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"ทุนทางสังคม" (social capital)
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเปน 
Entrepreneur และ Innovator 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว1 

“Social Capital” Important Factor 
for Supporting the Innovators and 
Entrepreneurs in Tourism Industry1

อาจารย ดร.ปริวรรต สมนึก1



บทคัดยอ

 การศึกษาเรื่อง "ทุนทางสังคม" ปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกิด 
Entrepreneurs และ Innovators ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอม ประเด็นทุนทางสังคม ที่มีผล
ตอการสนับสนุนการเปน Entrepreneur และ Innovator ในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะหจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทางสิ่งแวดลอม ปจจัยดานทุนทางสังคม (Social 
capital variables) ซึง่ประกอบดวย ตวัแปรดานเครอืขายความรวมมอืภายใน 
(co-operation network (inside)) ตัวแปรดานเครือขายการวิจัย/ความรู
(researcher network/knowledge network) ตัวแปรดานเครือขาย
ทางขอมูล (information network) และตัวแปรดานเครือขายทางธุรกิจ 
(business network) ทั้ง 4 ประเภทนี้ ตางมีผลตอการเพิ่มพูนขีดความ
สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม (Innovator) และการเปน Entrepreneur
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม
ที่ตองการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม 
เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และสงผลใหประเทศสามารถ
ยกระดับความสามารถการแขงขนัของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวประเทศไทย 
สูระดับสากลไดในที่สุด

Key words : Innovator, Entrepreneur and Social capital
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Abstract

 This study of social capital aff ected the important factor for 
supporting the innovators and entrepreneurs in tourism industry 
had the objectives to study the environmental factor focused on the 
social capital that analyzed from the related concepts and theories 
revealed that the social capital variables consisted of the inside 
co-operation network, the researcher or the knowledge network, the 
information network and the business network had the both direct and 
indirect infl uences to encourage the capability of the innovators and 
entrepreneurs that aff ected to the development of new era economic 
demanding the qualifi ed human resources to create the innovations 
for responding the need of the tourist and encouraged the capability 
of the country to compete with the international country.

Keywords : Innovator, Entrepreneur and Social capital
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บทนํา

 การพฒันาอตุสาหกรรมทองเทีย่วไทยเปนไปอยางรวดเร็วในระยะเวลา 
20 ปที่ผานมา ในขณะเดียวกันก็มีการถดถอยอยางรวดเร็วดวยเชนเดียวกัน 
เชน การแพรระบาดของทัวรศูนยเหรียญ และการขายสินคาและบริการใน
ราคาต่ําทําใหเกิดภาพลักษณวา ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก 
และตกอยูในวงจรหรือกับดักของราคาที่ตกตํ่าอยางตอเนื่อง เพราะราคาขาย
ที่ต่ําเกินไป ทําใหไมมีการฟนฟูสภาพสินคาและบริการ ซึ่งก็หมายความวา
จะทําใหราคาต่ําไปอีกเรื่อยๆ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดทํา 
การศึกษาความไดเปรียบในตลาดทองเท่ียวพบวา ความไดเปรียบของไทยซ่ึง
เคยมีอยูใน 28 ตลาดนานาชาติ ในป พ.ศ. 2537 ไดถดถอยลงถึง 18 ตลาด 
สาเหตุของความถดถอยลงน้ี อาจเกิดจากการแขงขันดานการตลาดท่ีรุนแรง
ขึน้ และเกิดความเสือ่มโทรมของสิง่ดงึดดูใจในประเทศไทย ซึง่ถอืวากาํลงัเขา
สูวังวนแหงวิกฤติ ดังนั้น นโยบายของภาครัฐจึงไดกําหนดภาคการทองเที่ยว
ใหเปนวาระแหงชาติ เพื่อการบริหารจัดการการทองเท่ียวของชาติระยะยาว 
ในการพัฒนา เอกลักษณไทยในมาตรฐานสากล ในพุทธศักราช 2555 เปาหมาย
นี้มิใชแคการรักษามรดกทองเที่ยวใหยั่งยืน แตยังตองเปนความยั่งยืน
ที่ระดับคุณภาพการทองเที่ยวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหประเทศไทยเปน 
World Class Destination นโยบายหนึง่ท่ีสาํคัญคอื การนาํนวัตกรรมทีท่นัสมยั
มาใชในการรักษาขีดความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพและการจัดการการบริการในภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งมีผูประกอบ
การขนาดกลางและขนาดยอมเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันในระดับ
สูง การลดตนทุนจึงเปนกลยุทธสําคัญของบริษัทและเปนผลกระทบทางลบ
ตอการอนุรักษการทองเที่ยวใหยั่งยืนในระยะยาว รวมท้ัง ตางคนตางทํา
ไมมีการพัฒนาเครือขายทางสังคม หรือทุนทางสังคม ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนากลุมธุรกิจ (cluster) ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสรางความพรอมของกลุม
ธุรกิจเดียวกันและกลุมธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน สรางความสามารถในการแขงขัน
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รวมกัน สนับสนุนดานวิชาการและขอมูลใหแกผูประกอบการ รวมกันพัฒนา
ฝมือแรงงานจัดอบรมการใหบริการ รวมกันจัดการการทองเที่ยวตางๆ และ
สงเสริมการสรางผูคิดคนนวัตกรรมใหม (Innovator) ทางการทองเที่ยวหรือ
การพัฒนาการเปน Entrepreneur ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งมีความสําคัญ
ไมนอยกวาการลงทุนในการพัฒนาทางดานวัตถุและเทคโนโลยี ดังนั้น การ
สงเสริมใหเกิดทุนทางสังคมยึดเหนี่ยวจะชวยสงเสริมใหทรัพยากรมนุษย
มคีณุภาพ มโีอกาสท่ีไดทาํงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ การศึกษา
ถงึแนวคดิทฤษฎทีนุทางสงัคม จงึเปนสวนท่ีสาํคญัทีก่อใหเกดิความเขาใจและ
ชวยใหเกิดความชัดเจนวาทุนทางสังคมมีผลตอการเพิ่มพูนขีดความสามารถ
ในการสรางสรรคนวัตกรรม (Innovator) และ Entrepreneur อันจะสงผลถึง
การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม ที่ตองการทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ ในการ
สรางสรรคนวตักรรมใหมทางการทองเทีย่ว เพือ่ตอบสนองความตองการของ
นกัทองเทีย่ว และสงผลใหประเทศสามารถยกระดบัความสามารถการแขงขนั
ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวประเทศไทย สูระดับสากลไดในที่สุด

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมในประเด็นทุนทางสังคม ที่มีผลตอการ

สนับสนุนการเปน Entrepreneur และ Innovator ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
 World Tourism Organization (1998) กลาววา อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว หมายถึง การจัดกิจกรรมตางๆ ในสังคมที่ใหผลผลิตและ
การบรกิารเพือ่อาํนวยความสขุแกนกัทองเทีย่วทัง้ดานจติใจและรางกาย และ
ตอบสนองความตองการของนกัทองเทีย่ว หรอืเปนอตุสาหกรรมใดๆ ทีจ่ดัใหมี
หรือใหบริการเก่ียวกับการทองเท่ียวภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย 
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(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2549) ประกอบดวย 7 ธุรกิจหลัก ไดแก 
1) ธุรกิจที่พัก (Accommodation) คือ ธุรกิจที่บริการที่พักสําหรับนักทอง
เที่ยว เชน โรงแรม เกสตเฮาส 2) ธุรกิจรานอาหาร (Restaurant) คือ ธุรกิจ
ที่บริการอาหารและเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว 3) ธุรกิจการคมนาคมขนสง 
(Transportation) คือ ธุรกิจท่ีบริการรับสงนักทองเที่ยวจากจุดเร่ิมตนไป
ยังแหลงทองเที่ยวตางๆ หรือ จากแหลงทองเที่ยวหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง 
4) ธุรกิจการจัดนําเท่ียว (Travel Agent) คือ ธุรกิจที่บริการจัดโปรแกรม
การทองเท่ียวตางๆ สําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการความสะดวกสบาย ไดแก 
บริษัททัวรตางๆ 5) ธุรกิจการจําหนายสินคาที่ระลึก (Souvenirs Shop) คือ 
ธุรกิจที่บริการสินคาที่ระลึกของสถานท่ีทองเที่ยวนั้นๆ สําหรับนักทองเที่ยว
ที่ตองการของฝากหรือสิ่งของท่ีชวยเปนสิ่งย้ําเตือนความทรงจํา 6) ธุรกิจ
สวนสนุก (Amusement Park) คือ ธุรกิจที่บริการกิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนานรื่นเริงตางๆ สําหรับนักทองเที่ยว เชน ดรีมเวิลด 7) ธุรกิจอุทยาน
ความคิด (Theme Park) คือ ธุรกิจที่บริการกิจกรรมที่จัดขึ้นเปนแนวคิด 
(concept) ตางๆ กัน เชน ภูเก็ตแฟนตาซี จะเห็นวา ธุรกิจหลักทั้ง 7 ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวตางมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
เปนกระบวนการ รวมทั้งเปนธุรกิจบริการท่ีตองอาศัยกลยุทธที่หลากหลาย
เพื่อดึงดูดใจนักทองเท่ียว ดังนั้น การเปน Entrepreneur และ Innovator ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะคิดสรางสรรคสินคา 
บริการสนองความตองการของตลาดผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวที่มีความ
ตองการทีห่ลากหลาย รวมทัง้ Entrepreneur และ Innovator ในอตุสาหกรรม
การทองเท่ียวน้ัน ตางถือวามคีวามสัมพนัธกนัดงัที ่การเปนผูคดิคนนวัตกรรม 
(innovation) ผูประกอบการ (entrepreneur) ตางมีความสัมพนัธกนั และตาง
มคีวามสําคญักับอตุสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางย่ิง ดงัที ่Jan Mattsson, 
Jon Sundbo and Christjan Fussing Jensen (2005) ไดศึกษาเกี่ยวกับ 
ระบบนวัตกรรมในการทองเท่ียว (Innovation System in Tourism: The 
Roles of Attractors and Scene Takers) โดยมีกลาวถึง Scene maker 
ซึ่งเปนเสมือน ผูสรางหรือผูคิดคนนวัตกรรม (innovation) ทางการทองเที่ยว 
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Attractor Scene Scene 
maker

Scene
taker

Network :

Tourist + 

other fi rms

และ Scene taker ซึ่งเปนเสมือนผูประกอบการ (entrepreneur) โดยมีการ
อธิบายถึง A Model of Tourism Innovation System ดังนี้ 

ระบบนวัตกรรมทางการทองเที่ยว เปนระบบที่อาศัยความเชื่อมโยงระหวาง
สวนประกอบหรือปจจัยตางๆ ตั้งแต Attractor สิ่งดึงดูดใจ ความนาสนใจ
และ Scene บรรยากาศสถานท่ี แลวมีผูที่คิดคนนวัตกรรม (innovation) 
ในการสราง เชน สรางรูปแบบการทองเที่ยวใหม แหลงทองเที่ยวใหม 
จากนัน้ Scene taker ผูทีน่าํไปใช (entrepreneur) ซึง่ถอืวาเปนสวนประกอบ
สําคัญที่สุดท่ีทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางนักทองเที่ยวกับบริษัททองเที่ยว
อื่นๆ ใหเกิดประโยชนทางการคา หรือการทองเที่ยวตอไป องคกรทองเที่ยว
ที่ยังหัวโบราณ หรือยังมีแนวคิดเดิมในการไมมีการพัฒนา หรือไมคิดที่จะ
สรางส่ิงดึงดูดใจ หรือนวัตกรรมใหมทางการทองเที่ยวก็จะทําใหเกิดปญหา
ได นอกจากน้ีในการท่ีจะสงเสริมใหเกิด Entrepreneur และ Innovator 
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดนัน้ มปีจจยัทางส่ิงแวดลอมทีส่าํคญั คอื การ
มีทุนทางสังคม (social capital) ที่ดี ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้

"ทุนทางสังคม" (social capital)
ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเปน Entrepreneur
และ Innovator ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 แนวคดิเดมิในอดีตจนถึงปจจบุนั ในสาขาวิชาตางๆ ไมวาจะเปนวงการ 

การบริหารจัดการ สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําเปนตอง

ปรับขบวนการคิดเสียใหม เพื่อใหครอบคลุมบริบทสังคม เพื่อที่จะใชอธิบาย

พฤติกรรมทางสังคมและโครงสรางของสังคมมนุษยไดสมบูรณขึน้กวาเดมิ โดย
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พืน้ฐานท่ีสาํคญัทีว่ามนษุย คอืสตัวสงัคม (Social animal) ทฤษฎทีีใ่ชอธบิาย
พฤติกรรมมนุษยจําเปนตองมีมิติทางสังคมของมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
(Lengrand and Chatrie, 1999) และจากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับ Entrepreneur และ Innovator ในอดีตถึงปจจุบันนั้นก็พบวา 
มีการพัฒนาการของแนวคิดซึ่งจะพบวาแนวโนมในปจจุบันทั้ง 2 แนวคิดนี้
ตางมีการใหความสําคัญถึงเครือขายทางสังคมหรือทุนทางสังคมเพ่ิม
มากขึ้น โดยสรุปจากการศึกษาความเปนมาของแนวคิดทฤษฎี คือ
 คําวา “Entrepreneur” เดิมมาจากภาฝรั่งเศสวา Entreprende ซึ่ง
ใชตั้งแตศตวรรษท่ี 12 หมายความวา “Do Something without Any 
Economic Connotation” และในอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 14 คําวา 
“Entrepreneur” ใชคาํวา “Adventurer and Undertaker” การรับทาํ รบัผดิชอบ
ในการดําเนินการ คือ ตัวขับเคลื่อนอยางแรกที่จะทําใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยมีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้น (Joseph Schumpeter, 1934) 
และตอมาก็ใชคําวา Projector และ Contractor ซึ่งหมายถึง คนที่มีหนาที่
และคุณลักษณะท่ีมปีระสบการณทีท่าทาย เสีย่งในการทํางานในเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ การศกึษาเรือ่ง Entrepreneurship นัน้ เริม่ไดรบัความสนใจตัง้แตปลาย
ศตวรรษท่ี 18 ในชวงการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือ การเปล่ียนแปลงปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในอังกฤษ และในชวงตนทศวรรษ ที่ 19 Joseph Schumpeter 
(1976) กลาววา Entrepreneurs นัน้อยูทีน่วตักรรม (Innovation) ผูประกอบการ 
(Entrepreneurs) จะนาํทรพัยากรมาใชอยางมกีารสรางสรรคเพือ่สรางสิง่ใหม 
การตัดสินใจของ Entrepreneurs เกิดข้ึนจากสัญชาตญาณ ไมใชเกิดขึ้นจาก
ประสบการณเดิม และผูประกอบการเปนผูที่จะแสวงหาอาณาจักรใหม แลว
ชวง ค.ศ. 1980 -1990 นักวิชาการไดหันมาสนใจเร่ือง Entrepreneurship
ในแงมมุของการเปนกลุมบคุคลขนาดเลก็ท่ีมจีาํนวนมาก ทีม่วีถิกีารทาํงานที่
อสิระกอใหเกดิการสรางสรรคในการดําเนนิงานประสานกับการวางแผนจาก
สวนบน ดังนั้น ความคิดเก่ียวกับเร่ือง Entrepreneurship จึงมีทั้งลักษณะ 
พฤตกิรรมทีเ่ปนกลุม (Collective Behaviour) และพฤตกิรรมเดีย่ว (Individual
Behaviour) (Giff ord Pinchot , 1985) ดงันัน้ เห็นไดวาแนวความ คดิเก่ียวกับ
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ผูประกอบการเริ่มตนจากการหมายถึงบุคคลและธุรกิจตอมาพัฒนาเปน
พฤตกิรรมกลุมในองคการ ในลกัษณะของความเปนผูประกอบการในองคการ 
(Intrapreneurship) หรอืการเปนผูคดิคนสิง่ใหม นวตักรรมใหมใหเกดิขึน้
ในองคกรหรือสามารถขยายสูภายนอกในดานการคา/ธุรกิจนั่นเอง สําหรับ
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับ Entrepreneur มีผูศึกษาจํานวนมากและพยายาม
คนหาคุณลักษณะของผูประกอบการ (Entrepreneur) ที่ดี ซึ่งมีงานศึกษาใน
ดานนี้จํานวนมาก มายในงานที่นาสนใจที่ไดกลาวเกี่ยวกับ คุณลักษณะและ
ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
 สําหรับแนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม (Innovation) เปนเร่ืองที่ไดรับความ
สนใจมานาน มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมของมนุษยจนแยกกันไมออก ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา นวัตกรรม 
มีสวนสําคัญในการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน นวัตกรรม 
มีรากศัพทมาจากคําวา innovate ในภาษาลาติน แปลวา ทําส่ิงใหมขึ้นมา 
(Joseph Schumpeter, 1934) กอนป 1960 ทฤษฎีนวัตกรรมเปนแบบแนว
วิศวกรรม (the engineering theory of innovation) ทฤษฎีนี้เห็นวาการ
สรางสรรคนวัตกรรม ขึ้นอยูกับความ สามารถในทางวิศวกรรมของนักวิจัย, 
วศิวกร, นกัวิทยาศาสตร ตวัแปรท่ีมผีลตอการสรางสรรคนวตักรรม ลวนแลว 
เปนสิ่งที่จับตองได ตอมา ป 1960 -1970 ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด 
(the market theory of innovation) ริเริ่มในป 1960 เปนตนมา ทฤษฎีนี้
เช่ือวา ความสาํเร็จของการสรางสรรคนวตักรรมเกดิจาก ขอมลูการตลาด มาก 
กวา การปรับปรุงผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิคทางวิศวกรรม การตลาดทําหนาที่
กําหนดทิศทาง (market pull) ในการสรางสรรคนวัตกรรม (Schmookler 
1966, Myers and Marquis 1969) ความสําเร็จทางวิศวกรรม จะไมมีคาใน
ทางการคาเลย ถาตลาดไมยอมรับ ป 1970 - 1980 ทฤษฎีนวัตกรรมหวงโซ
ความสัมพันธ (the chain link theories of innovation) เปนการอธิบาย 
ความสัมพันธระหวางความตองการของตลาด และความรูในการสรางสรรค
นวตักรรมไมไดมลีกัษณะตรงไปตรงมา มกีลไกสลบัซับซอน (Mowery, D.C. 
and Rosenberg N.1978) ปลายทศวรรษ 1980 - 1990 ทฤษฎีนวัตกรรม
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ในแนวเครือขายเทคโนโลยี (the technology network theory of innova-
tion) ถูกพัฒนาภายใตชื่อ “ระบบนวัตกรรม” (Lundvall1988, 1992, 1995)
ทฤษฎีนี้ อธิบายวา นวัตกรรมเกิดจากการผสมผสานระหวางทุนที่จับตอง 
กบัทนุทีจ่บัตองไมได ซึง่ชวยใหองคการมขีดีความสามารถในการดดูซบัขอมลู
ทางนวัตกรรมเพิ่มสูงขึ้น แนวคิดทฤษฎีนวัตกรรม ในชวงป 1990 – ปจจุบัน 
จะพบวาไดเกิดแนวคิด ทฤษฎีนวัตกรรมในแนวเครือขายทางสังคม 
(the social network theory of innovation) โดยมีการเสนอแนวทาง
ในการสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของเทคโนโลยีในดานตางๆ ไปสู สังคม
นักวิทยาศาสตรและนักวิจัย โดยการใชเทคโนโลยีในการส่ือสาร ทําใหเกิด 
การแพรกระจายความรูในหลากหลายสาขาอยางรวดเร็ว สงเสริมใหเกิดการ
สรางสรรคนวัตกรรม (Arundel et al 1998, Cowan and Foray 1998) 
ทฤษฎีนี้ เชื่อวา การสรางนวตักรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
ในยุคนี้ มีองคความรูเปนฐานสําคัญ และตองการ ความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีที่มีอยูหลากหลายไปใชประโยชน การคิดคนนวัตกรรมไมเพียง
แตตองมีความรูในดานเทคโนโลยีเทานั้น แตยังตองมีความรูความสามารถ
ในการสรางความรูใหม โดยอาศัยเครือขายสังคมนวัตกรรม และการเรียนรู 
(Lengrand and Chatrie, 1999) จึงถือเปนยุคการสรางสรรคนวัตกรรม
บนฐานความรู ตองการความรูที่หลากหลาย, การสรางเครือขายความรู
จึงเปนกลยุทธที่สําคัญของทฤษฎีนี้ ซึ่ง Langrand and Chatrie (1999) 
ไดกลาววา  การเพิ่มผลผลิต ไมใชเปนการเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบัติการ
ที่ละเล็กท่ีละนอย แตนาจะเปนการเพ่ิมผลผลิตในการสรางความสัมพันธ
อยางเปนระบบมากกวา เพราะความสามารถในการแขงขันขององคการ
ขึ้นอยูกับการเพ่ิมผลผลิตที่ “จุดเช่ือมตอ” หรือ “การมีปฏิสัมพันธ” 
กันมากกวา แนวคิดใหมนี้ ทําใหองคการตองปรับเปลี่ยนขบวนการทํางาน
เสยีใหม โดยการวัดความสามารถขององคการจากปริมาณความหนาแนนของ
ความสมัพันธ และความรวมมือของบุคลากรในระบบการผลิต 
 Lundvall et. Al (1988) และ Arnold, 2002 ตางเห็นพองกันวา ตัว
แบบการสรางสรรคนวัตกรรมมีรูปแบบท่ีสลับซับซอนจึงไดเสนอ “ระบบ
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นวัตกรรมแหงชาติ” หรือ แบบนวัตกรรมแหงชาติ (national innovation 
system model) เพื่อใชวิเคราะหตัวแบบการสรางสรรคนวัตกรรม โดย
พิจารณาจาก วิวัฒนาการ บทบาทของผูที่มีบทบาทสําคัญ และสถาบันตางๆ 
ในระบบนวัตกรรมแหงชาติ เชน รัฐบาล บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัย สถาบันเชื่อมโยงของภาคเอกชน สถาบันการเงินและตลาดการ
เงิน บริบทเชิงสถาบัน ดังภาพ
 ภาพแสดงกรอบในการศึกษาระบบนวัตกรรมแหงชาติ ดัดแปลงจาก 
แนวความคิดของ อารโนล และคณะ

