝายพรอม
ที่จะใชชีวิตคูอยูรวมกัน จึงไดมีการสมรสกันเพื่อแสดงใหเห็นวาจะรวมความเปนอยูโดยปฏิบัติ
ตามวิธีการทางกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชในทองถิ่น จนกระทั้งมีลูกดวยกัน 
และกลายมาเปนครอบครัวที่สมบูรณในที่สุด ระบบครอบครัวเปนระบบที่เล็กที่สุดและที่เกาแก
ที่สุดของสังคม มีหนาที่สืบพันธุมนุษยชาติ ดูแลเลี้ยงดู และใหการอบรมลูกใหรูระเบียบสังคม 
(ปฬาณี  ฐิติวัฒนา, 2523: 99-102) 

8 หามกินใน  คือ หามมีการรวมเพศสัมพันธโดยการสอดใสอวัยวะเพศ กอนที่จะได
แตงงานกันใหถูกตองตามประเพณีของชนเผานั้น 

9 กินนอก  คือ การกอด จูบ จบัลูบคลําของสงวน โดยไมไดสอดใสอวัยวะเพศ  
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ทําการแปงฮีต และใหแตงงานกันอยางถูกตองตามประเพณี แตถาฝายชายไดกิน

ในแลวและไมยอมแตงงานก็ตองเสียวัวเสียควายเชนเดียวกนั”  

การจกสาวสิ้นสุดลงก็ตอเมื่อฝายหญิงไดตอบตกลงปลงใจที่จะแตงงาน

กับฝายชายแลว ฝายชายก็จะใหของกลาง10 แกฝายหญิงเพื่อเปนการหมั้นหมายไว

กอนแตงดอง สมมุติวา ฝายหญิงเรียกของกลางเปนควาย 1 ตัว ถาฝายชายไมมีก็

สามารถใชสรอยคอที่ทําดวยลูกปด จํานวน 30 ลูก เปนของกลางแทนได และ

หลังจากหมั้นหมายแลวฝายหญิงก็ไมสามารถยุงเกี่ยวหรือมีชายอื่นไดอีกเลย  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 และ 11 นางดุ โดนอาหลา  กับสรอยคอลูกปด 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 

ชนเผากะตูเปนชนเผาหนึ่งที่ใชดนตรีในกิจกรรมตาง ๆ ของตนกับสังคม 

โดยการถายทอดแบบมุขปาฐะ ทั้งในดานประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือ และ

ยังใชเลนเพื่อความบันเทิงตามวาระโอกาส อีกทั้งตัวเครื่องดนตรีเองยังมีคุณคา

ทางจิตใจเปนเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําเผาและเปนของมีคาท่ีบงบอกถึงฐานะของ
                                                           

10 สินสอดทองหมั่นหรือของมีคาตางๆ ทีป่ระเมินคาเปนจํานวนเทากับควายที่ฝาย
หญิงเรียก 
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ผูที่มีไวครอบครอง ดวยเหตุนี้ดนตรีจึงอยูเคียงคูกับชนเผากะตูมาเปนเวลาชานาน 

ไมสามารถจะแยกอยางใดอยางหนึ่งออกจากกันได ในวัฒนธรรมดนตรีของชนเผา

กะตู สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรมและ

ดนตรีที่เลนเพื่อความบันเทิง  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่12 นางดุ กําลังสูบกอก11 และพอเอ  โดนอาหลา เปามามเพือ่สนทนา

ภาษาหนุมสาว(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 

“มาม” ถือไดวาเปนเครื่องดนตรีที่ใช เลนเพื่อความบันเทิง แตมี

จุดประสงคเฉพาะหนาที่การใชงานในสังคมท่ีชัดเจน โดยชายหนุมชนเผากระตูจะ

ใชมามในการจกสาว เปาเลียนเสียงพูดเปนการชักชวนใหฝายหญิงออกมา     

นอกบาน เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีเสมือนเปนสื่อแทนการสนทนาเพื่อบอก

ความในใจ 
                                                           

11 ภาษากะตูเรียกวา “ยัดกอก”  กอก  คือ  บั้งยาสูบทําจากกระบอกไมไผมี

ลักษณะคลายปลองกัญชา  ตัวยาสูบจะทําจากใบยาสูบผสมกับน้ําออย   การสูบกอกจะนิยม  

สูบกันมากในชนเผาตางๆในกลุมลาวเทิง ไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ  หรือคนเฒาคนแกโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในวัฒนธรรมชนเผากะตู ที่มีการสูบกอกกันมาก ซึ่งวัฒนธรรมการสูบกอกของเผากะตู

นั้นไดสืบทอดตอกันมาตั้งแตบรรพชน  และยังใชในการตอนรับแขก ถือเปนการตอนรับที่แสดง

ถึงสัมพันธภาพระหวางเจาบานที่มีกับแขกผูมาเยี่ยมเยือนไดเปนอยางดี  
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คุณลักษณะทางดนตรีของมาม: ปจกสาวชนเผากะตู 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13 มาม (Free reed Aerophone) 

“มาม” หรือที่ภาษาลาวลุมและภาษาไทย เรียกวา “ป”  เปนเครื่อง

ดนตรีประเภทลิ้นอิสระ (Free reed)  ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของ

อากาศ (Aerophone) มีรูปรางและลักษณะคลายคลึงกับปจุม ของทางภาคเหนือ

และปลูกแคนของทางภาคอีสานไทย สามารถพบไดในกลุมชาติพันธุลาวเทิงที่

อาศัยอยูในลาวตอนใตและเวียดนามตอน  

ลักษณะทางกายภาพ 

มาม เปนเครื่องดนตรีที่เสมือนเปนอาวุธคูกายของชายหนุม ซึ่งมีขนาด

ไมแนนอนและไมตายตัว จึงทําใหคุณภาพของเสียงและระบบเสียงของมามแตละ

เลาที่ใชในการจกสาวของชนเผากะตูมีความแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน

และการประดิษฐที่เปนปจเจกบุคคล ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําตัวอยางมามมาเพียง  

1 เลา เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพรวมถึงระบบเสียงเฉพาะตัวอยางนี้เทานั้น 

โดยมามมีสวนประกอบที่สําคัญ ๆ อยู 3 สวน คือ ตัวเลา รูนิ้ว และลิ้น 
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                          ภาพที่ 14 สวนประกอบของมาม 

  1.  ตัวเลา ทําจากไมซางหรือไผซางลําปลองตรง ตัวเลาไมซางมีความ

ยาว 43 เซนตเิมตร มีขนาดความกวางของเสนรอบวง 1 เซนติเมตร สวนปลาย

และสวนทายทะลุกลวงถึงกัน 

 

  

 

 

 

ภาพที ่15 รูนิ้วเปด-ปด ของมาม 

 

ลิ้น 

    ตัวเลา มีขนาดความยาว 34 ซม  

รูนิ้ว 

สวนปลาย 

สวนทาย 
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 2.  รูนิ้ว มีจํานวน 4 รู มีลักษณะเปนรูสี่เหลี่ยมผืนผา โดยรูที่ 1 จะเจาะ

หางจากสวนปลายลิ้น ประมาณ 20 เซนติเมตร รูที่ 2 จะเจาะหางจากรูที่ 1 

ประมาณ 4.5 เซนติเมตร รูที่ 3 จะเจาะหางจากรูที่ 2 ประมาณ 3 เซนติเมตร รูที่ 

4 จะเจาะหางจากรูที่ 3 ประมาณ 5.5 เซนติเมตร และรูที่ 5 จะหางจากสวนทาย

เลา ประมาณ 6.5 เซนติเมตร ซึ่งระยะของการเจาะรูนิ้วเปนข้ันตอนสําคัญที่ทําให

เกิดระบบเสียงของมาม 

 

 

 

 

ภาพที ่16 ลิ้นมาม แบบลิ้นอิสระ 

 3.  ลิ้นมาม จะอยูที่ส วนปลายเลา โดยแกะขึ้นจากตัวเลาเปน

สี่เหลี่ยมผืนผาแบบลิ้นอิสระ ขั้นตอนการทําลิ้นเปนสวนที่ยากที่สุดตองใชความ

ประณีตมาก เพราะถาเกิดพลาดพลั้งทําลิ้นหักเวลาแกะออกมาจากตัวเลาจะตอง

ทําใหมหมดทั้งเลา 
 

 เสียงและวิธีการบรรเลง 
 

 เสียงของมาม เกิดจากการใชลมเปาไปที่ลิ้นมาม แรงลมจะทําใหลิ้น

มามตีลมอยางเปนอิสระจนเกิดเสียงดังขึ้น โดยใชการเปดปดรูนิ้ว ตามหลักความ

สั้นยาวของตัวเลาในการกําหนดระดับเสียง ซึ่งเสียงที่ไดจะมีความพิเศษ เพราะ

สามารถเลียนเสียงพูดได มามมีลําดับของระดับเสียงอยู 5 เสียง คือ ซ ล ด# ร# 
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ฟ# (G A c# d# f#) ซึ่งมาตราเสียงเฉพาะของมาม ถานํามาบรรเลงบทเพลงใด ๆ 