ลูกคา ภาคเอกชน ความเชื่อมโยง แหลงความรูอื่นๆ

ที่มา : ปรับปรุงจากอารโนลดและคณะ (Arnold et al. (2000))

ตลาดสง
ออก

 บรรษัทขามชาติ
 สถาบันสถาบันเช่ือมโยง

ของเอกชน

ระบบมาตรวิทยา

และมาตรฐาน

บริษัทไทยขนาด มหาวิทยาลัย

SMES
 สถาบัน

แหลงความรู

จากตางประเทศ

บริษัทเกิดใหม

ตลาด
ภายใน

ทุนทางสังคม

(ความไวเนื้อเชื่อใจ)

กฎหมายและระเบียบ

แบบแผน

บริบทเชิงสถาบัน ความสามารถในการประกอบการ

การยอมรับความเสี่ยง

 จากรูป จะเห็นความเชื่อมโยงที่สลับซับซอนระหวาง รัฐบาล เอกชน 
มหาวทิยาลยั และสถาบนัวจิยั สถาบนัการเงนิและตลาดการเงนิ และ องคการ 
ตางๆ ซึง่ Michael E. Porter (1990) เรยีกวา คลสัเตอร (Cluster) การพฒันา
คลัสเตอรที่สมบูรณจะชวยใหประเทศสามารถยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขันได โดยการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา Entrepreneur และ 
Innovator ดวยการกระตุนใหเกิด คลัสเตอรที่เขมแข็ง เกิดการเช่ือมโยงใน
ทุกระดับทั้งภายในและภายนอก, ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
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รูปแบบการเช่ือมโยงน้ีสามารถอธิบายไดโดยบริบททางดานสังคมศาสตร 
ที่เรียกรวมๆ วา "ทุนทางสังคม" (social capital) ที่เปนทุนนามธรรม 
จับตองไมได (intangible asset) แนวคิดในเร่ืองทุนทางสังคมไมใชเร่ืองใหม 
แตเปนเรื่องที่ใชอธิบายในบริบทของชุมชน (community level) โดยมีจุดเริ่ม
มานานกวา 80 ปแลว ในราวป ค.ศ. 1920 Lyda J. Harrifan – 1916)
อางถึงใน Michael E. Porter (1990) กลาวถึง ความสําคัญของแนวคิดทุน
ทางสังคม ไววา “บคุคลใดกต็ามเมือ่มีสงัคมกบัเพือ่นบาน กจ็ะเกดิการสะสม
ทนุทางสงัคม ทนุทางสงัคมท่ีเกดิข้ึนจะชวยตอบสนองความตองการทางสงัคม
ของบคุคลเหลานัน้ได โดยการเพิม่ศกัยภาพของบคุคลในการปรบัปรุงคณุภาพ
ในการดําเนินชีวิตของตนเอง และสังคมโดยรวม” หลังจากนั้น แนวคิดทุน
ทางสังคมไดเลือนหายไปหลายศตวรรษ จนกระทั่งในราวป ค.ศ. 1980 
จงึเร่ิมมีการศึกษาถึงทุนทางสังคมเชนในกลุมนกัสงัคมวิทยาก็พยายามพัฒนา
และประยุกตใชทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม (social network theory) 
ในบริบทท่ีเกี่ยวของกับทุนทางสังคม

ภาพการพัฒนาการแนวคิดทุนทางสังคมในอดีตจนถึงปจจุบัน

จํา
นว

นบ
ทค

วา
มท

าง
ดา

นท
ุนท

าง
สัง
คม

Year

แนวคิดทนุทางสังคม เพิง่ได
รับความสนใจอยางจริงจัง 
เมื่อ 10 ปที่ผานมามีอัตรา
เพ่ิมสูงขึน้ตามลาํดบั สาเหตุ
ที่แนวคิดทุนทางสังคมไม
ไดรบัความสนใจมากนักใน
อดตีอาจเปนเพราะเปนสิง่ที่
จับตองไมได (intangible) 
อธิบายไมไดชัดเจน และมี
ความหมายกวางที่มา : Halpern (2001)
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 ปจจุบันทฤษฎีทุนทางสังคมมีการพัฒนาวิจัยเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ตาม
ลําดับดังภาพ ทําใหแนวทางในการวัดทุนทางสังคม เปนที่ยอมรับมากข้ึน 
ทนุทางสงัคม” (Social Capital) เปนเรือ่งทีไ่ดรบัอทิธพิลจากวชิาเศรษฐศาสตร 
ซึ่งมีความหมายคอนขางหลากหลาย แลวแตวัตถุประสงค สภาพโครงสราง
เศรษฐกิจ สังคมรวมท้ังวัฒนธรรม ของสังคมน้ันๆ ซึ่งมีผูรูไดใหคํานิยาม
ที่หลากหลาย ดังนี้
 ทุนทางสังคม (social capital) เปนความเช่ือมโยง, บรรทัดฐาน, 
ความสัมพันธคุณคา และการปฏิบัติตอกันอยางไมเปนทางการ ที่มี
สวนชวยทําใหงานท้ังในดานปริมาณและคุณภาพของสังคมเกิดขึ้น สงผลให
เกิดการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม” Stephen, et. al. (2002) 
สวน Grootaert and Van Bastelaert (2002) กลาวถึงทุนสังคมวา หมายถึง 
สถาบัน, ความสัมพนัธ, ทศันะ และคุณคา ทีม่บีทบาทควบคุมการปฏิสมัพนัธ 
ระหวางประชาชนท่ีอยูในสังคมหน่ึงๆ และสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ และสงัคมของสังคมนัน้ๆ สาํหรบั World Bank (2002) ใหคาํจาํกดั
ความของทุนทางสังคมวาหมายถึง สถาบัน, ความสัมพันธ และบรรทัดฐาน 
ที่กําหนดการปฏิสัมพันธของสังคมท่ัวไปดานคุณภาพ และปริมาณ ดังที่ 
อมรา พงศาพิชญ (2547) ไดใหความหมายของคําวา ทนุทางสังคม คอื ความ
สัมพันธทางสังคมในแนวราบและแนวตั้ง ระหวางบุคคล สถาบันและ/หรือ
องคกร ทั้งในรูปปจเจก กลุมและรูปเครือขาย รวมทั้งคานิยม บรรทัดฐาน
ที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตอวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน
และประชาสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) (2548) กําหนดให “ทุนทางสังคม” หมายถึง ผลรวม
ของสิ่งดีงามตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและการ
ตอยอดรวมถึงการรวมตัวของคน ที่มีคุณภาพเพื่อสรางประโยชนตอสวนรวม 
บนพื้นฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยแหงความผูกพันและวัฒนธรรม
ที่ดีงาม 
 จะเห็นไดวา เครือขายทางสังคมหรือทุนทางสังคม หรือคุณภาพ
ของความสัมพันธระหวางบุคคล และแหลงขอมูลที่สงผานความสัมพันธ 
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เครือขายทางสังคมหมายถึง ชุดของความเกี่ยวพัน (Knit) และผูกพัน (Ties) 
ระหวางกันของบุคคล ซึ่งประกอบกันขึ้นเปน ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก
กัน การเก่ียวพันระหวางกันของคนในสังคม บุคคลท่ีมีคนรูจักมากหรือ
มีความสัมพันธกับคนจํานวนมากแสดงวาบุคคลนั้นมีเครือขายของความ
เก่ียวพันมาก (Density knit) ซึง่ตรงกันขามกับบุคคลท่ีรูจกักบัคนอ่ืนๆ นอย แสดง
วาบคุคลนัน้มเีครอืขายของความเกีย่วพนันอย (Loosely knit) ในความสมัพนัธ
ระหวางบุคคลนั้นบางครั้งคนที่มีเพื่อนมากอาจมีความผูกพันกับเพื่อนๆ 
อยางผิวเผิน (Weak ties) แตบางคนอาจจะมีเพื่อนนอยแตมีความผูกพันกับ
เพือ่นอยางมัน่คง (Strong ties) กเ็ปนได การกระทาํระหวางกนัทางสังคม เปน
ปจจยัหน่ึงทีท่าํใหสงัคมเกิดการเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง ซึง่มทีัง้ดานบวก
และดานลบ หากการกระทําระหวางกันทางสังคมทําใหเกิดผลเสียตอสังคม 
องคประกอบของสังคมสวนอ่ืนๆ กจ็ะตองไดรบัผลกระทบอยางเปนลกูโซ และ
หากการกระทําระหวางกันทางสังคมดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบในระดับ
รุนแรง ความไมมั่นคงและความไมมีเสถียรภาพของสังคมก็เกิดขึ้นตามมา
 Grootaert and Van Bastelaert (2002) ไดเสนอแนวคิดทุนทาง
สังคม โดยแบงแยกตามระดับ และลักษณะโครงสรางของทุนทางสังคม 
ไวคอื 1) ทนุทางสงัคมในระดับจลุภาค หมายถงึ ความสัมพนัธ, ความเชือ่มโยง 
ในระดับทองถ่ิน จนไปถึงระดับสมาคม และสถาบัน 2) ทนุทางสังคมในระดับ
มหาภาค หมายถึง ความสัมพันธ ความเช่ือมโยงในระดับสังคมขนาดใหญ 
ในระดับที่มีการรวมตัวกันของชุมชนทองถิ่นเขาดวยกัน มีลักษณะเปนภาค, 
เขต, ภูมิภาค, ประเทศ ไปจนถึงระดับนานาชาติ นอกจากน้ีทุนทางสังคม 
ยงัมรีะดบัตัง้แต การรบัรูไดไปจนถงึสามารถกาํหนดโครงสรางไดอยางชดัเจน 
นอกจากนี้ Michael Woolcock และ Deepa Narayan (1999) ไดใหทัศนะ
ของทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการเปน Entrepreneur ที่มีความชัดเจนข้ึน 
โดยกลาววา ทุนทางสังคมมีลักษณะเปนพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาตามปจจัยตางเหลานี้ และ/หรือ ปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ
ทุนทางสังคมได ทั้งในระยะสั้นหรือระยะดังนี้ 
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แนวคิดทุนทางสังคม ตัวแสดงที่สําคัญ แนวนโยบายท่ีใชปฏบิตัิ

แนวคิดทุนทางสังคม
ในทัศนะความเชือ่มโยง
ภายในกลุมและระหวาง
กลุม

กลุมผูประกอบการ
กลุมนักธุรกิจ 
กลุม “คนกลาง”

ใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจโดย
การกําหนดทบบาท
และขอบเขตทางสังคม
ของกลุมตางๆ ในการ
จัดสรรทรัพยากร

แนวคิดทุนทางสังคม

ในทัศนะความเชื่อมโยง

ภายในกลุม และความ

สัมพันธ ระหวางรัฐและ

เอกชน

พลเมือง, ชุมชน, สังคม
รัฐบาลภาครัฐ และ
เอกชน

ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
การสงเสริมพลเมือง, 
ชุมชน ,  สังคม ใหมี
สวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองรวมกับภาค
รัฐและภาคเอกชน

ที่มา : Michael Woolcock and Deepa Narayan (1999)

 Robert E.B. (1991) ใหทศันะวาธรุกจิเทคโนโลยชีัน้สงู (high technology)
ผูประกอบการไมสามารถจะประสบความสําเร็จไดแตเพียงผูเดียว สวนมาก
มักจะเกิดจากความรวมมือ (co - founders) อยางจริงจัง และทุมเทของกลุม
ผูกอตั้ง Chiesa และ Piccaluga, 1999) คนพบในลักษณะเดียวกันวาบริษัท
ที่เกิดใหม (spinout companies) กวา 90% เกิดจากความรวมมือกัน (Joint 
- eff ort) ในหลายระดับ อาทิเชน ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน 
Peter Maskell (2001) เชื่อวา การลงทุน และสงเสริมทุนทางสังคม มีความ
สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการลงทุนในปจจัยอื่นๆ การลงทุนในทุนทางสังคม
ตามท่ีเขานิยามข้ึน มีลักษณะเหมือนกับการลงทุนในทางการเงินหรือทุน
มนุษย ผูคนเขารวมในสโมสรผูประกอบวิชาชีพเมื่อเขาอายุยังนอย และเก็บ
เกี่ยวผลประโยชนเมื่ออายุมากข้ึน เหมือนกับที่เขาทํากับเงินออม และผูคน
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ลงทุนมากขึ้นในทุนทางสังคมดวย ซึ่งมีความนาจะเปนมากขึ้นที่เขาจะอาศัย
ในท่ีเดิม ยิ่งเขาลงทุนในทุนทางสังคมมากข้ึนดวย เขาก็ยิ่งยืนหยัดที่จะเอา
ประโยชนจากมันมากข้ึน เมื่อไมมีอะไรในน้ันสําหรับเขาแลว เขาก็จะละเลย
ตอเพื่อนบาน (ฉวีวรรณ สายบัว, 2546)
 Peter Maskell (2001) ยังกลาวถึง การจัดการ การพัฒนาผูคิดคน
นวัตกรรม Innovator และ Entrepreneur ทีด่คีวรพจิารณามิตทิางดานทุนทาง
สงัคม เปนองคประกอบรวมทีส่าํคญัดวย บอยครัง้ทีพ่บวา การพฒันาความคิด
สรางสรรคนวัตกรรม และ Entrepreneur มักมีขอจํากัดจากความรวมมือ 
รวมใจในแทบทุกระดับ ตั้งแตระดับประชาชน, ชุมชน, สถาบัน, องคการ 
ตลอดจนสังคมโดยรวมที่ไมเขาใจบทบาท และหนาที่ในการสรางทุนทาง
สงัคมท่ีแขง็แกรง ซึง่มผีลตอผูคดิคนนวตักรรม Innovator และ Entrepreneur
อันถือเปนแกนนําที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวในลักษณะที่ผูคิดคนนวัตกรรมจะทําหนาที่สําคัญในการผลิต 
(generate) นวัตกรรม ในขณะที่ผูประกอบการ (entrepreneur) ทําหนาที่
นํานวัตกรรม และ เทคโนโลยีไปใช (utilize) เพื่อประโยชนทางดานธุรกิจ 
การคา ทําใหเกิดการขับเคลื่อนไปสูเศรษฐกิจที่เรียกวา เศรษฐกิจที่มีความรู
เปนฐาน (knowledge based economy) ซึ่งกําลังดําเนินอยู ในปจจุบัน 
และอนาคต โดยมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนแกนสําคัญท่ี ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม และการเมือง 
Frederick Williams and David V. Gibson (1990) เสนอวาเทคโนโลยี
สวนบุคคลท่ีสรางสรรคขึน้มา สามารถพัฒนาไปสูเทคโนโลยีทีม่วีตัถปุระสงค 
(objective technology) ไดโดยการสงเสริมใหเกดิการส่ือสารและการพัฒนา
นวัตกรรมไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยี จะชวยใหการพัฒนานวัตกรรม
ใหไปสูขั้นตอนการนํานวัตกรรมไปประยุกตใชในทางธุรกิจ บอยครั้งที่พบวา 
ผูคิดคนเทคโนโลยีหรือนักคิดคนนวัตกรรมเอง ไมทราบวาผลงานนวัตกรรม
ของตนเองมีคณุคา และสงผลตอความกาวหนาทัง้ในดานเทคโนโลยี สามารถ
สรางผลผลิตในทางเศรษฐกิจไดสูงหรือสงผลดีแกอุตสาหกรรมในวงกวาง
อยางไร ซึ่งตองอาศัยผูประกอบการ (entrepreneur) โดยการสรางทุน
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ทางสังคมในรูปแบบสายสัมพันธทางธุรกิจหรือเครือขายทางธุรกิจจะ
สงเสริมใหขบวนการนวัตกรรมไปสูขบวนการทางธุรกิจการคา (commer
cialization) ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหขบวนการ
สรางสรรคนวัตกรรมเปล่ียนจากรูปแบบท่ีเปนเทคโนโลยีสวนบุคคลไปสูการ
ประยุกตใชในลกัษณะของเทคโนโลยท่ีีมวีตัถปุระสงค สามารถใหเกดิผลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมตอไปไดจากความสัมพันธระหวางผูคิดคนนวัตกรรม
Innovator และ Entrepreneur สามารถสรุปเปนประพจน Proposition ไดดงันี้