ก็แลวแต  เพลงนั้นจะตองอยูในกลุมเสียง 5 เสียง (Pentatonic) 

 

 มาตราเสยีง/บันไดเสียงของมาม 

 

 

  

ตารางที่ 1 การวัดระดับเสียงของมาม 

 

หมายเหตุ  วัดคาความถี่เสียง /Hz และระดับเสียงดวยเครื่อง Chromatic Tuner  

YKT- 1 YAMAHA วัดคา Cent โดยเครื่อง Chromatic Tuner KORG  

 

ลําดับ ระดับเสียง ระดับเสียงสากล คา Cent ขั้นคูเสียง 

เสียงท่ี  1 

เสียงท่ี  2 

เสียงท่ี  3 

เสียงท่ี  4 

เสียงท่ี  5 

ช 

ล 

ดํ# 

รํ# 

ฟ# 

G 

A 

c# 

d# 

f# 

-25 

+5 

-10 

-5 

+15 

 
180 

395 

185 

            

310 
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คาระยะหางระหวางเสียง เปรียบเทียบ ระบบเสียงสากล กับระบบเสียง “มาม” 

  ระบบเสียงสากล แบงเปน 12 ครึง่เสียง (Semitone)   

 

 วิธีการบรรเลง  มามมีวิธีการบรรเลงที่คลายคลึงกับปจุมและปลูกแคน 

แตเทคนิคการทําใหเกิดเสียงไดนั้นมามทําไดยากกวามาก นักดนตรีตองอาศัยการ

ฝกฝนจนชํานาญถึงจะเปาออกมาเปนเสียงตามที่ตองการได ซึ่งมีเทคนิคการเปา

และวิธีการจับและเปดปดรูนิ้วมามดังนี้  

 เทคนิคการเปามาม ผูบรรเลงจะตองใชปากอมตรงสวนปลายของตัว

เลา ใหริมฝปากพนเลยสวนท่ีเปนลิ้นของมาม และเมื่อเวลาเปาใหใชลิ้นของตน

บังคับโดยการนาํไปอุดทีรู่สวนปลายเลา (ตามภาพการเปามาม )พรอมกับเปาดัน

ลมใหแรงข้ึนจนไดระดับเสียงท่ีตองการ ในขั้นตอนน้ีผูที่เริ่มฝกหัดครั้งแรกมักจะ

เปาไดไมดี เพราะจะเกิดอาการเมื่อยลาทีโ่คนลิ้นทําใหไมสามารถปดรูเพื่อบังคับ

ลมและเสียงได ในข้ันตอนนี้ถือเปนขั้นตอนท่ียากท่ีสุด 
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       ภาพที่ 17 การเปามาม           ภาพที่ 18 ทาทางการเปามาม     

 วิธีการจับมาม การจับมามจะวางนิ้วเรียงกันตามตําแหนงของรูนิ้วคลาย

กับการจับนิ้วขลุยไทย อาจจะใชมือซายหรือมือขวาข้ึนกอนก็ไดตามความถนัดของ

ผูบรรเลง โดยจะใชนิ้วมือของมือแตละขาง ๆ ละ 2 นิ้ว คือ นิ้วช้ีกับนิ้วนาง ทํา

หนาที่ในการเปดปดรูนิ้วมาม ตามตําแหนงรูนิ้วมามที่มีอยูทั้งหมด 4 รูนิ้ว สวนนี้

ถือเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดระดับเสียงของมาม ดังภาพประกอบการเปดปดรูนิ้ว

มามในขณะเปาท่ีทําใหเกิดระดับเสียงแตละเสียงตอไปนี ้
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รูนิ้วท่ีเปน            แสดงถึงการปดนิ้วมือ 

 เสียงท่ี 1  

 

 

   

 

เปาและปดรูนิ้วหมดทุกน้ิว  เสยีงท่ีไดคือ  เสียง  ซ  

 เสียงท่ี 2 

      

 

เปาและเปดรูนิ้วลางไลขึ้นมา 1 รูนิ้ว   เสียงท่ีไดคือ  เสยีง  ล   

 เสียงท่ี 3  

 

เปาและปดรูนิ้วลางไลขึน้มา 2 รูนิว้  เสียงท่ีไดคือ  เสียง  ด   

 เสียงท่ี 4 

 

เปาและเปดรูนิ้วลางไลขึ้นมา 3 รูนิ้ว  เสียงท่ีไดคือ  เสียง  ร   

นิ้วชี้  นิ้วนาง นิ้วชี้  นิ้วนาง 

มือบน มือลาง 
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เสียงท่ี 5 

 

 

  เปาและเปดรูนิ้วหมดทุกน้ิว  เสียงที่ไดคือ  เสียง  ฟ   

โอกาสและหนาท่ีใชในการบรรเลง 

การจกสาวโดยทั่วไปแลวฝายชายจะใชมือสอดเขาไปในชองจกสาวเพื่อ

ปลุกหญิงสาวที่นอนในหองใหลุกขึ้นและพากันไปพูดคุยตามภาษาหนุมสาว แต

บางครั้งก็มีการจกสาวขามชนเผาซึ่งบานเรือนที่อยูอาศัยของชนเผาแตละเผามี

ลักษณะการปลูกสรางที่แตกตางกัน เชน เรือนของเผากะตูจะไมสูงและจะมี    

ชองจกสาวที่ใหญสามารถใชมือเอื้อมไปจกสาวได  สวนเรือนของชนเผาละแวมี

การสรางหองสําหรับลูกสาวไวสูงไมสามารถเอื้อมมือไปจกสาวได  ดวยเหตุนี ้  

ชายหนุมชนเผากะตูจะเปามามหรือดีดอะขวด12 ตรงบริเวณชองจกสาว เพื่อเปน

การเรียกใหหญิงสาวลงมาจากบานแทนการจกดวยมือ เมื่อหญิงสาวไดยินเสียง

เปามามของชายหนุม เบื้องตนจะไมปฏิเสธในการออกมาพูดคุยเพื่อทําความรูจัก

กัน กอนที่ชายหนุมจะพูดชักชวนใหเขาปาเพื่อทําการพลอดรักกัน ถาหญิงสาว  

ไมชอบก็สามารถปฏิเสธได 

 

                                                           
12  ประเพณีดานความรัก กะตูสูง (1993: 546) ไดกลาวถึง  “อะขวด”วา “...เธอไป

หาเรือน เธอลุกขึ้น ฉันเดินไปแลว กินอาหารอยูนั้น ไดยินไหม ผูบาวก็อยูนั้นแลว พวกเขาไม

กลา (วาพวกเขารักกัน) กลัวเกิดเรื่องไมดีในภายหนา เขาดีดอะขวดและแลวแมนางก็ไดยิน

เสียงอะขวด…”  อะขวดเปนเครื่องดนตรี ประเภท Jew’s harp คลายจองหนอง เปนเครื่อง

ดนตรีที่ใชในการจกสาวเชนเดียวกันกับมาม เพราะเปนเครื่องดนตรีที่เลียนเสียงพูดและแทน

การสนทนาได  
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ภาพที ่19 การใชมามจกสาว เรือนเผาละแว 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  24  เมษายน  2552) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่20 การใชอะขวดจกสาวเรอืนเผากะตู                    

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 
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เมื่อหญิงสาวตกลงปลงใจที่จะออกจากบานไปพลอดรักกันในปา

ภาษาหนุม-สาว  ชายหนุมจะเปามามเพื่อสนทนาบอกความในใจ เปนรูปแบบ

คํากลอนภาษาเผา  โดยหญิงสาวจะนั่งสูบกอกฟงเสียงมามและตอบกลับเปน

ภาษาพูด ซึ่งมีประโยคความท่ีใชมามสนทนาดังนี้  

ชายหนุม:    ตอนน้ีผมทุกขยาก  จน คาสินสอดก็ไมมีใหเจา  ไมมีววั  ไมมีควาย  

   จะยอมมาแตงงานกับพ่ีหรือไม 

หญิงสาว:   นองก็ไมติขาวเปลือก  ไมเลือกขาวสาร  ใครเปนคนตําขาวก็เอา

และคําที่ใชบอยมากในการเปามาม เชนคําวา ไมแอะเกาวา

ฉันรักเธอ, เกาไม  แปลวา  ผมอยากแตงงานกับคุณ,  ตระระ  ที่อยูที่นอนของเจา  

ผมอยากเห็นคุณ  (ภาษาลาวลุม  แปลวา ไดยินแตเสียงนกเขารอง  เสียงนอง

ไมไดยิน) 