Proposition 1 : ลักษณะความสัมพันธของการเปน ผูคิดคนนวัตกรรม
  Innovator และ Entrepreneur แบงได 3 สวนไดแก 
  (1) การผูคิดคนนวัตกรรม Innovator (2) Entrepreneur 
  (3) การเปนทั้งผูคิดคนนวัตกรรม Innovator และ 
  Entrepreneur 

เครือขายความรวมมือภายใน (co-operation network (inside ))

 Robert E. B. (1991) พบวา ธุรกิจที่ใชมีนวัตกรรมใหมเกิดขึ้น 
ผูประกอบการไมสามารถที่จะประสบผลสําเร็จไดแตเพียงผูเดียว สวนมาก
มักจะเกิดจากความรวมมือของผูกอตั้ง และทีมงานอยางจริงจัง และทุมเท
และบริษัทนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม สวนใหญเกิดจากการความรวมมือใน
หลายระดับตั้งแตภายในองคกรที่จะตองมีความรวมมือภายในหรือเรียกวา 
“เครือขายความรวมมือภายใน”(Chiesa and Piccaluga 1999) 
ซึ่งสอดคลองกับ Michael Ottenbacher and Juergen Gnoth (2005) 
ไดศึกษา การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมการบริการใหประสบความ
สําเร็จ หรือสามารถทํากําไรไดนั้นจะตองอาศัยทักษะของบุคลากรมีหลัก
การท่ีสําคัญคือ การจัดการทรัพยากรมนุษย ที่ตองมีการพัฒนาองคกร
ไมวาจะเปน การฝกอบรมพัฒนาความรูความสามารถ การยอมรับให
อาํนาจแกบคุลากรในการตดัสนิใจ รวมทัง้การยอมรบัหรอืใหความสาํคญักบั
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ขอเสนอของพนักงาน นอกจากนี้ ภัทรพงศ อินทรกําเนิด (2547)ไดกลาว
ถึงทุนทางสังคมในประเด็นเครือขายความรวมมือภายใน มีสวนสําคัญ
ในการกําหนดความกาวหนาของทรัพยากรมนุษย ซึ่งสงผลตอความเขม
แข็งในความสัมพันธที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันในเชิงปฏิสัมพันธระหวาง
นายจาง (ผูประกอบการ) – บุคลากร หรือ ระหวางบุคลากรดวยกันเอง
ซึ่งจะทําใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาการเปนผูคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
เกิดขึ้นในองคกรและสงเสริมใหองคกร หรือผูประกอบการประสบความ
สําเร็จได "การสรางเครือขายความรวมมือภายใน" ในทางธุรกิจเปนคําที่
บงบอกถึงวัฒนธรรมองคกรใหม การทํางานแบบใหมที่เนนการสรางความ
สมัพนัธทัง้ภายในองคกรเอง ระหวางผูบรหิารและพนกังาน ระหวางพนกังาน
กบัองคกรอืน่ บคุคลอืน่และกบัลูกคา เครอืขายเปนวฒันธรรมองคกร ทีแ่ตกตาง
จากวฒันธรรมเดมิแบบสัง่การแบบบนลงลาง และแบบลาํดบัขัน้ (Top down,
vertical , hirarchical ) เครือขายเนนความสัมพนัธแบบแนวนอน ( horizontal)
ผูนําในองคกรเชนนี้ไมใชคนสั่งการไมใชอํานาจทําใหลูกนองเกรงกลัว 
(intimidate) แตเปนผูสรางแรงบันดาลใจเปนโคชทําใหคนเขมแข็ง 
(empowerment) สรางความเชื่อมั่นและความไวใจกัน (trust) อีกทั้งเปนการ
สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นในองคกรหรือการ
เปนผูประกอบการในองคการ (Intrapreneurship) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ที่วา “การเพิ่มผลผลิต ไมใชเปนการเพิ่มผลผลิตจากการปฏิบัติการที่ละเล็ก
ที่ละนอย แตนาจะเปนการเพิ่มผลผลิตในการสรางความสัมพันธอยางเปน
ระบบมากกวา เพราะความสามารถในการแขงขนัขององคการ ขึน้อยูกบั การเพ่ิม
ผลผลิตที่ “จุดเชื่อมตอ” หรือ “การมีปฏิสัมพันธ” กันมากกวา แนวคิดใหม
นี้ ทําใหองคการตองปรับเปลี่ยนขบวนการทํางานเสียใหม โดยการวัดความ
สามารถขององคการจากปริมาณความหนาแนนของความสัมพนัธ และความ
รวมมือของบุคลากรในระบบการผลิต (Lundvall - Bengt - Ake, 2002)
 นอกจากน้ีในมุมมองเก่ียวกับ Entrepreneur ของนักวิชาการกลุมดาน

สังคมวิทยา เชน Hagen (1962) มองวาปจจัยดานสังคมที่กอใหเกิดความเปน

ผูประกอบการ Entrepreneur นั่นคือ การเปนผูประกอบการขึ้นอยูกับการตอสู
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ใหไดรับการยอมรับในสถานการณซึ่งเกิดข้ึนเมื่อกลุมสังคมนั้นรูวาความเชื่อ

ของตนเองไมไดรับการยอมรับจากกลุมอื่นที่อยากจะใหยอมรับ การสูญเสียการ

ยอมรับจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการเลี้ยงดูอบรมเด็กและกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในบุคลิกภาพ และตอมาจึงเกิดการสรางนวัตกรรมใหม ความเห็นของ 

Hagen เหน็วา ผูประกอบการเกิดขึน้จากกลุมเล็กๆ เหลาน้ี ซึง่ทาํใหแปลกแยกจาก

สงัคม และพยายามท่ีจะสอดตัวแทรกข้ึนมา โดยการสรางธุรกจิ คนเหลานีรู้สกึวาได

รบัการดูถกู เนือ่งจากเปนกลุมทางสังคมอีกกลุมหนึง่ (Relative Social Blockage) 

เขาจึงหาทางชดเชยโดยการท่ีจะสรางตัวข้ึนมาโดยการทําธุรกิจ แนวความคิดของ 

Hagen นี้ มีความสัมพันธกับเรื่องเครือขายทางสังคม (Social Networks) ที่อยู

ภายในสังคมของคน ซึ่งเปนกลไกที่กอใหเกิดกลุมผูประกอบการและในความเปน

กลุมท่ีรวมกันนั้น ไดกอใหเกิดปจจัยทางวัฒนธรรมกลุมตามท่ี Casson (1990a) 

ไดวิเคราะหวา ปจจัยทางวัฒนธรรมกอใหเกิดการเปนผูประกอบการ Entrepre-

neur กลาวคือ เนือ้หาทางดานเศรษฐกิจของวัฒนธรรมมีความสัมพนัธกบัทัศนคติ

และความเชื่อ การติดตอในกลุมสังคม ไดกําหนดกฎในการดําเนินพฤติกรรมทาง

ธรุกจิ และกระตุนใหผูประกอบการมุงมัน่ในงานของตน วฒันธรรมในกลุมสมาชกิ

จะกอใหเกิดความเชื่อถือระหวางกัน ความซ่ือสัตยระหวางกัน และลดตนทุนดาน

การจัดซื้อระหวางกันภายในสังคม กอใหเกิดการติดตอท่ีมีประสิทธิภาพ 

ซึ่ง Casson เห็นวา ความสําคัญของการสรางวัฒนธรรมที่กอใหเกิดความรวม

มือ (Co-operative Behaviour) และการสนับสนุนระหวางกัน (Supportive 

relationships) ตลอดจนการประพฤติตางตอบแทน จะสรางเครือขายความรวม

มือในสังคมของตน จะเห็นวาทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ Innovator และ Entrepreneur 

ตางมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ เครือขายความรวมมือภายใน ดังนั้นจึงสรุป เปน 

ประพจน Proposition ไดดังนี้

Proposition 2 : เครือขายความรวมมือภายในมีความสัมพันธตอการเปน 
  Innovator และ Entrepreneur ในทางบวก
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เครือขายการวิจัย / ความรู (researcher network / knowledge 
network)

 ปจจุบันเชื่อวา แนวคิดนวัตกรรม นอกจากจะมีความสัมพันธกับการ
คิดคนสิ่งใหมแลว นวัตกรรมยังมีความสัมพันธกับการสรางความคิดสราง
สรรคใหมๆ และการสรางสังคมการเรียนรู ขบวนการสรางความรู อาจ
พูดไดวามีจุดเริ่มมาจากความคิดสรางสรรคใหมของมนุษยได ความคิด
สรางสรรค (Creativity) ทั้ง Entrepreneur และ Innovator ตางมีคุณสมบัติ 
มีความสัมพันธกับความคิดสรางสรรค (Creativity) นวัตกรรมใหมที่สราง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (technological advances) และสงผลตอ 
โครงสรางอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการตลอดจนโครงสรางทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พลวัตรทางนวัตกรรมจึงมักเกิดขึ้นจากหนวยธุรกิจ 
บริษัทขนาดเล็ก/ขนาดกลางท่ีมีผูประกอบการ ซึ่งมีจิตวิญญาณของการเปน 
entrepreneurs ทําใหเกิดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม และขบวนการใหม 
เขาสูตลาดอยูเสมอๆ และเปนความกาวหนาทางดานนวัตกรรมเปนวงจร
ที่ไมจบส้ิน (never – ending cycle) ไปสูการสรางมาตรฐานของชีวิตของ
สงัคมหนึง่ตลอดจนไปถงึสงัคมโลก ทีป่จจบุนัดเูหมอืนวาจะเปนสงัคมเดยีวกนั
ทั่วโลก เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยี การสื่อสาร, โทรคมนาคม 
และการติดตอเช่ือมโยงในยุคสังคมโลกาภิวัตน (globalization) 
 Casson, M. (1990a) ทฤษฎีนี้ เชื่อวา การสรางนวัตกรรม การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน ในยุคนี้มีองคความรูเปนฐานสําคัญ และ
ตองการ ความสามารถในการนาํเทคโนโลยทีีม่อียูหลากหลายไปใชประโยชน 
การคิดคนนวัตกรรมไมเพยีงแตตองมีความรูในดานเทคโนโลยีเทานัน้ แตยงั
ตองมีความรูความสามารถในการสรางความรูใหม โดยอาศัยเครือขาย
สังคมนวัตกรรม และการเรียนรู จึงถือเปนยุคการสรางสรรคนวัตกรรม
บนฐานความรู ตองการความรูที่หลากหลาย, การสรางเครือขายความรู 
จึงเปนกลยุทธที่สําคัญของทฤษฎีนี้ Gibbons, Michael et al (1994) เชื่อวา
ปจจัยในการสรางแนวคิดในขั้นตอนแรกของขบวนการถายทอดเทคโนโลยี 
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ขึ้นอยูกับทรัพยากรมนุษยเปนหลักสอดคลองกับทฤษฎีการสรางองค
ความรู ทฤษฎีนี้เชื่อวา ขบวนการสรางความรูของมนุษยเปนขบวนการทาง
สังคมศาสตร การสรางความรูของมนุษยเกิดข้ึนจากมนุษย มีความสามารถ 
มีพลังในการรับรู (cognitive power) และเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว มีความ
สามารถในการสรางแนวคิดที่เปนเหตุและผล, มีจินตนาการ, ความคิด
สรางสรรค เพื่อการแกปญหาและตอบสนองความตองการมนุษยในการ
ดาํเนนิชวีติ ในระยะเริม่ตน การสรางแนวคดิมาจากปจจยัพืน้ฐานสวนบคุคล
ที่เรียกวา ตัวแปรดานความรูภายใน (cognitive variables) ซึ่งประกอบดวย 
ความเฉลียวฉลาด, ความรู, ทักษะ, ความสามารถพิเศษที่แฝงเรนของแตละ
บุคคล เรียกรวมๆ วา ความคิดสรางสรรค (creativity) เทคโนโลยีที่สรางข้ึน
ในขั้นตอนนี้ จะมีลักษณะเปนเทคโนโลยี อัตตวิสัย และอยูในรูปของความรู
แฝงเรน ยากแกการถายทอด, การแลกเปล่ียน และเผยแพร การสงเสริม
การสรางทุนทางสังคม จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ระหวางนักวิจัย
ภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน เชน การสรางเครือขายการวิจยัหรอื
เครือขายความรู (researcher network) จะเห็นวาทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ 
Innovator และ Entrepreneur ตางมคีวามสมัพนัธเกีย่วของกบั เครอืขายการ
วิจัยหรือเครือขายความรู ดังนั้นจึงสรุป เปนประพจน Proposition ไดดังนี้

Proposition 3 : เครือขายการวิจัยหรือเครือขายความรู มีความสัมพันธ
  ตอการเปน Innovator และ Entrepreneur ในทางบวก

เครือขายทางขอมูล (information network)

 Schumpeter (1911) กลาวถึง การยอมรับความเส่ียง (risk taking) 
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูคิดคนนวัตกรรมใหมๆ Innovator ซึ่งมักจะ
เปนผูที่ยอมรับในความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการนําเอาความคิดสรางสรรค
ใหมๆ  ไปประยกุตใช ในการสรางเทคโนโลยใีหมขึน้มาทดแทนเทคโนโลยเีกา
ในอดีต และเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผูประกอบการ (entrepreneur)
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ดวย เชนกนั ดงันัน้ ผูประกอบการ จงึมลีกัษณะคลายคลงึกับผูคดิคนนวตักรรม
ใหมๆ เพียงแตผูประกอบการมุงเนนที่จะนํานวัตกรรมไปใช เพื่อสรางให
เกิดผลประโยชนทางการคามากกวาที่จะมุงสรางนวัตกรรม อยางไรก็ตาม 
Borgatti, S.P. et. al. (1998). กลาววา ลักษณะของผูประกอบการกับการ
ประเมินความเส่ียงและการรับความเสี่ยง (Long, W. (1983) ทําใหเห็นวา
ผูประกอบการน้ันเปนผูที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงและความไมแนนอน และ 
Gilad, B.S. (1982) เห็นวา ความแตกตางระหวางการสรางความเสีย่งกบัการ
หลกีเล่ียงความเสีย่งนัน้ เปนความแตกตางระหวางผูประกอบการกบัผูบริหาร 
เมือ่เทียบความคิดเก่ียวกับเร่ืองความเส่ียงกับงานของ McClelland (1961) นัน้ 
McClelland เห็นวา ผูประกอบการมีความตองการเสี่ยงในระดับปานกลาง 
แตตองการประสบความสําเร็จสูง ผูประกอบการมีการรับรูความเสี่ยงในแงดี 
และต้ังใจท่ีจะรบัความเส่ียงในขณะท่ีผูอืน่เหน็วาเสีย่งเกนิไป ผูประกอบการจะ
แสวงหาโอกาสจะมีพฤติกรรมในการกลาเสี่ยงต่ําในระยะยาว (Long-Rang
 Low-Risk Behaviour) ซึ่งตองการที่จะวางแผนในระยะยาวแสวงหาโอกาส
ในอนาคต ซึ่งคนอื่นไมเห็นหรือไมกลาทํา ตองการที่จะสรางองคการให
เติบโตขึ้น มีแนวโนมในการวางแผนในอนาคตมากกวา Barreto, H. (1989) 
มีขอคิดเห็นวา การที่ผูประกอบการประเมินความเสี่ยงและการรับความเส่ียง
นั้นมีปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือ การไดรับรูขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจในการ
เขารับความเส่ียง ผูประกอบการน้ันจะเปนผูที่หลีกเลี่ยงความเส่ียงและความ
ไมแนนอนหากทราบขอมลูแลววาไมควรเสีย่ง ดงัน้ัน จะเหน็วา ขอมลูขาวสาร
เปนสิ่งจําเปนตอการตัดสินใจการยอมรับความเสี่ยง ซึ่ง Burt, R. S. (2000) 
ไดกลาวถึง การมีเครือขายทางสังคมในดานเครือขายทางขอมูล เปนสิ่งที่
จําเปนตอการประกอบการธุรกิจ รวมทั้งการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ตางๆ 
ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับ Innovator และ Entrepreneur ตางมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับเครือขายทางขอมูล จึงสรุป เปนประพจน Proposition ไดดังนี้

Proposition 4 : เครือขายทางขอมูล มีความสัมพันธตอการเปน 
  Innovator และ Entrepreneur ในทางบวก
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เครือขายทางธุรกิจ (business network)