จากการสนทนากันเปนประโยคคาํกลอนสั้นๆ จึงทําใหบทเพลงจากการ

เปามามมีลักษณะเปนทํานองสั้น ๆ ซ้ําประโยคเดิม ตามประโยคภาษาพูด  และ

เปนทํานองท่ีหมายรูกันเฉพาะชนเผานั้น ๆ  ซึ่งก็จะตางกันไปตามภาษาของแตละ

ชนเผา ดังน้ันจึงไมมีบทเพลงเฉพาะตายตัว แต เอ โดนอาหลา เรียกบทเพลงน้ีวา  

“เพลงจกสาว” 

เพลง “จกสาว” 

 

 

 
                                                           

13 ซึ่งบางชนเผาในกลุมลาวเทิงก็มีประเพณีปฏิบัติที่แตกตางกัน เชน เผาอิน จะ
ไมไปพลอดรักกันในปาหรือสถานที่ลับหูลับตาผูคน แตจะอยูกันที่บานโดยพอฝายหญิงจะนํา
สุราและไกตมอยางดีออกมาตอนรับ เพื่อแสดงความชื่นชอบฝายชายเปนพิเศษ สวนลูกสาว
จะนอนรออยูในหอง ถาชายหนุมไมรูประเพณีแลวเดินลงจากบานแสดงวาไดปฏิเสธการครองคู
กับหญิงสาวนั้น (เอ  โดนอาหลา, 2552: สัมภาษณ) 
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เมื่อหญิงสาวตกลงปลงใจที่จะออกจากบานไปพลอดรักกันในปา13ตาม

ชายหนุมจะเปามามเพื่อสนทนาบอกความในใจ เปนรูปแบบ    

คํากลอนภาษาเผา  โดยหญิงสาวจะนั่งสูบกอกฟงเสียงมามและตอบกลับเปน

ตอนน้ีผมทุกขยาก  จน คาสินสอดก็ไมมีใหเจา  ไมมีววั  ไมมีควาย   

นองก็ไมติขาวเปลือก  ไมเลือกขาวสาร  ใครเปนคนตําขาวก็เอา 

ไมแอะเกาวา  แปลวา  

ที่อยูที่นอนของเจา  

ภาษาลาวลุม  แปลวา ไดยินแตเสียงนกเขารอง  เสียงนอง

จากการสนทนากันเปนประโยคคาํกลอนสั้นๆ จึงทําใหบทเพลงจากการ

เปามามมีลักษณะเปนทํานองสั้น ๆ ซ้ําประโยคเดิม ตามประโยคภาษาพูด  และ

เผานั้น ๆ  ซึ่งก็จะตางกันไปตามภาษาของแตละ

ชนเผา ดังน้ันจึงไมมีบทเพลงเฉพาะตายตัว แต เอ โดนอาหลา เรียกบทเพลงน้ีวา  

าในกลุมลาวเทิงก็มีประเพณีปฏิบัติที่แตกตางกัน เชน เผาอิน จะ   
ไมไปพลอดรักกันในปาหรือสถานที่ลับหูลับตาผูคน แตจะอยูกันที่บานโดยพอฝายหญิงจะนํา
สุราและไกตมอยางดีออกมาตอนรับ เพื่อแสดงความชื่นชอบฝายชายเปนพิเศษ สวนลูกสาว   

หนุมไมรูประเพณีแลวเดินลงจากบานแสดงวาไดปฏิเสธการครองคู



วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีปที่ 12 เลม 1 (2559) 391 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่21 กิ่งไมที่หักเปนสัญลักษณรูปตัว V  กลับหัวบนตักฝายหญงิ 

(ผูวิจัยบันทึกภาพเมื่อวันท่ี  25  เมษายน  2552) 
 

เมื่อฝายชายไดเกี้ยวพาราสีจนเห็นวาฝายหญิงเริ่มชอบพอตน ฝายชายก็

จะนํากิ่งไมมาหักเปนสัญลักษณรูปตัว V และวางกลับหัวไปท่ีหนาตักของฝายหญิง

แทนคําพูด เพื่อแสดงถึงความรักและบงบอกความนัยในเรื่องของการขอกินใน  

ฝายหญิงเมื่อไดกินในกันแลว ฝายชายก็จะใหของกลางแกฝายหญิงเปนการหมั้น

หมายไวกอนแตงดอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของวัฒนธรรมการครองเรือนชนเผากะตู  

มามกับความเชื่อ 
 

มามเปนเครื่องดนตรีที่หามนํามาเปาในบานหรือบนเรือน เพราะคนกะตู

ถือวาเปนการผดิฮตี ผดิผ ี จะเปาไดก็แตอยูนอกบานหรืออยูตามปาตามเขา และ

ยังหามผูหญิงเปาเปนอันขาด เพราะมามเปนเครื่องดนตรสีําหรับผูชายเทาน้ัน  

 

บทสรุป  
 

จากการศึกษา มาม :  ป จกสาวชนเผ ากะตู  แห งสาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหผูวิจัยไดเขาใจวา “การจกสาว” คือ จุดเริ่มตน
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ของวัฒนธรรมการครองเรือนที่ไมใชเฉพาะชนเผากะตูเทานั้น แตรวมถึงชนเผา

ตาง ๆ ในกลุมลาวเทิงดวย โดยมีจารีตและประเพณีที่แตกตางกันไปในแตละ     

ชนเผา และการจกสาวไมใชเปนการเรียกหญิงสาวเพื่อไปรวมประเวณีเพียงอยาง

เดียว หรือกระทําการใดก็ไดในเรื่องของกิจกรรมทางเพศตอหญิงสาวชนเผาตาม

บุคคลภายนอกหลายๆคนเขาใจ แตการจกสาวของแตละชนเผาตางก็มีการ

จํากัดฮีต หรือขนบธรรมเนียมประเพณีที่หวงหามอยู หรือที่เรียกวา  “หามกินใน

แตกินนอกได” และประเพณีนี้ไมใชเปนการสงเสริมใหคนในสังคมหมกมุนใน

กิจกรรมทางเพศ แตเปนประเพณีเพื่อความอยูรอดของการดํารงไวซึ่งเผาพันธุ  

ชนเผาที่มีจํานวนประชากรมาก ยอมมีสวัสดิภาพในการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยจาก

ศัตรูผูรุกราน ชนเผากะตูก็ใหความสําคัญกับเรื่องนี้ จึงกลายเปนประเพณีที่ยึดถือ

ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน 

การศึกษามาม: ปจกสาวชนเผากะตู เปนไปเชนเดียวกับการศึกษาภาษา

ถิ่นที่ตองศึกษาเรียนรูจากคนในวัฒนธรรมโดยตรง  เพราะดนตรีเปนผลผลิตทาง

วัฒนธรรมที่เกิดจากแนวคิดที่สะทอนถึงพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยมี

รูปแบบแตกตางและหลายหลากกันไปในแตละวัฒนธรรม จากปจเจกบุคคลมา

เปนกลุมสังคมขนาดเล็กไมสลับซับซอนจนถึงกลุมสังคมขนาดใหญที่สลับซับซอน 

ชนเผากะตูก็เปนกลุมสังคมหนึ่งที่ใชเครื่องดนตรีที่ช่ือวา “มาม” สําหรับการ     

จกสาวโดยเฉพาะ ที่คลายคลึงกับชนเผาอื่นๆ ในกลุมลาวเทิง แตจะแตกตางกัน

บางในเรื่องของรายละเอียดในกิจกรรมยอย จึงทําใหเกิดแนวคิดจํานวนมากที่

เกี่ยวกับมามเพื่อใชสําหรับกิจกรรมเหลานั้น การใชมามของชนเผากะตู จะใช

สําหรับ    จกสาวชนเผาอื่นๆ ในกลุมลาวเทิงดวยกัน ที่บานเรือนมีหองนอนสาว

โสดยกสูงและมีชองจกสาวที่ไมสามารถเอื้อมมือไปจกได  ก็จะเปามามเรียกเพื่อ

ชักชวนใหหญิงสาวลงมาจากบาน จากน้ันก็ใชมามเปาเลียนเสียงพูดเสมือนเปนสื่อ

แทนการสนทนาเพ่ือบอกความในใจระหวางหนุม-สาว 

ลักษณะทางกายภาพ “มาม” หรือที่ภาษาลาวลุมและภาษาไทย 

เรียกวา “ป”  เปนเครื่องดนตรีประเภทลิ้นอิสระ (Free reed)  ตระกูลที่เสียงเกิด

จากการสั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophone) ที่ประดิษฐจากไมไผซาง มีลิ้นที่
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แกะข้ึนมาจากตัวเลาแบบเรียบงายไมซับซอนแตวิธีการเปาทําใหเกิดเสียงนั้นไมใช