 William B. Gartner 1985 กลาวถึง สิ่งจําเปนตอการประกอบการของ 
Entrepreneur และเปนสภาวะแวดลอมที่ตองอาศัยการติดตอประสานงาน 
เชื่อมโยงกับบุคคล องคกรอื่นๆ กรอบแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกับความ
คิดสรางสรรคในการลงทุน หรือมีกิจการใหม จะตองประกอบไปดวยปจจัย 
4 ดาน ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลท่ีเริ่มลงทุน องคการท่ีจัดตั้ง สภาพ
แวดลอม และกระบวนการลงทุนใหม สภาวะแวดลอม ประกอบดวยสภาวะ
แวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคการลงทุนใหม ไดแก การหาแหลงทุน
ในการลงทนุ การเสนอประสบการณของผูประกอบการ แรงงานทีม่ทีกัษะทาง
ดานเทคนคิ การเขาถงึผูจดัจาํหนาย การเขาถงึลกูคาหรอืตลาดใหมๆ  อทิธพิล
ของรฐับาล ความใกลชดิกบัมหาวทิยาลยั การจดัหาทีด่นิหรอืสิง่อาํนวยความ
สะดวก การเขาถึงของการคมนาคมขนสง ทัศนคติของประชาชนในทองถิ่น 
การจัดหาการบริการสนับสนุนตางๆ การหาแฟรนไชน (franchise) การยาย
ทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร การลดการจดัจาํหนาย การกาํจดัทรพัยากรทีไ่มไดใชงาน 
การติดตอลูกคา เปนตน โดยสรุปแลว การที่เครือขายทางดานธุรกิจ ถือ
เปนตวัแปรทีส่าํคญัในการสรางความสาํเรจ็ของการนําเอานวตักรรมไปสราง
ประโยชนในทางการคา (commercialization) มีสวนสําคัญในการนําเสนอ
นวัตกรรมใหมใหประสบผลสําเร็จในทางการคา ในทางทฤษฎีเครือขาย
ทางธุรกิจจัดเปนทุนทางสังคมประเภทหน่ึง เรียกวา ทุนทางสังคมเช่ือมโยง 
(bridging social capital) ทนุทางสังคมเช่ือมโยง แมมลีกัษณะการเช่ือมโยงไม
เขมแขง็นกั แตมคีวามหลากหลาย ทาํใหนวตักรรมมโีอกาสมากขึน้ ในการใช
ชองทางตางๆ เพือ่เปดโอกาสใหมกีารนาํนวตักรรมไปใชประโยชนทางการคา
ไดในวงกวางขึน้ โอกาสท่ีนวตักรรมจะประสบผลสําเร็จในทางการคาจะสูงขึน้
ตามไปดวย ซึ่งมีความสําคัญตอการเปน ผูคิดคนนวัตกรรม Innovator 
ผูคดิคนเทคโนโลยี ไมทราบวา นวัตกรรมของตนสามารถสรางผลผลิตในทาง
เศรษฐกิจไดสูง หรือสงผลดีแกอุตสาหกรรมในวงกวางอยางไร จึงตองอาศัย
เครือขายทางธรุกิจ /การคา โดยมีผูประกอบการ (entrepreneur) เขามารวม 
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สําหรับการเปนผูประกอบการ (entrepreneur) เครือขายธุรกิจ เปนความ
รวมมือ ความสัมพันธ และการแลกเปล่ียนในรูปแบบตางๆ ระหวางผูประกอบ
การดวยกนัความรวมมอืหรอืความเปนกลุมเปนกอนทีเ่กดิขึน้จะทาํใหเกดิเปน
พลงัของกลุมและพลังนีช้วยใหธรุกจิบรรลุเปาหมายในดานใดดานหน่ึงโดยท่ี
ผูประกอบการรายเดยีวไมสามารถทาํไดสาํเรจ็ สรางทนุทางสงัคมในรปูแบบ
สายสมัพนัธทางธรุกจิ (business network) จะสงเสรมิให ขบวนการนวตักรรม
ไปสูขบวนการทางธุรกิจการคา (commercialization) ไดอยางรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหขบวนการสรางสรรคนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
รูปแบบท่ีเปนเทคโนโลยีสวนบุคคลไปสูการประยุกตใช ในลักษณะของ
เทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค สามารถใหเกิดผลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ตอไปได 
 นอกจากนี้ พบวา เรื่องของการสรางธุรกิจใหม (entrepreneur) นั้น
ความจริงเปนเรื่องทางสังคมที่เกี่ยวของกับกระบวนการการรับรูทางสังคม 
(Roberts E.B., & Wainer, H. A. ,1968) ทฤษฎี Cognitive Heuristics และ
ทฤษฎีบคุลกิภาพ (Attributional Principles) เปนทฤษฎีทางดานจิตวทิยาใน
การท่ีอธิบายวา สภาพแวดลอมภายนอกอยูในใจของผูประกอบการในการ
สรางธุรกจิใหม ซึง่กระบวนการภายในน้ีเปนตัวเช่ือมระหวางส่ิงกระตุนรบเรา
ที่เรียกกันวา โอกาส จากสภาพแวดลอมภายนอก/และเครือขาย (Support
Networks) เปนตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาการสรางธุรกิจใหม ดาน
สังคมวิทยาเห็นวาการสรางความรวมมือลักษณะเครือขายและพันธมิตร
ทางธุรกิจเปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหผูประกอบการเขาถึงทรัพยากรใน
การดําเนนิธรุกจิ สรปุไดวาตัวแปรท่ีสาํคญั ในการสรางความสําเร็จ ในการนํา
เอานวัตกรรมไปสรางประโยชนในทางการคา (commercialization) คือ 
ตัวแปรทางดาน เครือขายทางธุรกิจ (business network) มีสวนสําคัญ 
ในการนําเสนอนวัตกรรมใหมใหประสบผลสําเร็จในทางการคา
 เครือขายธุรกิจในโลกยุคใหม ปจจุบัน การแขงขันในโลกธุรกิจ
มีความซับซอนสูง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจัดเปนหนวย
เล็กๆ หนวยหนึ่งในสังคมและเมื่อตางคนตางประกอบธุรกิจของตนเองอยาง
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โดดเด่ียวแตละคนจึงรูเพียงรูปแบบเดิมๆ ที่ตนทําอยูเทานั้นไมมีการพัฒนา
ขีดความสามารถทางธุรกิจใหเพิ่มข้ึน รวมทั้งไมมีเสียงที่ดังเพียงพอในสังคม
เมือ่เกิดปญหาข้ึน เครือขายทางธุรกิจซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมของผูประกอบการ
จึงใหประโยชนแกผูรวมเปนพันธมิตรในหลายดานนับตั้งแตการแลกเปลี่ยน
ขอมูลท่ีเปนประโยชนทางธุรกิจแกกันการชวยเพ่ิมรายได การลดคาใชจาย
การดําเนินงานการสรางพลังตอรองกับกลุมอื่นๆ เปนตน ผูประกอบการ
ยิง่สามารถรวมตวักนัเปนกลุมไดมากเทาใดพลงัของกลุมจะยิง่มากขึน้เทานัน้ 
เชนเดยีวกนัเมือ่ผูประกอบการคบหาพันธมติรทางธรุกจิไดมากเทาใดความรู
ขอมูลและความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเครือขายทาง
ธุรกิจ หรือ NETWORK มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการท่ีตองการ
พัฒนาปรับปรุงศักยภาพของตน เพราะเครือขายธุรกิจจะเปนแหลงที่มาของ
ความรูและขอมูล รวมทั้งความชวยเหลือและพลังตอรองในรูปแบบตางๆ 
ที่เอ้ือประโยชนกับธุรกิจ กลาวคือ ยิ่งคนเรายิ่งไววางใจในกันและกันยิ่งขึ้น 
สังคมของเขาก็จะยิ่งดีขึ้น (better off ) ตัวอยางคนอาจทํางานรวมกัน อยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในทางธุรกิจความไววางใจ อาจลบลางความจําเปน 
ที่จะตองทําสัญญากันอยางสลับซับซอน (ภัทรพงศ อินทรกําเนิด, 2547) 
จะเห็นวาท้ังแนวคิดเกี่ยวกับ Innovator และ Entrepreneur ตางมีความ 
สัมพันธเกี่ยวของกับเครือขายทางธุรกิจ ดังนั้นจึงสรุป เปนประพจน 
Proposition ไดดังนี้

Proposition 5 : เครือขายทางธุรกิจ มีความสัมพันธตอการเปน 
  Innovator และ Entrepreneur ในทางบวก

 ภัทรพงศ อินทรกําเนิด (2547)กลาววา ทุนทางสังคมสามารถเปล่ียน
เปน (convertible) เปนทุนอื่นไดในทางเศรษฐกิจ และเสริมสรางทุนอื่นๆ 
เชนเปลี่ยนเปนทุนทางการเงิน, กายภาพ, ทรัพยากรมนุษย เชน Innovator
ที่มีทุนทางสังคมสูง โอกาสที่จะไดการสนับสนุนทั้งทางดานทุนวิจัย และ
เคร่ืองมือในการวิจัยยอมจะมีสูงกวา Innovator ที่มีทุนทางสังคมนอยกวา 
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ทุนทางสังคมประกอบดวย องคประกอบ 3 ประการ ดังนี้
 1. ความสัมพันธ, แรงยึดเหนี่ยว และความเชื่อมโยงของบุคคลใน
  สังคม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ใครรูจักใคร, ใครเกี่ยวของกับ
  ใคร, ใครมีความสัมพันธกับใคร เปนตน เรียกรวมกันวา 
  สายสัมพันธทางสังคม (social net works) 
 2. บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) มีระดับต้ังแต การรับรู
  ได (cognitive) จนถึงสามารถกําหนดโครงสรางไดชัดเจน 
  การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคม จะไดรับ
  การปฏิเสธ และตอตาน จนถึงมีมาตรการน้ีตอบโต หรอืลงโทษใน
  ทางสังคม
 3. การปฏิบัติตอกัน (sanctions) ในสังคม ถือเปนกลไกในการ
  ควบคุมสมาชิกในสังคมใหอยูในกรอบ ของบรรทัดฐานทาง
  สังคม โดยมี ความสัมพันธ, แรงยึดเหนี่ยว และความเช่ือมโยง
   เปนกรอบในการปฏิบัติตอกัน ภายใตบรรทัดฐานทางสังคม 
  ทีเ่ปนทีย่อมรบักนัทัว่ไป ขบวนการนีม้ตีัง้แตการลงโทษ ไปจนถงึ
  การตอบแทนดวยรางวัล, เกียรติยศ, ความเคารพนับถือ, 
  การระลึกถึง, การแสดงการยกยอง ยอมรับ และการแสดง
  ความขอบคุณ

จากการศึกษาขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิดดังนี้
กรอบแนวความคิด

การเปน Innovators 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

(Intrapreneurship)

การเปน Entrepreneurs 
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

การเปนทั้ง Innovators และ 
Entrepreneurs 

 ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวุ

ตัวแปรทางดานทุนทางสังคม (social capital variables) ประกอบดวย
- เครือขายความรวมมือภายใน (co-operation network (inside))
- เครือขายการวิจัย/ความรู (researcher network)
- เครือขายทางขอมูล (information network)
- เครือขายทางธุรกิจ (business network)
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 ตัวแปรทางดานทุนทางสังคม (Social capital variables) ประกอบ
ดวย ตัวแปรดานเครือขายความรวมมือภายใน (co-operation network 
(inside)) ตัวแปรดานเครือขายการวิจัย/ความรู (researcher network) 
ตัวแปรดานเครือขายทางขอมูล (information network) และตัวแปร
ดานเครอืขายทางธุรกจิ (business network) ทนุทางสังคมทัง้ 4 ประเภทตาง
มีผลตอการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม Innovator
และ Entrepreneur ทั้งทางตรงและทางออม นอกจากนี้ ทั้ง 4 ปจจัยจะ
ตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ไดแก 1) ความสัมพันธ, แรงยึด
เหนี่ยว และความเชื่อมโยงของบุคคลในสังคม เรียกรวมกันวา สายสัมพันธ
ทางสังคม (social net works) 2) บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) 
มีระดับตั้งแต การรับรูได (cognitive) จนถึงสามารถกําหนดโครงสรางได
ชัดเจน การปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับบรรทัดฐานทางสังคม จะไดรับการ
ปฏเิสธ และตอตาน จนถึงมีมาตรการนีต้อบโต หรอืลงโทษในทางสังคม และ 
3) การปฏิบตัติอกนั (sanctions) ในสงัคม ถอืเปนกลไกในการควบคุมสมาชิก
ในสังคมใหอยูในกรอบของบรรทัดฐานทางสังคม โดยมีความสัมพันธ, แรง
ยึดเหน่ียว และความเชื่อมโยง เปนกรอบในการปฏิบัติตอกัน ภายใต
บรรทัดฐานทางสังคม ที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
 เมื่อการสรางสรรคนวัตกรรม Innovator และ Entrepreneur 
มีการเพ่ิมพูนขีดความสามารถก็จะสงผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคใหม 
ที่ตองการทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม 
เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และสงผลใหประเทศสามารถ
ยกระดับความสามารถการแขงขนัของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวประเทศไทย 
สูระดับสากลไดในที่สุด 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป

 1. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธทุนทางสังคมในแตละตัวแปรยอยท้ัง 
 ดานเครือขายความรวมมือภายใน (co-operation network (inside))
  ตัวแปรดานเครือขายการวิจัย/ความรู (researcher network) ตัวแปร
 ดานเครือขายทางขอมูล (information network) และตัวแปรดาน
 เครือขายทางธุรกิจ (business network) กับการสรางสรรค
 นวัตกรรมInnovator และ Entrepreneur ใหลกึซ่ึงกวานี ้เชน นาํขอมลู
 ที่ไดนี่เปนแนวทางในการวิจัย เก็บขอมูลและวิเคราะหทั้งในเชิง 
 การวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
 2. เพื่อใหกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Entrepreneur และ Innovator 
 มีความสมบูรณขึ้น (enrichment) ควรมีการเพิ่มเติม มิติทางดานทุน
 ทางสังคม (Social capital variables) ทั้งดานเครือขายทางธุรกิจ
 เครือขายทางขอมลู เครือขายนักวจิยั และเครือขายความรวมมือภายใน 
 เขาไปในการศึกษา

ขอเสนอแนะในการนําไปใช

 1. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ควรใหความสําคัญตอการ 
 สรางทุนทางสังคม (Social capital variables) ทั้งดานเครือขาย
 ทางธุรกิจ เครือขายทางขอมูล เครือขายนักวิจัย และเครือขาย
 ความรวมมือภายใน
 2. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ควรมีการพัฒนากลุมธุรกิจ 
 (cluster) ในพ้ืนทีเ่ดียวกัน เพือ่สรางความพรอมของกลุมธรุกจิเดียวกัน
 และกลุมธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกัน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
 และเพ่ือมิใหเกิดปญหาคอขวดและใหสามารถ "บินเปนฝูง" ได
 3. ภาครัฐควรมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเครือขายทางสังคม หรือ
 ทุนทางสังคม สนับสนุนดานวิชาการและขอมูลใหแกผูประกอบการ

32 | วารสารศิลปศาสตร



 รวมกนัพฒันาฝมอืแรงงานจดัอบรมการใหบริการ และจดัการทองเทีย่ว
 ตางๆ ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิด Entrepreneur และ Innovator 
 ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
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 1 บทความช้ินน้ี เปนสวนหน่ึงของวิทยานิพนธ เร่ือง “ศักยภาพและการพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานีใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวภายใตกรอบวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง” 
(Potentiality and Development of Ubon Ratchathani Province as a Center of Tourism 
within Lower Mekong Basin Economic Circle) โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ผูอํานวย
การศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนอาจารย

ที่ปรึกษา 

 2 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร 
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนา
การทองเที่ยวภายใตกรอบวงกลมเศรษฐกิจ

ลุมน ําโขงตอนลาง1

Ubon Ratchathani Province and 
the Development of Tourism 

within the Lower Mekong Basin 
Economic Circle

ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 2



บทคัดยอ

 บทความช้ินนี ้เปนการศึกษาภาพกวางเบ้ืองตนเก่ียวกับการมีสวนรวม
ของจังหวัดอุบลราชธานีในการพัฒนาการทองเท่ียวภายใตกรอบวงกลม
เศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง (ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม) ซึ่งจังหวัด
อุบลราชธานีโดยหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาการทองเท่ียวภายใตกรอบวงกลมเศรษฐกิจฯ ดังกลาว 
 วงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลางไดมีสวนผลักดันใหจังหวัด
อุบลราชธานีเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปรับปรุงยกระดับเสนทาง 
ดานพรมแดนถาวร ซึ่งมีผลทําใหจังหวัดอุบลราชธานีสามารถเปนศูนยกลาง
และจุดเช่ือมโยงการทองเท่ียวในอีสานตอนลางและภูมิภาคอินโดจีน และ
ยังมีสวนผลักดันใหจังหวัดอุบลราชธานีเรงพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ
ดานการขนสง อาคารท่ีทาํการดานพรมแดนใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึน แมวา
จะยังไมสมบูรณทั้งสิ้นก็ตาม อีกทั้งยังมีสวนผลักดันใหจังหวัดอุบลราชธานี
เรงปรับปรุงพัฒนาข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง พิธีการศุลกากร ปรับปรุง
สภาพแวดลอมดานการทองเที่ยว พัฒนาทรัพยากรมนุษยและผลักดันให
จังหวัดอุบลราชธานีขยายความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค
มากขึ้น

คําสําคัญ : วงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง, การทองเที่ยว, การพัฒนา, 
  จังหวัดอุบลราชธานี
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Abstract

 This article is an introductory and overall study of the 
participation of Ubon Ratchathani Province in the development of 
tourism within the Lower Mekong Basin Economic Circle that covers 
Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam. The province’s participation 
in this sub-regional development cooperation has been principally 
represented by Ubon Ratchathani Chamber of Commerce.
 The Lower Mekong Basin Economic Circle has provided 
an important impetus for Ubon Ratchathani Province to develop 
its infrastructure, which essentially consists in upgrading roads, 
permanent checkpoints, transportation services, and border control 
offi  ces, together with the improvement of the immigration and customs 
procedures and the general environment in the province, with a view 
to promoting its tourism. Though these development activities have 
not yet been completed, they have already resulted in the province 
being able to function as a centre and hub linking tourism in the 
lower part of northeastern Thailand and Indochina and to widen its 
relations with the countries in this sub-region.

Keywords : Lower Mekong Basin Economic Circle, Tourism, 
  Development, Ubon Ratchathani Province.
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บทนํา

 วงกลมเศรษฐกิจอินโดจีน (Indochina Economic Circle) (หอการคา

จังหวัดอุบลราชธานี, 2552 : เว็บไซต) หรือ วงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขง

ตอนลาง (Lower Mekong Basin Economic Circle) ซึง่ผูเขยีนจะใชชือ่หลงันี้

ตลอดบทความ เปนแนวคิดของหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีที่จะพัฒนา

จงัหวดัอุบลราชานเีปนศนูยกลางการทองเท่ียวเชือ่มโยงกลุมประเทศอนิโดจนี

ซึ่งประกอบดวย ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม โดยอาศัยแนวทางจาก

กรอบการดาํเนินงานโครงการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาค

ลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ที่มีประเทศสมาชิก

คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ตอนใต) ซึ่งมีธนาคาร

เพือ่การพัฒนาแหงเอเชยี (Asian Development Bank : ADB) เปนผูใหการ

สนบัสนุนหลัก ความรวมมอื GMS มกีจิกรรมการดําเนนิงาน 9 ดานคอื ดาน

การอาํนวยความสะดวกทางการคา ดานคมนาคมขนสง ดานการลงทนุ ดาน

การสื่อสารโทรคมนาคม ดานพลังงาน ดานทองเที่ยว ดานส่ิงแวดลอม และ

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในการดําเนินงานของ GMS ดังกลาวยังมี

การรวมกลุมและความรวมมือตางๆ ในภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มีผลตอ GMS 

ทั้งทางตรงและทางออม ไดแก ความตกลงดานการทองเที่ยวอาเซียน 

(ASEAN Tourism Agreement : ATA) ยทุธศาสตรความรวมมอืทางเศรษฐกจิ 

อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong

Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ความรวมมอืลุมน้าํโขง-คงคา

(Mekong - Ganga Cooperation : MGC) ความรวมมือสามเหลี่ยมมรกต 

(Emerald Triangle) ซึ่งเปนกลไกการดําเนินงานที่ควบคูกับ GMS อีกทาง

หนึ่ง ดังที่ ธเนศ วัฒนกูล (2547) ไดศึกษาเร่ือง ความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง พบวาความรวมมือในภูมิภาคลุมน้ําโขง

ม ีGMS เปนกรอบหลกั และมกีารรวมกลุมและความรวมมอืตางๆ ในภมูภิาค

ลุมน้าํโขงเปนตัวขบัเคล่ือนการพัฒนาภูมภิาคควบคูกบั GMS อกีทางหน่ึงดวย
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 จากการท่ีหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีไดจุดประกายแนวความคิด

เรือ่งวงกลมเศรษฐกิจลุมน้าํโขงตอนลาง เม่ือป พ.ศ. 2534 เพือ่เปนการพัฒนา

เศรษฐกจิของจงัหวดัอบุลราชธาน ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (อสีานตอนลาง) 

และภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนลาง โดยมีจังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยกลาง

นั้น เนื่องมาจากแนวคิดพื้นฐานจากขอเท็จจริงตามสภาพภูมิศาสตรของที่

ตั้งจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตั้งอยูจุดศูนยกลางของภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนลาง 

และความพรอมของจงัหวดั อบุลราชธานซีึง่เปนจงัหวดัขนาดใหญมศีกัยภาพ

ในการพัฒนา ตลอดจนความพรอมขององคประกอบทางสาธารณูปโภคพ้ืน

ฐานเปนขอมลูสนบัสนนุแนวคดิวงกลมเศรษฐกจิลุมน้าํโขง ตอนลาง และทาง

หอการคาจังหวัดอบุลราชธานไีดตัง้คณะทํางานข้ึนมาชุดหนึง่คอื คณะประสาน

งานเศรษฐกจิการคาอนิโดจนี (ปศอ.) (Indochina Economic Coordinating

Committee : IECC) ในขณะนั้น ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปน คณะกรรมการ

ประสานงานเศรษฐกิจอนิโดจนี เปนเวลากวา 15 ปทีค่ณะทํางานฯ ไดทาํการ

สํารวจเสนทางเชื่อมโยงระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพ่ือนบาน 

ไดแก สปป.ลาว (5 แขวงภาคใต ไดแก จําปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปอ 

และสะหวนันะเขต) เวยีดนาม (กองตมู ดานงั เว กวางตร)ี กมัพชูา (พระวหิาร 

เสียมเรียบ สตรึงเตร็ง รัตนคีรี) จากการเขา-ออกระหวางประเทศอยางยาก

ลําบาก ถนนหนทางทุรกันดาร จนกระทั่งปจจุบันมีการผลักดันเชื่อมโยงเสน

ทางระหวางประเทศ ไมวาการคา การทองเที่ยว การคมนาคมมีความสะดวก

สบายมากขึ้น (วารสารขาวหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี, 2549 : ข-ค)

 ผลจากการมีแนวคิดดังกลาวทําให คณะกรรมการประสานงาน

เศรษฐกิจอนิโดจีน (ปศอ.) ไดทาํการสํารวจเสนทางต้ังแตเริม่ตนจนถึงปจจบุนั

มีลําดับการสํารวจที่สําคัญคือ 1) โครงการคาราวานวงกลมเศรษฐกิจอุบลฯ-

สะหวันนะเขต-ดานัง ระหวางวันที ่20-25 มถินุายน 2537 2) โครงการเช่ือม

ความสัมพันธระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับ 5 แขวงภาคใตของ สปป.ลาว 

(จําปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปอ และสะหวันนะเขต) 3) โครงการสํารวจ

เสนทางอุบลฯ สูเมืองเสียมเรียบ 4) โครงการสํารวจเสนทางอุบลฯ ผานเมือง
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ปากเซ แขวงจําปาสัก แขวงอัตตะปอ ไปยังชายแดนเวียดนามที่เมืองกองตูม
และออกสูทะเลจีนใตที่เมืองควิเยิน (นําเสนอท่ีประชุมใหญหอการคาทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 23-24 มกราคม 
2542) 5)โครงการสํารวจเสนทางอุบลฯ ผานเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก 
แขวงอัตตะปอ (ชายแดนลาว-เวียดนาม) เมืองกองตูม ดานัง กวางตรี 
ดานลาวบาว (ชายแดนลาว-เวยีดนาม) สะหวนันะเขต มกุดาหาร อาํนาจเจรญิ 
กลับสูอุบลฯ และ 6) โครงการสํารวจเสนทางวงกลมเศรษฐกิจระหวางวันที่ 
22-24 พฤษภาคม 2548 (ชวลิต องควานิช, 2553 : สัมภาษณ)
 หากมีการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวระหวางประเทศท้ังสี่
นาจะทําใหเกดิแรงจูงใจใหมกีารทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจอยูในลกัษณะ
การเชื่อมโยงการทองเที่ยวในบริเวณเขตจังหวัดหรือแขวงตางๆ ที่มีบริเวณ
ใกลเคียงกันของทั้งสี่ประเทศ เพราะการจัดรูปแบบการทองเที่ยวที่เชื่อม
โยงกันในหลายๆ ประเทศยอมไดรับความสนใจมากกวาการทองเที่ยวใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะประเทศแตละประเทศตางก็มี
เอกลักษณที่ดึงดูดความสนใจแตกตางกันไปแลวแตสภาพภูมิประเทศ สังคม 
และวัฒนธรรม
 แตการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวระหวางประเทศน้ันตางจาก
การพัฒนาการทองเที่ยวในประเทศ เพราะการพัฒนาการทองเที่ยวภายใน
ประเทศ รัฐสามารถทําการสงเสริมและพัฒนาไดโดยงาย เพราะอยูภายใต
อํานาจอธิปไตยของรัฐน้ันๆ เอง รัฐสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาตาม
นโยบายภายในของรัฐได แตการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวระหวาง
ประเทศ รฐัไมสามารถทําไดโดยเสรี เนือ่งจากมีประเด็นเรือ่งอาํนาจอธิปไตย
ของแตละประเทศ โดยแตละประเทศอาจมีนโยบายดานการทองเที่ยวหรือ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่ไมสอดคลองกับประเทศอื่นๆ ดังนั้นจึงตอง
อาศัยความตกลงรวมกันเพื่อขจัดขออุปสรรคดังกลาวเพื่อใหแตละรัฐที่เขา
ทําความตกลงยอมรับและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
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ภูมิหลังและประวัติความเปนมา 
 
 หอการคาจังหวัดอุบลราชธานีไดจุดประกายความคิดเรื่อง วงกลม
เศรษฐกจิลุมน้าํโขงตอนลาง (ไทย-ลาว-กมัพชูา-เวยีดนาม) มาตัง้แตป พ.ศ.
2534 เพ่ือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (อีสานตอนลาง) และภูมิภาคอินโดจีน โดยมีจังหวัดอุบลราชธานี
เปนศูนยกลาง โดยอาศัยขอเท็จจริงตามสภาพภูมิศาสตรของที่ตั้งจังหวัด
อุบลราชธานีซึ่งตั้งอยูจุดศูนยกลางของอินโดจีน และความพรอมของจังหวัด
อบุลราชธานีซึง่เปนจงัหวดัขนาดใหญมศีกัยภาพในการพัฒนา ตลอดจนความ
พรอมขององคประกอบทางสาธารณปูโภคพืน้ฐานเปนขอมลูสนบัสนนุแนวคดิ
วงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งทางหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
ไดตั้งคณะทํางานข้ึนมาชุดหน่ึงคือ คณะประสานงานเศรษฐกิจการคาอินโด
จีน (ปศอ.) (Indochina Economic Coordinating Committee - IECC) 
ในขณะนั้น ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจ
อินโดจีน เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลางจนถึง
ปจจุบัน (วารสารขาวหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี, 2549 : ข-ค)

แนวคิดวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง

 หอการคาจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีแนวคิดวงกลมเศรษฐกิจ
ลุมน้าํโขงตอนลาง เพือ่เปนทศิทางในการพฒันาเศรษฐกจิ การทองเทีย่ว และ
การคมนาคมของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอน
ลาง) และภูมิภาคอินโดจีน (ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม) โดยมีแนวคิด 
ดังตอไปนี้ 

 ทําไมตองเปน “จังหวัดอุบลราชธานี”
 เพราะใน 4 ประเทศลุมน้ําโขงตอนลาง (ไทย-ลาว-กัมพูชา-
เวยีดนาม) ไทยเปนประเทศท่ีพฒันารดุหนาไปกวาอกี 3 ประเทศ ทัง้ในดาน
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สาธารณูปโภคพื้นฐาน และความเจริญทางเทคโนโลยี และอุบลราชธานีเปน
จังหวัดที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนลาง) มีความ
พรอมในดานองคประกอบในทุกๆ ดาน อีกทั้งตามสภาพทางภูมิศาสตรแลว 
อบุลราชธานียงัมอีาณาเขตติดกับประเทศลาวและกัมพูชา อบุลราชธานีจงึตัง้
อยูจุดศูนยกลางของภูมิภาคอินโดจีนโดยแท (สมชาย สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 1)

 พิจารณาขอเท็จจริงขององคประกอบหลักของ “วงกลมเศรษฐกิจ” 
 1.  การพัฒนาเศรษฐกิจของอุบลราชธานีและภูมิภาคอินโดจีน ตอง
ทําใหมี “เม็ดเงิน” ไหลเขามาในพื้นที่จํานวนมากตลอดเวลา
 2. การจะม ี“เมด็เงนิ” ไหลเขามาในพืน้ทีเ่กดิจากแนวทาง 2 ประการ คอื 
  2.1 มคีนเขามาเย่ียมเยือนจํานวมมาก ซ่ึงผูคนเหลานีจ้ะเปนผูนาํเอา 
“เม็ดเงิน” มาใชจายในดานตางๆ ตลอดเวลาท่ีอยูในพื้นที่
  2.2 ขายผลผลิตซึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ออกไปเพื่อใหได “เม็ดเงิน” 
สวนกําไรตกอยูในพื้นที่ ผูคนมีรายได ก็จับจายใชสอย ซื้อหากันไปมา 
เกดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนคลองตวัในภมูภิาค ผลผลติจากพืน้ทีม่ทีัง้ผลผลติทาง
ดานการเกษตร เพราะอินโดจีนเปนอูขาวอูน้ําของโลก ผลผลิตทางอุปโภค
บริโภค การเพ่ิมคุณคาของผลผลิตและอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนผลผลิต
ดานการบริการ การทองเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ โบราณสถาน และศิลป
วัฒนธรรมอันมีเสนหของอินโดจีน
 3. องคประกอบหลกัที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ คือ
  3.1 อินโดจีนเปนเขตปลอดวีซา ทั้งตอผูคนในภูมิภาคเองและผูคน
ที่มาเที่ยวเย่ียมเยือนจากประเทศตางๆ ทั่วโลก กลาวคือ การทําใหเกิดความ
คึกคักในพ้ืนที่จะตองใหมีสภาพการไปมาหาสูที่สะดวกรวดเร็ว การเดินทาง
ของผูคนในภูมิภาคและผูคนที่มาทองเที่ยว มาคาขายใน 4 ประเทศคือ ไทย 
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ตองคลองตัว ทั้งนี้โดยการใหพื้นที่ในอินโดจีน
เปนเขต “ปลอดวีซา” ระหวางกัน หรือ “วีซาครั้งเดียว” ไปไดทั่ว 4 ประเทศ 
(เหมือนท่ีสหภาพยุโรป (EU) ที่ขอวีซาในประเทศครั้งเดียว แลวเดินทางไป
ไดทัว่ภมูภิาค) ลกัษณะน้ีจะทําใหคนทีจ่ะเดนิทางมาทองเทีย่ว หรือมาคาขาย
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เพียงประเทศใดประเทศหน่ึงรูสึกสะดวกท่ีจะอยูเที่ยวตอ หรือหาตลาดเพ่ิม
ในอีก 3 ประเทศ ทาํใหใชเวลาอยูในภูมภิาคตอไปไดอกี นัน่หมายความวา มี
การใชจายเพ่ิมเติมขึ้น “เม็ดเงิน” ก็จะตกอยูในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอีก อันที่จริง
แลว ทัง้ 4 ประเทศตางกเ็ปนสมาชกิ “อาเซียน” (ASEAN) กฎเกณฑอยางหนึง่
ในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน คือ “ปลอดวีซาระหวางกัน” หมายความ
วา องคประกอบขอนี้เปนไปไดอยูแลวโดยหลักการ มีแตการเรงใหเกิดการ
ปฏิบัติจริงใหเร็วขึ้นเทานั้นสวนเรื่อง “เขตปลอดวีซา” หรือ “วีซาคร้ังเดียว” 
ของผูคนจากประเทศอ่ืนๆ ก็สามารถกําหนดใหเปนการปฏิบัติไดจริง โดย
การทําความเขาใจระหวางกันใหเปนประโยชนอยางชัดเจนรวมกัน กําหนด
ระเบยีบวธิแีละเทคโนโลยใีนการดาํเนนิการใหเปนผลจรงิ ตรวจสอบ ควบคมุ
การเขา-ออกประเทศได (สมชาย สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 2)
  3.2 การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่
ในภมูภิาค ทัง้ทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า กลาวคอื ในปจจบุนันีโ้ครงขาย
การคมนาคมในภูมิภาคอินโดจีนไดพัฒนาข้ึนอยางมีประสิทธิภาพตามควร 
ครอบคลมุและทัว่ถงึเกอืบทกุแผนทีแ่ลว ในเสนทางหลกันัน้ถอืไดวา ขาดตอน
เพยีงบางสวนเล็กๆ นอยๆ บางชวงบางตอนเทานัน้ และในเสนทางคมนาคม
ทางบกหลักๆ นั้นมีดานสากลตรวจคนเขาเมืองเกือบครบทุกชองทางแลว 
(สมชาย สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 2-5) 
  3.3 “เสนหอินโดจีน” และสถานท่ีทองเที่ยวระดับโลกท่ีจะใชเปน
จดุดึงดดูนกัทองเท่ียว ทัง้ในภูมภิาคและจากประเทศตางๆ ทัว่โลก ใหมาเย่ียม
ชมอยางไมมีวันสิ้นสุด กลาวคือ อินโดจีน ประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ไทย 
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เปนประเทศเกาแกในเอเชียที่ผูคนมี อัธยาศัย
ไมตรี มีจิตใจดีงาม และมีวัฒนธรรมเกาแกเปนของตัวเองสืบทอดมาต้ังแต
โบราณกาลจนถงึปจจบุนั เปนกลุมประเทศทีม่พีืน้ทีต่ดิกนัทางพืน้ดนิ สะดวก
สบายตอการทองเที่ยว การคาขาย มีลักษณะพิเศษที่ถือวาเปน “เสนห” ของ
การทองเท่ียว คอื 4 ประเทศ ใช 4 ภาษา ใชเงนิ 4 สกลุ (ไทย-บาท, ลาว-กบี,

กัมพูชา-เรียล, เวียดนาม-ดอง ) เงินทั้ง 4 สกุลนี้ ถาเทียบกับเงินเหรียญ

สหรัฐฯ ซึ่งถือวาเปนสกุลเงินตราที่ใชไดทั่วโลกแลว มีคาออนกวามาก เพราะ
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ฉะนั้น นักทองเที่ยวที่มาจากประเทศตางๆ ทั่วโลก ที่ถือเงินเหรียญสหรัฐฯ 

เขามา จะรูสึกวาตัวเองร่ํารวยและรูสึกสนุกสนานกับการใชเงินจํานวนตัวเลข

มากๆ อยางเชน มีเงิน100 เหรียญสหรัฐฯ จะแลกเปนเงินดองของเวียดนาม 

(VND) ไดประมาณ 1,500,000 ดอง ใชเทาไหรก็ไมหมด เพราะขาวของและ

คาครองชีพในอินโดจีนถูกมาก เม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเจริญ

แลว ศิลปวัฒนธรรมพื้นฐานของ 4 ประเทศก็แตกตางกัน เปนที่นาสนใจตอ

นกัทองเท่ียว อกีทัง้ยงัมชีนเผาอกีเปนจาํนวนมาก ซึง่มศีลิปวฒันธรรมเฉพาะ

กลุมที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมหลัก (สมชาย สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 5-7)

  3.4 ความสงบสุขรมเย็น ปลอดภัย การใหการตองรับอยางอบอุน 

มีมิตรไมตรีของ 4 ประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

อันประกอบกันเปน “อินโดจีน” นี้ กลาวคือ หลังจากผานสงครามท้ังภายใน

และภายนอกประเทศมาหลายครั้งหลายครา ประเทศและผูคนในอินโดจีน

ตางก็ใฝหาสันติภาพและความสงบสุขรมเย็นเพื่อที่จะไดมีชีวิตความเปน

อยูที่ดี ใฝหาความเจริญกาวหนา อยากพัฒนาระดับชีวิตความเปนอยู 

ยกระดับเศรษฐกิจใหถงึข้ันอยูดกีนิดี มเีงนิมีทอง ประกอบกับความลุมลกึของ

วฒันธรรมในสายเลอืดของคนในภมูภิาคทีเ่ปนคนรกัสงบ มนี้าํใจ มอีธัยาศยั 

มศีลิปวฒันธรรมอนัดงีามของตนเอง สิง่นีเ้ปนพืน้ฐานสาํคญัของการประสาน

ความรวมมือกันของทั้ง 4 ประเทศ ที่จะพากันสรางเสริมและรักษาความสงบ

สุขรมเย็น ปลอดภัย และความอบอุนดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามใหดํารง

อยูตอไปในภูมิภาคตราบนานเทานาน เพื่อใหประชาชนในภูมิภาคมีความ

สงบสุขรมเย็น ปลอดภัย ตั้งหนาตั้งตาทํามาหากินประกอบอาชีพ อยูดีกินดี 

สรางความเจริญแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ สรางบรรยากาศเช้ือ

เชิญตอนรับอันอบอุนดวยไมตรีจิตมิตรภาพ แกผูคนในการท่ีจะมาทองเที่ยว 

มาคาขาย อนัเปนทีม่าของความเจรญิและพัฒนาทางเศรษฐกจิตอไป (สมชาย 

สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 7)
  3.5 การรวมมือกันอยางจริงจังในรูปแบบ “ไดดวยกันทุกฝาย” ชวย
กนัคดิชวยกันทํา ประสานสงเสริมซึง่กนัและกัน ปรกึษาหารือกนั เพือ่พฒันา
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สิ่งตางๆ ใหดียิ่งขึ้นไปเร่ือยๆ เพื่อผลประโยชนของทุกฝาย กลาวคือ แตละ
ประเทศยอมมคีวามตองการพฒันาประเทศของตนเองใหเจรญิรุงเรืองในทาง
เศรษฐกิจและดานอื่นๆ ทุกดานอยูแลว หากพิจารณาเฉพาะคนก็จะทําได
ประมาณหนึ่ง ตามศักยภาพและเงื่อนไขสงเสริมเทาที่ตัวเองมีอยูเทานั้น เมื่อ
ทั้ง 4 ประเทศคือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ไดพิจารณารวมมือกัน
พัฒนาแบบ “ไดดวยกันทุกฝาย” ก็สามารถสงเสริมซึ่งกันและกัน ประสาน
และรวมมือกันไดมากย่ิงข้ึน เงื่อนไขในการสงเสริมและการพัฒนาก็มากข้ึน 
เนื่องจากใชเงื่อนไขรวมกันจากประเทศเพ่ือนบานก็จะทําใหไดรับประโยชน
รวมกัน และตางก็ไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน มากกวาเดิมที่เปนอยู การดําเนนิ
การเชนนี้ นอกจากจะสามารถสรางความเจริญและพัฒนาไดมากขึ้นแลว 
ความรวมมอืประสานกนัแบบ “ไดดวยกนัทกุฝาย” กจ็ะเสรมิสรางความสนิม
สนมกลมเกลียว มิตรภาพ ความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกันในทุกระดับตั้งแต
ระดับประเทศ กเ็กดิพลังเปน “กลุมประเทศ” มนี้าํหนักตอรองมากข้ึนในเวที
โลก ในระดบัรฐับาล ผูบรหิารประเทศ การรวมมอืกนั เอือ้ประโยชนแกกนั ได
ดวยกันทุกฝาย ในระดับประชาชน ความสนิมสนมชิดเชื้อ ความสามัคคี การ
ไปมาหาสู เปนเหตุทีจ่ะตองมีเพือ่จะไดพฒันาชีวติความเปนอยู เศรษฐกิจ และ
ประเทศชาติตอไป (สมชาย สุรพัฒน, ม.ป.ป. : 7-8)