เรื่องงาย มามแตละเลาจะประดิษฐขึ้นมาเฉพาะบุคคลเสมือนเปนอาวุธคูกายของ

ชายหนุม ซึ่งมีขนาดไมแนนอนและไมตายตัว จึงทําใหคุณภาพของเสียงและระบบ

เสียงของมามแตละเลามีความแตกตางกันไป โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ ๆ อยู 3 

สวน คือ ตัวเลา รูนิ้ว และลิ้น 

บทเพลงมามจะเปนบทเพลงสั้น ๆ ตามประโยคการสนทนาเปน        

คํากลอนที่หมายรูกันเฉพาะกลุมคน โดยสื่อความหมายผานเสียงมามเปนภาษาถ่ิน 

และความหมายที่แฝงในเสียงมามและบทเพลงเปนสิ่งที่คนในวัฒนธรรม (Emic) 

เทาน้ัน จึงจะทราบความหมายไดดีกวาคนนอกวัฒนธรรม (Etic) ถึงแมวาคนนอก

วัฒนธรรมไดฝงตัวอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เปนเวลานาน ก็ไมสามารถตีความหมาย

ของบทเพลงไดลึกซึ้งเทาคนในวัฒนธรรมที่ไดรับการปลูกฝง เรียนรู และอบรม   

มาตั้งแต เกิดจนเติบโต ที่ทางสังคมวิทยาเรียกวา การขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization)   นั่นเอง 

มามกับการจกสาว เปนมรดกทางวัฒนธรรมและสังคมที่ไดสรางและ

สะสมเอาไวจากรุนสูรุน แตในปจจุบันเริ่มเจือจางหายไปจากการแทรกแซงทาง

วัฒนธรรมจากภายนอกในไมชาก็ไมอาจจะทนตอกระแสสังคม  คานิยมของผูคน  

หรือแมแตความเช่ือของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเริ่มที่จะปรับตัวไปตาม

สภาพสังคมปจจุบัน เปนสาเหตุที่ทําใหคุณลักษณะและหนาที่ของมามเสื่อมความ

เปนเอกลักษณเฉพาะลงไปในท่ีสุด    
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£¿Àì̂º  ¦÷ì¾¸ñ  êº¤À²ñ©  ¡‡¤¦½©¾ Áì½ Nancy A Castello.  1996. 

¡¾©¿ìö¤§ó¸ò©¢º¤À°qj¾¡½ªø®ø»¾.  ¸¼¤¥ñ ¦¯¯ ì¾¸:  

Â»¤²ò´Á¹È¤ìñ©. 

(คําเลื่อน  สุลาวัน, ทองเพ็ด  กิ่งสะดา และ Nancy A Castello.  1996.  

ประเพณีศึกษาการดํารงชีวิตของเผากะตูโบราณ.  เวียงจันทน สปป.ลาว:   

โรงพิมพแหงรัฐ.) 
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หลักเกณฑการเสนอบทความ 
เพ่ือพิมพในวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

          วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวารสารที่มุง
เผยแพรบทความจากการวิจัย,  บทความวิชาการ  ทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยเปดรับบทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร
และภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนเปดรับบทความจากบุคลากร 
อาจารย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากภายนอก มีกําหนดตีพิมพเผยแพร 
ปละ 2 ฉบับ คือ ฉบับมกราคม – มิถุนายน และฉบับกรกฎาคม – ธันวาคม ของ
ทุกป อีกทั้งยังออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสตางๆตามความ
เหมาะสม 
 

หลักเกณฑการสงและพิจารณาบทความ 
1. เปนบทความท่ีไมเคยตพีิมพเผยแพรในท่ีใดมากอน   
2. ตนฉบับจะเขียนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได และตองมี

บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. ตนฉบับควรมีความยาวไม (ควร) เกิน 25 หนากระดาษ A4 พิมพ

ดวยระบบ Microsoft Word   
4. ใชฟอนต TH sarabun PSK ขนาด 14 พอยต     
5. บทความตองประกอบไปดวย  

     5.1 ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     5.2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไมเกนิ 15 บรรทดั 
     5.3 คําสําคัญ (keywords) ระบุท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมเกิน 6 คํา  
     5.4 ใหระบุช่ือผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนง (เชน 
อาจารย นักศึกษา) และสถานที่ทํางานหรือสังกัด (เชน คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน)ี 

6. บทความที่ เขียนเปนภาษาอังกฤษตลอดจนบทคัดยอที่ใช
ภาษาอังกฤษ จะตองผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูเช่ียวชาญดานภาษา
กอนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ 