 วัตถุประสงคในการดําเนินงาน
 การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจอินโดจีน 
(ปศอ.) (Indochina Economic Coordinating Committee - IECC) ภาย
ใตกรอบวงกลมเศรษฐกจิลุมน้าํโขงตอนลาง มวีตัถปุระสงค ดงัตอไปนี ้(ชวลติ 
องควานิช, 2553 : สัมภาษณ) 
 1. สงเสรมิวงกลมเศรษฐกจิลุมน้าํโขงตอนลาง เพือ่ประโยชนในทางการ
คา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป เชน 
รวบรวมขอมูลและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการคาและการทองเที่ยว 
 2. ใหคาํปรกึษาและขอแนะนาํเกีย่วกับวงกลมเศรษฐกจิลุมน้าํโขงตอน
ลาง เพ่ือประโยชนในทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และ
เศรษฐกิจแกหนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ผูประกอบการ และผูสนใจท่ัวไป
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 3. ชวยเหลือและประสานงานในทางการคาและการทองเท่ียวภายใต
กรอบวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง ระหวางผูประกอบการคากับหนวย
งานราชการ
 4. ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของ
หอการคา หรือตามท่ีทางราชการมอบหมาย
 จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน อาจพิจารณาถึงการดําเนินงานของ
หอการคาจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจ
อินโดจีน (ปศอ.) ซึ่งทําใหเห็นถึงกรอบความรวมมือที่เกิดขึ้นไดแก วงกลม
เศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งสอดคลองตอการพัฒนาอีสานตอนลางทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยสอดคลองต้ังแตกรอบความรวมมอืโครงการพฒันา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) มีโครงการ
เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมทางถนนซ่ึงมีความกาวหนาอยางเห็นไดชัด โดย
เฉพาะโครงการแนวพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต (NSEC) โครงการ
แนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และโครงการ
แนวพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจตอนใต (SEC) รวมไปถึงยุทธศาสตรความรวม
มือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย 
และเวียดนาม (ACMECS) ซึ่งประเทศไทยไดรวมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมในประเทศกัมพูชา ลาว และพมา โดยเนนพัฒนา Missing 
Links รวมทั้งสะพานและถนนสายรองในประเทศเพื่อนบาน เพื่อสามารถ
เชื่อมตอกับเสนทางสายหลัก ผลจากกรอบความรวมมือเหลานี้ ทําใหอีสาน
ตอนลาง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีมีขอไดเปรียบดานที่ตั้ง มีเสนทาง
คมนาคมทางบกเช่ือมโยงกับประเทศกัมพูชา ลาว และสามารถเช่ือมตอไป
ยังเวียดนามไดอยางสะดวก ทําใหมีศักยภาพทางเศรษฐกิจพรอมทั้งดาน
การคา การลงทุน และการทองเท่ียว อีกท้ังประเทศสมาชิก GMS ไดรวม
ลงนามในความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
และผูโดยสาร (GMS Cross-Border Transport Agreement : GMS-
CBTA) เพือ่สงเสรมิและอาํนวยความสะดวกคนและสนิคาขามแดน และผาน
แดนระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีสามารถใชประโยชน
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จากความตกลงดังกลาวได (สุรศักดิ์ เจือสุคนธทิพย, 2553 : สัมภาษณ)
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตรสําคัญของประเทศไทยท่ีมีตอประเทศเพ่ือน
บานก็คือ การใหความชวยเหลือในดานตางๆ โดยผานทางธนาคารเพ่ือการ
พฒันาแหงเอเชีย (ADB) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย 
(Exim Bank) หรือ กองทุนใหการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานของกระทรวง
การคลงั ทัง้ในรปูเงนิกูและเงนิชวยเหลอื รวมไปถงึการชวยเหลอืในการพฒันา
ฝมือแรงงาน ปจจุบันรัฐบาลไทยไดเขาชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในเรื่อง
การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมภายใตกรอบ GMS ในหลายๆ เสนทาง เชน 
เสนทางหมายเลข 48 เกาะกง-สะแรอมัเปล เสนทาง 67 ชองสะงาํ-อนัลองเวง 
และยังมีอีกหลายจุดที่ทางรัฐบาลไทยตองเขาไปชวยเพ่ือใหสามารถเช่ือมโยง
ถึงกันได สิ่งที่รัฐบาลไทยกําลังทําอยูในขณะนี้และสงผลตอการพัฒนาอีสาน
ตอนลาง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีก็คือ โครงการสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ เหมือนกับ
สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสงผลตอการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด (สาํนักขาวไทย, 2553 : เว็บไซต)
 สวนเร่ืองการทองเท่ียวในอีสานตอนลาง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี
ที่นาสนใจคือ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมซึ่งมีในเร่ืองนี้
เต็มอยูแลว และไดเปรียบในภาคอื่นเนื่องจากอีสานตอนลาง มีความ
หลากหลายทั้งวัฒนธรรมลาวและขอม ตรงนี้คือความไดเปรียบ แตที่ไมคอย
จะเติบโต เพราะปญหาในเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ เรียกวา
ลูกคาตองบินมาจังหวัดอุบลราชธานีกอนถึงจะเห็นโบรชัวรทองเที่ยว ซึ่งเปน
เรื่องที่นาสนใจมาก ฉะน้ันจึงควรพัฒนาในเรื่องเครือขายและ Cluster ใหมี
ประสิทธิภาพ ถากลาวถึงในเรื่องแงมุมการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งทองเที่ยว 
การคาชายแดน โลจิสตกิส มองอีกมมุหน่ึงการพัฒนารวมกันทัง้หมดเปนเร่ือง
ที่คอนขางจะยาก หลายเรื่องเปนเรื่องที่ละเอยีดออน จึงควรแยกเรื่องในการ
พฒันา สิง่แรกท่ีควรดําเนนิการก็คอื การทองเท่ียวซึง่เปนธรุกจิทีส่รางรายได

มากหากมีการวางแผนการที่ดี จุดสําคัญที่เสนอแนะก็คือ ตองมีการวางแผน
อยางเปนระบบ ซึ่งจุดทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจุดใหญๆ มี 2 แหงคือ 
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จุดทางเหนือคือ ผาแตม น้ําตกสรอยสวรรค น้ําตกหวยหลวง และโขงเจียม 
อีกจุดหนึ่ง ก็คือ ทางใตนับตั้งแตน้ํายืน นาจะหลวย และสามเหลี่ยมมรกต 
จดุนีท้ีค่วรนําเสนอใหลกูคาเห็นวามาจังหวัดอบุลราชธานีกเ็หมือนไดมาเยือน
ประเทศเพ่ือนบาน จุดที่เรียกวาสามเหลี่ยมมรกตคือ ชื่อโครงการยังไมมีการ
พัฒนาการทองเท่ียวอะไรตรงนี้ หากมีการสรางหอสังเกตการณ โดยมีกลอง
สองทางไกลใหนักทองเท่ียวไดขึ้นไปสองใหเห็นถึงลาวและกัมพูชา แมวา
จะไมไดเขาไปในประเทศของเขา แตอยางนอยก็ใหเห็นโดยผานสายตาวา
เปนอยางไร ตรงนี้จะกลายเปนจุดทองเที่ยวใหมที่สามารถขายไดตลอด สวน
รายไดทีเ่กบ็จากคาขึน้ชมก็ไมควรนําไปใชเองจนหมด ควรท่ีจะแบงปนใหกบั
ประเทศเพ่ือนบานดวย (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2553 : สัมภาษณ)
 นอกจากน้ี การพัฒนาแหลงทองเท่ียวในอีสานตอนลาง โดยเฉพาะ
จังหวัดอุบลราชธานี ควรปรับกลยุทธการเดินทางทองเที่ยวใหมาในชวงฤดู
ฝน ซึง่เปน Low Season ของทกุภาค เพือ่ทีจ่ะไมตองแขงขนักบัใคร ทีส่าํคญั
ฤดูฝนยังทําใหภาคอีสานชุมชื้น ที่สําคัญดวยระยะทางแตละจังหวัดที่ไกลกัน
หลายสิบกิโลเมตร ควรพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเปน Slow Travel โดย
บริษัททัวรตางๆ ตองสามารถเลาเรื่องราวตางๆ ใหลูกคาฟงระหวางการเดิน
ทางไดอยางนาสนใจและเหมาะสมกับกลุมลูกคา ในอีกดานหนึ่งควรพัฒนา
ในเรื่องธุรกิจการประชุมสัมมนา เพื่อดึงลูกคาจากกรุงเทพฯ ใหเขามาใหได
มากที่สุด โดยมีการพัฒนาอยางเปนรูปแบบ และจังหวัดอุบลราชธานีตอง
จัดมหกรรมกีฬาตางๆ ขึ้นมา เพื่อใหเปนเอกลักษณทางหน่ึงเพื่อนําเม็ดเงิน
เขาจังหวัด และอีกดานหนึ่งยังเปนการพัฒนาเยาวชนดวย (วีระศักดิ์ 
โควสุรัตน, 2553 : สัมภาษณ)

 คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจอินโดจีน (ปศอ.)
 หอการคาจังหวัดอุบลราชธานีไดตั้งคณะกรรมการประสานงาน
เศรษฐกิจอินโดจีน (ปศอ.) (Indochina Economic Coordinating 
Committee - IECC) เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
ตอนลาง ประกอบไปดวย (ชวลิต องควานิช, 2553 : สัมภาษณ)
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ชื่อ-สกุล ตําแหนง (อดีต) ตําแหนง (ปจจุบัน) หมายเหตุ

1. นายชวลิต 
องควานิช

ประธาน
หอการคาอุบลฯ ประธานที่ปรึกษา -

2. นพ.บัณฑิต 
เชาวกุล

รองประธาน
หอการคาอุบลฯ - เสียชีวิต

3. นายสมบัติ 
สุวรรณลีลา

รองประธาน

หอการคาอุบลฯ คงเดิม -

4. นายนิมิต 
สิทธิไตรย

เลขาธิการ

หอการคาอุบลฯ

รองประธาน
หอการคาอุบลฯ

ดํารง
ตําแหนงแทน 
นพ.บัณฑิต 
เชาวกุล ที่เสีย

ชีวิต

5. นายจิติ 
จิตวรวิสุทธ์ิ

ประธานฝาย 

ปศอ. คงเดิม -

6. นายสมชาย 
สุรพัฒน

กรรมการ

ที่ปรึกษา คงเดิม -

ภาพที่ 1 คณะกรรมการกอต้ังโครงการวงกลมเศรษฐกิจสูกลุมประเทศ
อินโดจีน

ที่มา : แผนพับประชาสัมพันธหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี
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 หากพิจารณาจากวัตถุประสงคในการดําเนินงานดังกลาวขางตนแลว 
อาจพิจารณาไดวา คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจอินโดจีน (ปศอ.) 
ไดใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงการทองเท่ียวในกลุมประเทศอินโดจีน 
(ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม) ผานเสนทางคมนาคมทางบก โดยลาสุด 
ปศอ. ไดจดัทาํโครงการ “วนัเดยีวเทีย่ว 4 ประเทศ เสนทางวงกลมเศรษฐกจิ” 
โดยเหตุผลท่ีใหความสําคัญเพราะ เปนเสนทางวงกลม 4 ประเทศ เชาที่
จงัหวดัอุบลราชธานีถงึค่าํทีโ่ฮจมินิหซติี ้763 กโิลเมตร ตามนโยบายการทอง
เที่ยวนําหนาการคาการลงทุน ซึ่งนําโดย นายชวลิต องควานิช นายสมบัติ 
สุวรรณลีลา นายจิตติ จิตวรวิสุทธ์ิ นายสมชาย สุรพัฒน พรอมดวยสมาชิก
สวนหนึ่งไดเขารวมเดินทางเมื่อระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2549 รวมเวลา 
4 คืน 5 วัน 
 โดยมีโปรมแกรมการเดินทางเริ่มตนจากตัวเมืองอุบลฯ-ผานดาน
ถาวรชองเม็กประตูใหญ สูกลุมประเทศอินโดจีน-ผานเมืองปากเซ แขวง
จําปาสัก-ผานน้ําตกคอนพะเพ็ง เขาสูเขตแดนลาว-กัมพูชา (ดานดงกะลอ) 
ชมฝูงปลาโลมาน้ําจืดพันธุอิรวดี-ผานเมืองสตึงเตร็งและเมืองกระเจะห ของ
กมัพูชา-ผานดานชายแดนกมัพชูา-เวยีดนาม (ดานเตยนนิห)-สูปลายทางที่
โฮจิมินหซิตี้หรือ ไซงอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต (เดินทางเชาถึงค่ํา) 
ใชเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง ระยะทาง 763 กิโลเมตร พักแรมที่โฮจิมินหซิตี้
เปนคืนแรก เชาออกสํารวจแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงตางๆ ในโฮจิมินหซิตี้ 
เชน ชมพพิธิภณัฑอาวุธอดตีสงครามเวียดนามเกบ็รกัษาไว ชมหลมุพรางหลุม
หลบภยัรองรอยของการตอสูในสงครามเวยีดนาม ชมทาํเนยีบประธานาธบิดี
ของเวียดนาม-ผานดาน ม็อกไบ-บาเว็ตชายแดนเวียดนาม-กัมพูชาตรงเขา
กรุงพนมเปญเมืองหลวงกมัพชูา ชมวงัเจานโรดมสหีนหุรือสหีนวุลิล และแหลง
ทองเทีย่วรอบเมอืงหลวงกรงุพนมเปญ พกัแรมเปนคนืทีส่อง เชาออกจากกรุง
พนมเปญตรงไปเท่ียวชมทาเรือน้ําลึกกําปงโสมของกัมพูชา ระยะทาง 230 
กิโลเมตร เปนเมืองทาตากอากาศชายทะเล พักแรมเปนคืนที่สาม เชาออก
เดินทางกลับทางเดิมผานกรุงพนมเปญตรงสูเมอืงเสียมเรียบ เทีย่วชมนครวัด
นครธม สิง่มหศัจรรยของโลก พกัแรมคนืทีส่ี ่(เปนคนืสดุทาย) เชาออกเดนิทาง
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ตรงผานเมืองอันลองเวง-ผานดานชายแดนชองสะงําถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
ดวยระยะเวลาการสํารวจเสนทาง 4 คืน 5 วัน ระยะทางทั้งสิ้น 1,644 
กโิลเมตร รวม 4 ประเทศ โดยสามารถแยกระยะทางท่ีสาํคญัพอสังเขปไดดงันี ้
อุบลฯ-โฮจิมินหซิตี้ 763 ก.ม. โฮจิมินหซิตี้-พนมเปญ 270 ก.ม. พนมเปญ-
เสียมเรียบ 314 ก.ม. เสียมเรียบ-ชองสะงํา 135 ก.ม. และ ชองสะงํา-อุบลฯ 
162 ก.ม. (หนงัสอืพมิพหอการคาจงัหวดัอบุลราชธาน,ี 2549 : ไมมเีลขหนา)

 ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 หอการคาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีคณะกรรมการประสานงาน
เศรษฐกิจอินโดจีน (ปศอ.) ไดดําเนินงานโครงการวงกลมเศรษฐกิจ
ลุมน้ําโขงตอนลาง โดยประสานงานและรวมมือกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่สําคัญดังนี้ 
(ชวลิต องควานิช, 2553 : สัมภาษณ) 
 ในประเทศ 
 1. กรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) จังหวัดอุบลราชธานี 
  โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน
 2. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
 3. การทองเที่ยวเขต 2 อุบลราชธานี (ททท.2)
 4. ศูนยทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการอุบลราชธานี
 5. ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
  (BOI 2 อุบลราชธานี)
 6. สมาคมธุรกิจทองเที่ยวอุบลราชธานี
 ตางประเทศ
 1. สภาการคาและอุตสาหกรรมแขวงจําปาสัก สปป.ลาว
 2. สภาการคาและอุตสาหกรรมแขวงสาละวัน สปป.ลาว

 3. การคาแขวงเซกอง สปป.ลาว
 4. การคาแขวงอัตตะปอ สปป.ลาว
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  ความรวมมือที่ทางหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีไดรวมกับหนวย
งานภาครัฐและเอกชน เชน การจัดสมัมนาเร่ือง “เปดแนวรุกวงกลมอินโดจีน 
จดุประกายเศรษฐกจิอสีานใต” เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2551 ณ โรงแรมลายทอง
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีรวม
กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี เพ่ือผลักดันใหจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน และมีโครงการที่สําคัญหลายโครงการ อาทิ โครงการ
สามเหลี่ยมมรกต โครงการวงกลมเศรษฐกิจ และการผลักดันใหจังหวัด
อุบลราชธานีเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การขนสง ศูนยกระจาย
สนิคาของอีสานตอนลางและภูมภิาคอินโดจีน ซึง่ไดรบัเกียรติจาก พณฯ นาย
วรีะศักดิ ์โควสรุตัน รฐัมนตรวีาการกระทรวงทองเทีย่วและกฬีา (ในขณะน้ัน) 
เปนประธานในพธิีเปดและบรรยายพิเศษ (สํานักขาวไทย, 2553 : เว็บไซต)

 โครงการและกิจกรรมวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง
 คณะกรรมการประสานงานเศรษฐกิจอนิโดจีน (ปศอ.) ไดทาํการสํารวจ
เสนทางเชื่อมโยงระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบานไดแก 
สปป.ลาว (5 แขวงภาคใต ไดแก จําปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปอ และ

ภาพที่ 2 การจัดสัมมนาวงกลมเศรษฐกิจโดยหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา : http://thainews.prd.go.th
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สะหวันนะเขต) เวียดนาม (กองตูม ดานัง เว กวางตรี) กัมพูชา (พระวิหาร 
เสียมเรียบ สตรึงเตร็ง รัตนคีรี) จากการเขา-ออกระหวางประเทศอยางยาก
ลําบาก ถนนหนทางยังทุรกันดาร จนกระท่ังปจจุบันมีการผลักดันเชื่อมโยง
เสนทางระหวางประเทศ ไมวาการคา การทองเที่ยว การคมนาคม มีความ
สะดวกสบายมากข้ึน เสนทางท่ีคณะกรรมการประสานงานเศรษฐกจิอนิโดจนี 
ไดทาํการสาํรวจมาต้ังแตเริม่ตนจนถงึปจจบุนั มรีายละเอียดลาํดบัการสํารวจ
ทีส่าํคญั ดงัตอไปน้ี (วารสารขาวหอการคาจังหวัดอบุลราชธาน,ี 2549 : ข-ค)

โครงการ กิจกรรม

1. โครงการคาราวาวงกลมเศรษฐกิจ
   อุบลฯ-สะหวัน นะเขต-ดานัง
 (ระหวางวันท่ี 20-25 มิถุนายน 
    2537)

เพื่อสงเสริมดานการทองเที่ยว-

การคา-การลงทุน โดยความรวม
มือของ 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-
เวียดนาม) 9 จังหวัด (อุบลฯ-
ศรีษะเกษ-ยโสธร-อํานาจเจริญ-
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กวางตรี
-เว-ดานัง)ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการ
ประสานงานเศรษฐกิจ อินโดจีน 
(ปศอ.) และหอการคาเขต 14 ผลที่
ไดรับเปนการกระชับความสัมพันธ
ระหวางประเทศไทย สปป.ลาว และ
ประเทศเวียดนาม ดานการทองเท่ียว
การคา การลงทุน และการขนสง 
อยางเห็นไดชัดที่สุด
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เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
ประเทศกัมพูชา ซ่ึงเปนท่ีต้ังของนคร
วัด-นครธม โดยมีการประชุมรวมกัน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
หลายคร้ัง ผลทําใหเกิดการเปดดาน
พรมแดนชอง สะงํา อ.ภูสิงห 
จ.ศรีษะเกษ เปนดานถาวรระหวาง
ไทย-กัมพชูา สงเสริมดานการคา
และการทองเที่ยวอยางชัดเจน

2. โครงการเช่ือมความสัมพันธ
 ระหวางจังหวัดอุบลราชธานีกับ 
 5 แขวงภาคใตของ สปป.ลาว

3.โครงการสํารวจเสนทางอุบลฯ 
 สูเมืองเสียมเรียบ

โดยจังหวัดอุบลฯ และคณะกรรม
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
อินโดจีน (ปศอ.) ไดเดินทางเขาไป
เสริมสรางมิตรภาพโดยการนําของ
ผูวาราชการจังหวัดอุบลฯ ประธาน
หอการคาอุบลฯ ปศอ. และ คณะ
ภาคราชการและเอกชน ซ่ึงกอใหเกิด
การคา และการทองเที่ยวชายแดน
ระหวางจังหวัดอุบลฯ กับ 5 แขวง
ภาคใตของ สปป.ลาว ไดแก จําปาสัก 
สาละวัน เซกอง อัตตะปอ และ
สะหวันนะเขต มีมูลคาปละหลาย
ลานบาทท่ีดานสากลวังเตาของ 
สปป.ลาว และดานชองเม็ก อ.สิริน
ธร จ.อุบลฯว
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4.โครงการสํารวจเสนทางอุบลฯ
 ผานเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก
 แขวงอัตตะปือ ไปยังชายแดน
 เวียดนามที่เมืองกองตูม และออก
 สูทะเลจีนใตที่เมืองควิเยิน 

5.โครงการสํารวจเสนทางอุบลฯ
 ผานเมืองปากเซ แขวงจําปาสัก
 แขวงอัตตะปอ (ชายแดนลาว-
 เวียดนาม) เมืองกองตูม ดานัง
 กวางตรี ดานลาวบาว (ชายแดน
 ลาว-เวียดนาม) สะหวันนะเขต 
 มกุดาหาร อํานาจเจริญ กลับสู
 อุบลฯ

โดยมีการประชุมรวมกันระหวาง
จังหวัดอุบลฯ กับเมืองกองตูม เพื่อ
นําขอมูลดานการคา การทองเที่ยว 
และเสนทางคมนาคม มาเสนอที่
ประชุมใหญหอการคาทั่วประเทศ 
ครั้งที่ 16 ณ. จังหวัดอุบลราชธานี 
ระหวางวันที่ 23-24 มกราคม 2542
เปนการกระตุ นใหมี การ เชื่ อม
เสนทางระหวางแขวงอัตตะปอ
ของ สปป.ลาว และเมืองกองตูมของ
เวียดนาม ซึ่งมีการเปดดานสากล
ขึ้นเม่ือป 2549 ทําใหการเช่ือมโยง
ระหวางจังหวัดอุบลฯ แขวงจําปาสัก
และ เมื อ งกองตูม ( ไทย-ลาว-
เวียดนาม) ออกสูทะเลจีนใตที่เมือง
ควิเยินและเมืองดานังได

นําโดยคณะกรรมการประสานงาน
เศรษฐกิจอินโดจีน (ปศอ.) และ
ทานพิษณุ จันทรวิทัน กงสุลใหญ 
แขวงสะหวันนะเขต (ตําแหนงใน
ขณะนั้น) ปจจุบันดํารงตําแหนง
เอกอัคราชทูตไทยประจําปากีสถาน 
ซึ่งเปนวงกลมอีกวงหนึ่งที่เชื่อมโยง
ระหวางไทย-ลาว-เวียดนาม เพื่อ
สนับสนุนดานการคา การลงทุน 
การทองเที่ยว และการคมนาคม 
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทยออกสูทะเลจีนใตที่ประเทศ
เวียดนาม
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 จากการสํารวจเสนทางตามโครงการตางๆ ของคณะกรรมการ
ประสานงานเศรษฐกิจ อินโดจีน (ปศอ.) สามารถสรุปเปนแผนภาพเสนทาง
วงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลางในปจจุบันไดดังนี้

6.โครงการสํารวจเสนทางวงกลม
 เศรษฐกิจ (ระหวางวันที่ 22-24 
 พฤษภาคม 2548)

เปนการสํารวจเสนทางจากจังหวัด
อุบลฯ ผานเมืองปากเซ แขวงจําปา
สัก สปป.ลาว ผานแหลงทองเที่ยว
สําคัญคือ ปราสาทหิน วัดพู น้ํา
ตกหล่ีผี นํ้าตกคองพะเพ็ง ไปยัง
ชายแดนลาว-กัมพูชาที่ดานดง
กะลอ ลงไปถึงเมืองสตึงเตร็งและ
เลี้ยวไปยังเมืองรัตนคีรี แหลงพลอย
ที่สําคัญของกัมพูชา ซึ่งเปนเมือง
ชายแดนระหวาง ลาว-กัมพูชา-
เวียดนาม (อัตตะปอ-รัตนคีรี-กอง
ตูม) เรียกวา สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
เหมือนจังหวัดอุบลฯ มีรอยตอ 3 
ประเทศระหวางไทย-ลาว-กัมพูชา 
(อุบลฯ-จําปาสัก-พระวิหาร) เรียก
วา สามเหลี่ยมมรกต จากสตึงเตร็ง
สามารถลงใตไปพนมเปญและ โฮจิ
มินหของเวียดนาม และเลี้ยวซายไป
ที่เมืองเสียมเรียบ และกลับออกมา
ทางชองสะงํา อ.ภูสิงห จ.ศรีษะเกษ 
กลับสู จ.อุบลฯ
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วิเคราะหกรอบคิดเพื่อเขาใจวงกลมเศรษฐกิจลุมน้ําโขงตอนลาง
  จากการท่ีหอการคาจังหวัดอุบลราชธานีไดจุดประกายแนวความคิด
เร่ืองวงกลมเศรษฐกจิลุมน้าํโขงตอนลาง เมือ่ป พ.ศ.2534 เพือ่เปนการพฒันา
เศรษฐกจิของจงัหวดัอบุลราชธาน ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (อสีานตอนลาง) 
และภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนลาง โดยมีจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยกลางน้ัน 
ผูเขียนใชแนวคิดพื้นที่ทางสังคมขามพรมแดน (Transnationalism Social 
Space) และ แนวคิดโลกาภิวัตน (Globalization) ในการวิเคราะหขอมูล 
จะเหน็ไดวา การมีกระบวนการทางสงัคม การเมอืง และเศรษฐกจิในการกาํกบั 
ตลอดจนพ้ืนท่ีที่แสดงออกของอํานาจทางการเมืองของรัฐในการกําหนด
รูปแบบและทางการพัฒนาของเมืองชายแดน โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจเสรี
หรือการขามพรมแดนในบริบทโลกาภิวัตน

ภาพท่ี 3 แผนทีว่งกลมเศรษฐกจิสูกลุมประเทศอนิโดจนี (ไทย-ลาว-กมัพชูา-
เวียดนาม)

ที่มา : http://www.ubonchamber.com/mapbig.jpg
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 Andrew Wallker (1999) ไดกลาววา ในยุคโลกาภิวัตนอํานาจการ
ควบคุมของรัฐพื้นท่ีชายแดนสนับสนุนใหเกิดการเช่ือมตอกันระหวางคน
ในพืน้ท่ีพรมแดนนานาชาติอยางใกลชดิ ผูคน สนิคา ขาวสาร และวัฒนธรรม 
สามารถลืน่ไหลขามชาตไิดอยางสะดวกรวดเรว็มากทีส่ดุ กฎระเบยีบเกีย่วกบั
การขามชาติสามารถเอ้ือใหสิ่งเหลานี้เคลื่อนตัวในพื้นที่ชายแดนไดคอนขาง
ยืดหยุนและรวดเร็วตามหลักการคาเสรีในยุคใหม โดยที่ Wallker ไดศึกษา
วิถีการเปลี่ยนแปลงของการคาหลากหลายแบบในบริเวณพรมแดนไทยภาค
เหนือ ลาว และตอนใตของจีน เชน ระหวางเมืองหวยทรายของลาวและเมือง
เชียงของในประเทศไทย โดยขอคนพบที่สําคัญของเขาคือ การตอบโตตอ
ประเด็นการนําเสนอที่วา การควบคุมของรัฐมีนอยลงเรื่อยๆ เมื่อเศรษฐกิจมี
ความเปนเสรี (Liberalization) มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคธุรกิจของเอกชน
มีบทบาทในการกํากับพื้นที่ชายแดนมากขึ้น ซึ่ง Wallker เห็นวา ขอสรุปนี้
ไมสามารถทําความเขาใจบทบาทของรัฐในการกํากบัเมืองหรอืพืน้ทีช่ายแดน
ไดชดัเจนตามความเปนจรงิ (Wallker, 1999) การศกึษาเรือ่ง The Legend of 
the Golden Boat : Regulation, Trade and Traders in the Borderlands 
of Laos, Thailand, China and Burma ของเขาช้ีชัดวา การขยายบทบาท
ของภาคธุรกจิเอกชน การคาทีเ่ฟองฟแูละคึกคกัระหวางเมอืงชายแดนดวยกนั
ในยุคโลกาภิวตัน แทจรงิแลวมาจากการเอ้ือของอาํนาจรัฐผานการควบคุมใน
รูปแบบใหมภายใตระเบียบการคาแบบใหมที่ขั้นตอนปฏิบัติทางการคาเสรี
เปดโอกาสใหภาคเอกชนสามารถคาขาย ผูคนสามารถเดินทาง และสินคา
สามารถสงผานไปมาไดสะดวกและรวดเร็ว
 ในขณะที ่Brunet-Jailly (2005) นาํเสนอแนวคดิวา ชายแดนคือพืน้ที่
ของอิทธิพลและปรากฎการณทางเศรษฐกิจการคาและการตลาดท่ีสงผลให
เกิดผลกระทบตอชายแดนทัง้ตอรฐัและประชาชนในพืน้ที ่เชน การตอบสนอง
ของรัฐตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ
ที่ทําใหรัฐกําหนดแนวนโยบายในชายแดนคอนขางชัดเจนเพื่อควบคุมตางๆ 
เชน ควบคุมการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจชายแดนท่ีมาจากการยายถิ่น
ของแรงงาน การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม สงัคม และอตัลกัษณของคนใน
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พืน้ทีช่ายแดนอันเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงและการปรับตวัทางเศรษฐกิจ
และการคา นอกจากน้ีชายแดนคือพืน้ทีก่ารจัดการและกํากบัของรัฐซึง่เปนการ
มองพืน้ทีช่ายแดนจากบนสูลางโดยชีใ้หเหน็วา รฐัแตละระดบัมอีาํนาจในการ
จดัการและดําเนินการเชิงนโยบาย และปฏิบตัใินพ้ืนทีช่ายแดน ขณะเดียวกัน
ก็มองถึงอิทธิพลของรัฐแตละรัฐในการกําหนดนโยบายของตนในพื้นที่
ชายแดน ซึง่เปนการมองเหน็บทบาทของชายแดนในแนวราบผานบทบาทของ
รฐัแตละรฐัในพืน้ทีช่ายแดนรวมกนั นอกจากนีช้มุชนหรือกลุมอาํนาจทองถิน่
ในพืน้ทีช่ายแดนมกีารแสดงออกทางอาํนาจหรอืแสดงตวัตนทางการเมอืงใน
การตอรอง ตอตาน หรือตอบโตกับรัฐผานการใชสัญลักษณตางๆ เชน ความ
เปนชาตพินัธุ ศาสนา ความเชือ่ ภาษาหรอืระบบความสมัพนัธทางสงัคม เชน 
ระบบอุปถัมภในทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรางตัวตนหรืออทิธพิลทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาหรือจัดการพื้นที่
ชายแดนใหสอดคลองและตอบสนองตอชุมชนและทองถ่ิน
 ดงันัน้ โลกาภวิตัน (Globalization) คอื กระบวนการทีก่อใหเกดิความ
เช่ือมโยงของผูคน สนิคา วฒันธรรม บรรษทัลงทนุขามชาต ิรวมทัง้การสือ่สาร
ทั้งอินเตอรเน็ต (Internet) โทรทัศน และอื่นๆ (Sklair, 1999) อีกทั้งทําให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐตางๆ เสมือนหนึ่งอยูภายใตสังคมเดียวกัน 
(single society) (Albrow and King, 1990) นอกจากน้ี โลกาภิวตันยงักระตุน
การขยายตัวของการบริโภคและการใชทรัพยากรอยางลนหลามในแทบ
ทุกระดับของสังคม (Featherstone, 1990) เมื่อเปรียบเทียบกับความ
สัมพันธของสังคมโลกในยุคทุนนิยมที่เกิดข้ึนมานานนับรอยๆ ปกอนหนานี้ 
(Robertson, 1992) ในระดับแนวคิดนั้น โลกาภิวัตนสะทอน “การจัดความ
สัมพันธของเวลาและพื้นที่ใหม (reordering of time and space) หรือการ
ยนยอเวลาและพ้ืนที ่(time space compassion)” ใหหดส้ันลง ซึง่การติดตอ
สัมพันธกันมากข้ึนโดยไมมีอุปสรรคดานเวลาและพ้ืนที่มาขัดขวางทําใหเกิด
การสรางสงัคมเครอืขาย (network society) ในพืน้ทีป่ระเภทตางๆ มากมาย
ในพืน้ท่ีทางภมูริฐัศาสตร และพืน้ทีท่างสงัคมตางๆ ผานเครือ่งมอืส่ือสาร โดย
พืน้ท่ีนัน้ๆ ไดกาํลงัทาํหนาทีเ่ปนจดุประสานความเช่ือมโยง (nodes) ระหวาง
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คนสวนตางๆ ของโลก ซึ่งจุดเชื่อมโยงประสานนี้มีความสําคัญแตกตางไป
แตละจุด บางสวนมีความสําคัญมากในฐานะศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคา
ของโลก หรอืบางแหงทาํหนาท่ีเชือ่มตอกบัสงัคมอืน่นอยมากหรอืทาํใหตดัขาด
สงัคมบางสวนไป เพราะสวนทีต่ดัขาดไมสามารถทาํหนาทีร่องรบัการพฒันา
หรือขยายตัวทางเศรษฐกิจไดเทากับสวนอื่นๆ (Castells, 1996)
 ความซับซอนของโลกาภิวัตนและการขามพรมแดนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ชายแดนและพ้ืนที่อื่นๆ คอนขางชัดเจนมากทีเดียว เนื่องจาก Appadurai 
(2000) ไดเสนอวา การวิเคราะหเกี่ยวกับโลกาภิวัตนนั้นควรพิจารณาความ
เชือ่มโยงกบัการขามชาติ (Transnationalism) ผานการไหลเทหรอืเคลือ่นทีไ่ป
มาของ 5 อยางทีไ่มเปนรปูแบบท่ีชดัเจนตายตัวหรอืมคีวามตอเน่ืองสม่าํเสมอ 
ไดแก การไหลไปมาของคน (Ethnoscape) สื่อ (Mediascape) เทคโนโลยี 
(Technoscape) ทนุ (Financialscape) และความคิด (Ideoscape) เขากลาว
อกีวา การเคลือ่นไหวไปมาของท้ัง 5 องคประกอบนี ้ทาํใหเขตแดนความเปนรฐั
สังคม หรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ สลายตัวหรือคลายตัวลง (Deteriorialization) 
ไปในที่สุด และในทายสุด Appadurai เชื่อวา การเลื่อนไหลและการเคล่ือน
ยายของคน เงิน สื่อ เทคโลโนยี และความคิดขามอาณาบริเวณที่โลกเปน
คุณลักษณะใหม และเฉพาะของสังคมสมัยใหมในยุคที่โลกไรพรมแดน และ
เสนแบงระหวางความเปนทองถิ่น ชาติ และโลก กลายเปนสิ่งที่ขาดความ
ชัดเจนลงไปเรื่อยๆ โดยกอนหนานั้น (Appadurai, 1995 : 212-220) 
เขาไดวิเคราะหความเปนทองถิ่น (Localization) ที่เชื่อมโยงกับการขามชาติ 
(Tran-locality) โดยวเิคราะหวา ผูคนมกัจะยดึตดิกบัจติสาํนกึความเปนทองถิน่
เชงิวฒันธรรมสงัคมมากกวาการติดยดึหรอืผกูพนักบัทองถิน่เชงิพืน้ที ่(spatial) 
ภูมิศาสตร เครือขายสังคม วัฒนธรรม และจิตสํานึกทองถ่ินมักกําหนดความ
เปนอตัลกัษณของคน อยางไรกต็าม เม่ือทองถิน่เปนสวนหนึง่ของโลกาภวิตัน
จากกระบวนการเคล่ือนยายของผูคน (human movement) ขามพ้ืนที่ใน
รูปแบบตางๆ เนื่องจากเหตุผลนานา เชน การดึงดูดของภาคอุตสาหกรรม 
การเพิม่ความชาํนาญเฉพาะทาง หรอื การหนพีนความแหงแลงหรอืทรุกนัดาร
ในถิ่นเดิม เปนตน ดังนั้น ในยุคโลกาภิวัตน ทองถิ่นจะตองเผชิญกับความ
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ยุงยากหรอืความไมแนนอนตายตัวตางๆ ทีเ่ขามากาํกบัความเปนทองถิน่มาก
ขึน้ เชน อาํนาจทีเ่หนอืกวาของรฐัชาตหิรอืระบบตลาดเสรี อาํนาจของสือ่สาร
สมัยใหม กระบวนการตางๆ เหลานี้ ตางเปนปจจัยสําคัญในการสรางตัวตน
ในการตอรองความเปนทองถิ่นในยุคโลกาภิวัตนนั้น (กนกวรรณ มะโนรมย, 
2552 : 351-357)
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บทคัดยอ