7. การอางอิง เพ่ือใหเปนมาตรฐานระบบเดียวกัน ใหใชระบบนามป 
ตัวอยางเชน 
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-ในเนื้อเรื่อง ใหใชตามแบบดานลางน้ี 
(ช่ือผูแตง,/ปท่ีพิมพ/:/เลขหนา)  
-บรรณานุกรมทายเรื่อง  ใหใช   
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ชื่อเร่ือง.//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
*หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถงึเวนวรรค 1 เคาะ 
สําหรับระบบบรรณานุกรมอยางละเอียด สามารถอางอิงกับ

คูมือการเขียนบรรณานุกรมระบบ APA style เชน 
http://eportfolio.hu.ac.th/library/images/stories/sample/apa
%20style%20psu.pdf  

ในกรณีที่บรรณานุกรมที่สงมาพรอมบทความ หากไมตรงกับ 
เงื่อนไขของวารสารฯ ทางวารสารจะสงใหผูเขียนปรับรูปแบบใหเปนระบบ APA 
กอน จึงจะสงใหกับผูทรงคุณวุฒิอาน และทางกองบรรณาธิการจะพจิารณาการ
เขียนบรรณานุกรมโดยละเอียดอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหมีการแกไขโดยสมบูรณเมื่อ
บทความไดรับการพิจารณาตีพิมพเรียบรอยแลว   

8. ในการสงบทความ  ใหแนบช่ือสกุลผูเขียน โดยระบุตําแหนง สถานที่
ทํางาน หมายเลขโทรศัพท และอีเมลที่ติดตอไดสะดวก 

9. บทความที่สงมาเพื่อตีพิมพจะไดรับการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอยหนึ่งทาน  

10. บทความที่ไมผานการพิจารณาใหตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการ
จะแจงใหผูเขียนทราบ แตจะไมสงตนฉบับคืนผูเขียน 

11. กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ใหสงไฟลแนบตางหากจาก
ภาพในบทความ ซึ่งสามารถสงมาในสกุล jpg ขนาดไฟลควรอยูในระหวาง 500kb–
1500 kb  
 

ติดตอและสงบทความไดท่ี 
กองบรรณาธิการ วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท 045-353-705 โทรสาร 045-288-870  
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส ใหสงมาตามที่อยูขางลางนี้  

            e-mail:  laubujournal@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

           
  

การพรรณนาภาษาหลีในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมชฌ สอดสองกฤษ 
เรื่องเลาของแพทยและผูปวยในนิตยสารชีวจติ : การสื่อสารเรื่องโรคมะเร็ง 
ทรงภพ ขุนมธรุส และพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิร ิ
ทฤษฎีการลุกฮือของชาวนากบัการวิเคราะหการตอสูของชาวนาอีสาน 
สมชัย ภัทรธนานันท 
การใหความหมาย ที่มาของความหมายและองคประกอบความสุขในการทํางานของกลุมอาจารย
มหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย : การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก 
ถติรัตน พิมพาภรณ และพิทักษ ศิริวงศ 
มุมมองเรื่องมติิเพศสภาวะของผูชายผูซื้อบริการทางเพศหญิงตางชาต ิ: กรณีศึกษาชายไทยกับหญิง
ลาว 
จักษ พันธชูเพชร 
การเตรยีมความพรอมดานภาษาอาเซยีนในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จังหวดัอุบลราชธาน ี
ยุวดี จติโกศล 
โขนสด : การประยุกตดดัแปลงจากโขน สูการแสดงระดบัชาวบาน  
กรินทร กรินทสุทธิ ์
การศึกษาประวัติศาสตรและขอสันนิษฐานพัฒนาการทางสถาปตยกรรมขององคพระบรมธาตุนครชมุ      
วัดพระบรมธาต ุจังหวดักําแพงเพชร 
ธีระวัฒน  แสนคํา 
การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายตุามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององคการบรหิารสวนตําบลหนองกินเพล 
อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอุบลราชธาน ี
ชัยพล  ดิษฐอ๊ัง 
ภูมิปญญาผาไหมลายลูกแกวของกลุมชาติพันธุในจังหวดัศรีสะเกษ 
บุญโรช  ศรีละพันธ 
ความเชื่อรวมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา 
ทํานอง วงศพุทธ นงลักษณ สูงสุมาลย และสมศร ีชัยวณิชยา 
ประวัติศาสตรกุลา 
สุธิดา ตันเลิศ และพัชร ีธาน ี
มาม : ปจกสาวชนเผากะตูแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พัน พงษผล 
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