 บทความน้ีมีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาวรรณคดีเรื่อง “สรรพล้ีหวน” ซึ่ง
เปนวรรณคดทีองถิน่ภาคใตทีใ่ชคาํผวนทางเพศแตงตลอดทัง้เร่ือง โดยศกึษา
ในแงสังคมวิทยาวรรณคดีซึ่งเปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบ 
3 ดาน ของวรรณคดีไดแก ตัวบท ผูแตงหรือผูสราง และผูอานหรือผูเสพ
ซึง่รวมถึงการเผยแพรและการเสพวรรณคดีเรือ่งนี ้เพือ่ทาํความเขาใจการดํารง
อยูของวรรณคดีเรื่องนี้ในสังคมไทย
 ผลการศกึษาพบวา ในแงตวับท วรรณคดเีรือ่งนีไ้ดสรางสรรคจากสิง่ที่
มีอยูแลวในสังคมไทยคือ การใชคําผวนทางเพศซ่ึงเปนรูปแบบการเลนสนุก
ทางภาษาอยางหนึง่ของคนไทย โดยทีก่วไีดนาํคาํผวนทางเพศนีไ้ปใชแตงใน
วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณมาแตอดีตจนปจจุบัน นอกจากน้ี
ตวับทวรรณคดเีรือ่งนี ้ยงัประกอบขึน้จากขนบของการแตงวรรณคดนีทิานทีค่น
ไทยคุนเคยทัง้ในเรือ่งการใชฉนัทลกัษณและกลวธิกีารนาํเสนอเนือ้หา นอกจาก
นี้ในดานเนื้อหา แมจะใชคําผวนทางเพศ กวีก็มิไดมุงแสดงกิจกรรมทางเพศ 
แตมุงที่จะสรางความตลกขบขันจากการใชภาษาที่ “ซอน” รหัสความหมาย
ทางเพศซ่ึงสอดคลองกับจิตวิทยาของการสรางอารมณขันและกลวิธีการเลน
สนกุทางภาษาของคนไทย สวนการศึกษาในดานผูแตงนัน้ แมจะยังไมทราบ
ตัวผูแตงอยางแนชัด แตพบวาผูแตงนาจะเปนผูเชี่ยวชาญทางดานอักษร
ศาสตรและมีความรูทางดานวรรณคดีเปนอยางดี สวนในดานการเผยแพร 
การเสพ และรปูแบบการเสพวรรณคดเีรือ่งนี ้พบวา แมจะดเูหมอืนวาวรรณคดี
เรื่องนี้เปนวรรณคดี “ตองหาม” แตก็มีการเผยแพรวรรณคดีเรื่องนี้อยาง
แพรหลายทัง้ในรปูแบบมขุปาฐะและรปูแบบลายลกัษณ ตลอดจนมกีารนาํไป
เผยแพรในส่ือสมัยใหมอยางอินเทอรเน็ต ทําใหวรรณคดีเร่ืองนี้เปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย นอกจากน้ี วรรณคดเีรือ่งสรรพลีห้วนยงัมอีทิธพิลตอวรรณคดี
เร่ืองอ่ืนที่แตงเลียนแบบอีกหลายสํานวน 
 ผลการศึกษาวรรณคดีเรือ่งน้ีในแงสงัคมวิทยาวรรณคดีจงึแสดงใหเหน็
วา ความสมัพันธระหวางองคประกอบตางๆ ทีก่ลาวมาน้ีนาจะเปนปจจยัสําคญั
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ที่ชวยทําใหวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งถึงแมไมไดรับการยกยองในฐานะวรรณคดี
ชิ้นเอก แตก็สามารถดํารงอยูอยางมั่นคงไดในสังคมไทยตลอดมาจนถึง
ปจจุบัน

คําสําคัญ คําผวนในวรรณคดีไทย, วรรณคดีทองถิ่นภาคใต, สรรพลี้หวน, 
สังคมวิทยาวรรณคดี
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Abstract

 This article explores a text of Southern Thai literature, “Sappha 
Li Huan,” which uses the technique of reverse speech throughout 
the story. I approach the text from the perspective of the sociology 
of literature, which focuses on three aspects of literature: text, author 
or creator, and readers or receivers, including the ways in which a 
text has been disseminated and received. This approach helps clarify 
the position of this poem in Thai society.
 The fi ndings show that this piece of work makes use of reverse 
speech techniques, the playful pattern of the Thai language which has 
long existed in society as employed by various poets in both oral and 
written literatures, frequently to talk about sex in an indirect manner. 
Apart from this, this story adopts the tradition of composing a romantic 
tale, a familiar kind of Thai literature identifi able, in terms of prosody 
and presentation technique. In the story, even though the poet uses 
sexual reverse speech, the main focus is not on sexual activities
but on the creation of humorous subtext based on the “hidden”
code of sexual meaning, which accompanies the psychological technique
of creating humor and playing with words of Thai people. I fi nd 
that the author, though anonymous, was a connoisseur of the arts, 
equipped with a profound knowledge of literature. The history of the 
publication and dissemination of this work reveals that, although it 
has been considered “taboo,” it has actually spread widely in both 
oral and written forms, including such modern electronic media as the 
internet, and this in turn makes the story well-known. It has exerted 
signifi cant infl uence on later works which imitate its style of writing.
The results of studying of this work from the perspective of 
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the sociology of literature demonstrates that the relations among 
the aforementioned elements are necessary for its continuing solid 
presence in Thai society despite its not being regarded as fi rst-rate 
Thai literature.

Key Words. Reverse speech in Thai literature, local southern litera-
ture, Suppha Li Huan, sociology of literature
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1. ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย

 การศึกษาวรรณคดีอาจทําไดหลายแนวทาง ทั้งในดานของการศึกษา
วรรณศิลปหรือศิลปะการแตง การศึกษาในดานประวัติวรรณคดีและแนวคิด
ของผูแตง หรือการศึกษาวรรณคดีในแงของสังคม อาจกลาวไดวา การศึกษา
วรรณคดีในแงของสังคม คือการพิจารณาวรรณคดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งดวย
แนวคดิท่ีวา วรรณคดเีปน “กจิกรรมทางสงัคม” ดงัที ่แกรหม โฮจ (Graham 
Hough) อธบิายวา “การสรางสรรควรรณคดเีปนกจิกรรมทางสงัคม เราเขยีน
กเ็พือ่สือ่สาร หากจดุประสงคของเราเปนเพยีงเพือ่ครุนคดิไตรตรองอยูคนเดยีว 
เราจะเขียนข้ึนมาทําไมเลา ที่เขียนน้ันก็เพราะอยากจะพิมพเผยแพร ที่พิมพ
เผยแพรก็เพราะต้ังใจจะส่ือสารกับคนจํานวนหน่ึง กลุมหนึ่ง ชนช้ันหน่ึง 
ชาติหนึ่งหรือคนทั้งโลก” (นฤมล กาญจนทัต และอุบลวรรณ โชติวิสิทธิ์, 
2532: 30) 
 ที่ผานมา การศึกษาวรรณคดีในแงสังคม สวนใหญมักศึกษาในดาน
ภาพสะทอนทางสังคมโดยศึกษาวา วรรณคดีเรื่องที่นํามาศึกษาน้ันมีการนํา
เสนอภาพของสังคมท่ีผูแตงเปนหนวยหน่ึงของสังคมน้ันๆ อยางไร ซึง่บางคร้ัง
ดเูหมอืนเปนการมองสงัคมโดยใชวรรณคดเีปนเครือ่งมอืมากกวาทีจ่ะทาํความ
เขาใจวรรณคดีเรื่องที่นํามาศึกษาในฐานะผลงานศิลปะที่มีความสัมพันธกับ
สังคม เพราะเปนการศึกษาวรรณคดีดวยการพิจารณาจากตัวบทและมุมมอง
ของผูแตง แตยังไมศึกษาครอบคลุมไปถึงมุมมองในดานผูอานหรือผูเสพ
วรรณคดี ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําใหวรรณคดีดํารงอยูได
ในสังคมนั้นๆ นักวรรณคดีที่สนใจศึกษาวรรณคดีในเชิงสังคมจึงพยายามที่
จะแสวงหามมุมองในการศกึษาใหครอบคลมุไปถงึผูอานดวย จงึเปนท่ีมาของ
ศาสตรแหงการศึกษาวรรณคดีอีกศาสตรหนึ่งที่เรียกวา สังคมวิทยาวรรณคดี 
(Sociology of Literature) เพื่อใหการพิจารณาวรรณคดีไดเปนไปอยาง
ครอบคลุมและรอบดานมากข้ึน
 ในบรรดาวรรณคดทีองถิน่ภาคใต สรรพลีห้วน เปนวรรณคดเีรือ่งหนึง่
ที่คนทั่วไปรูจักกันอยางแพรหลาย วรรณคดีเรื่องนี้แตงดวยกลอน 8 และใช
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คําผวนเก่ียวกับเรื่องเพศตลอดท้ังเร่ือง แมเนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง
สรรพล้ีหวน จะมีลักษณะนิทานจักรๆ วงศๆ ก็ตาม แตจากภาษาท่ีใช
เปนคําผวนทางเพศทําใหวรรณคดีเรื่องนี้กลายเปนวรรณคดีตองหามที่ตอง
แอบอานกัน อยางไรก็ดี นาแปลกท่ีวาวรรณคดีเรื่องน้ีกลับไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย ไมแพวรรณคดีทองถิ่นภาคใตเร่ืองอื่นๆ 
 การที่ผูสรางวรรณคดีไดใชคําผวนเกี่ยวกับเร่ืองเพศตลอดทั้งเร่ือง
ทําใหนักวรรณคดีละเลยการศึกษาวรรณคดีเรื่องในแงของวิชาการและทําให
ดูเหมือนวาไมสมควรที่จะนําวรรณคดีเรื่องนี้มาเผยแพรเชนวรรณคดีทองถิ่น
เรื่องอื่นๆ ทั้งๆ ที่วรรณคดีเรื่องนี้นาสนใจเปนอยางยิ่งที่จะศึกษารวมกันใน
ดานของตัวบท การสรางและการเสพ ตลอดจนการเผยแพรวรรณคดีเรื่องน้ี
ดวยส่ือตางๆ ไมวาจะเปนการจัดพิมพ การขับรอง หรือการแสดง เพราะวิธี
การเผยแพรที่หลากหลายนี้เองที่ทําใหตนฉบับวรรณคดีเรื่องนี้ไดกระจายไป
สูมวลชนในวงกวางทําใหเปนทีรู่จกัและยอมรับของผูเสพโดยท่ัวไปแมจะเปน
วรรณคดีที่ดูเหมือนวาจะตอง “แอบอาน” ก็ตาม
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สรรพล้ีหวน ในแงของสังคมวิทยา
วรรณคดี โดยจะศึกษาใหครบองคประกอบของวรรณคดีทั้ง 3 ดาน คือ 
ตวับท ผูสราง และผูอานหรอืการเสพวรรณคด ีตลอดจนรปูแบบของการเผยแพร 
ผูวิจัยคาดหวังวา ผลการวิจัยจะชวยทําใหมองเห็น “โลกเฉพาะ” ของ
วรรณคดีเรื่องน้ีที่สัมพันธกันอยางแนบแนนทั้งตัวบท การสราง และการเสพ 
อันจะชวยทําใหเขาใจการดํารงอยูของวรรณคดีเรื่องนี้ในสังคมไทยไดชัดเจน
มากขึ้น 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศกึษาวรรณคดทีองถิน่ภาคใตเรือ่ง สรรพล้ีหวน ในดานตัวบท
ผูแตงและการสรางสรรค ตลอดจนผูเสพและการเสพวรรณคดีเรื่องนี้ในแง
สังคมวิทยาวรรณคดี
 2. เพือ่ศกึษาการเผยแพรวรรณคดีเรือ่งนีใ้นรปูแบบตางๆ ในสงัคมไทย
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3. สมมติฐานของการวิจัย

 วรรณคดีเรือ่งสรรพล้ีหวนเปนวรรณคดีทีส่รางสรรคขึน้จากส่ิงทีม่อียูใน
สังคมไทย ไดแกเรื่องการใชคําผวนทางเพศ และการสรางเน้ือหานิทานที่คน
ไทยคุนเคย แมจะเปนวรรณคดีที่ใชคําผวนเกี่ยวกับเร่ืองเพศอันเปนเรื่องตอง
หาม แตคนไทยโดยทั่วไปก็รูจัก ยอมรับและเสพวรรณคดีเรื่องนี้ในรูปแบบ
ตางๆ อยางแพรหลาย แสดงใหเหน็การดาํรงอยูอยางมัน่คงของวรรณคดเีรือ่ง
นี้ในสังคมไทย

4. วิธีดําเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห (Analytical Description) โดยใชแนวคิดการศึกษาวรรณคดีในแง
สังคมวิทยาวรรณคดีและใชวิธีของวรรณคดีวิจารณประกอบการศึกษา
 อนึ่ง คําวา “วรรณคดี” ที่ใชในบทความน้ี ผูวิจัยใชในความหมายของ
ผลงานสรางสรรคทางศิลปะแขนงหนึ่งของมนุษยที่ใชภาษาเปนวัสดุในการ
ประกอบสราง โดยไมจํากัดยุคสมัย วิธีถายทอดและทองถ่ินที่แตง และไมได
ใชคํานี้ในเชิงประเมินคาผลงานแตอยางใดโดยผูวิจัยถือวาคําวา “วรรณคดี” 
เปนคําไวพจนหรือมีความหมายเหมือนกันกับคําวา “วรรณกรรม”

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

 แนวคิดของการศึกษาวรรณคดีในแงสังคมวิทยาวรรณคดีนั้น สุภางค 
จันทวานิชกลาววา โลกแหงวรรณคดีมีองคประกอบ 3 สวนคือ ผูแตงหรือ
ผูสรางสรรค ผลงานหรือตัวบทวรรณคดีและผูอานและการเผยแพร (Public) 
องคประกอบทัง้ 3 สวนนีก้อใหเกดิวงจรอนัซบัซอนในโลกวรรณคด ีเปนวงจร
ที่เก่ียวเนื่องกับศิลปะ เทคโนโลยี การคา ฯลฯ ซึ่งเทาท่ีผานมา ผูที่ศึกษา
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วรรณคดีมักไมสามารถพินิจพิเคราะหวรรณคดีไดจากทั้งสามมิติ การศึกษา
วรรณคดีจึงขาดความรูสึกเหมือนจอภาพยนตรที่มีเพียงความกวางและยาว
เพียงสองมิติ ทําใหการศึกษาขอเท็จจริงหรือปรากฏการณทางวรรณคดี
ผิดเพ้ียนไปจากที่ควรจะเปน ดวยเหตุนี้สังคมวิทยาวรรณคดีจึงเปนวิชาที่
ศึกษาวรรณคดีในมิติของสังคมวาไมใชมีเพียงผูเขียนกับผลงานเทานั้นแตยัง
พิจารณามิติไปยังผูอานดวย สังคมวิทยาวรรณคดีไมไดยึดแนวคิดกวางๆ วา
วรรณคดีเปนเคร่ืองสะทอนสงัคมดังท่ีมกัไดยนิกนัทัว่ๆ ไป แตถอืวา วรรณคดี
เปนงานสรางสรรคซึ่งจะตองมีผูสราง มีผลงานและมีผูใช (อาจถือไดวามอง
ในลักษณะของกระบวนการสรางสรรค) จงึศกึษาวาวัฏจักรของการสรางสรรคนี้
มีสวนเก่ียวของอยางไรกับวรรณคดี (สุภางค จันทวานิช, 2525: 1 - 12)
 ในแงการนาํแนวคดิสงัคมวทิยาวรรณคดมีาศกึษาวรรณคด ีโดยเฉพาะ
วรรณคดีไทยยังมีไมมากนกั เทาท่ีผูวจิยัคนพบไดแก บทความเรือ่ง “หนงัสอื
กลอนวัยรุนของไทยในมิติทางสังคมวิทยาวรรณคดี” ของ นัทธนัย ประสาน
นาม (2549: 165) โดยไดศึกษากลอนวัยรุนไทยในแง ตัวบท ผูเขียน ผูอาน 
และบทบาทของสํานักพิมพโดยมีสํานักพิมพใยไหมเปนกรณีศึกษา ผลการ
ศึกษาช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางองคประกอบท้ัง 3 สวนของวรรณคดี
คือ มิติดานตัวบท ผูแตง และผูอานตลอดจนสํานักพิมพซึ่งหลอมรวมกัน
เปนโลกวรรณคดีประเภทกลอนวัยรุนของไทย
 สวนการศึกษาวิจยัเร่ือง สรรพลีห้วน ในชวงท่ีผานมา เทาทีผู่วจิยัสํารวจ
งานวิจยัเกีย่วกบัวรรณคดเีรือ่งนีพ้บวา สวนใหญมกัจะกลาวถงึวรรณคดเีร่ืองนี้
ในแงการใชคําผวนเกี่ยวกับเรื่องเพศ เชน ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคใต กลาวถงึวรรณคดีเรือ่งนีว้า “ถาอานเรือ่งสรรพล้ีหวนอยางผานๆ อาจจะ
เห็นวาเร่ืองลามก หรอืสปัดน ผูแตงมุงแตจะใชคาํผวนท่ีเก่ียวกับเรือ่งเพศเพียง
อยางเดียว แตถาอานอยางพิจารณาจะเห็นความเปนกวีของผูแตงเรื่องนี้
เพราะสามารถใชคาํผวนไดทกุวรรคและเกอืบทกุถอยคํา โดยทีส่ามารถดําเนนิ
เรือ่งไปไดอยางเขาใจ มคีวามกระชับและท้ิงธรรมเนียมนยิมในการแตงนยิาย
คาํกลอน” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต เลม 16, 2542: 7805) นอกจากน้ี
ในหนังสือ วรรณกรรมทักษิณ วรรณกรรมคัดสรร ซึ่งเปนผลงาน
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การรวบรวมวรรณคดีทองถิ่นภาคใตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(2548) ผูรวบรวมไดนาํตวับทวรรณคดเีรือ่งนีม้าตพีมิพเผยแพร พรอมนําเสนอ
บทวิเคราะห ซึ่งกลาวถึงองคประกอบของวรรณคดีเรื่องนี้ ไดแก ประวัติและ
ลักษณะวรรณคดี ลักษณะการแตง ลักษณะพิเศษเชน การใชคําผวน การใช
คําภาษาถิ่น การเปนตนแบบของวรรณคดีคําผวนเรื่องอื่น ตลอดจนสารัตถะ
ของเรื่อง และไดกลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่นที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้ ซึ่งผล
การศึกษายังไมอาจนับไดวาเปนการศึกษาวรรณคดีเร่ืองนี้ในแงสังคมวิทยา
วรรณคดี เนื่องจากเปนการวิเคราะหในแงองคประกอบและภูมิปญญาตางๆ 
อันเปนภาพสะทอนที่ปรากฏจากตัวบทวรรณคดี
 สวนผูที่นําวรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน มาศึกษาในแงวิชาการก็มี
อยูบาง แตก็ยังคงมุงเนนไปที่จุดเดนของการใชคําผวนเกี่ยวกับเรื่องเพศใน
วรรณคดีเรื่องนี้เชนกัน ไดแก ศิริพร ศรีวรกานต ซึ่งไดศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้
ในบทความเรื่อง “เรื่องเพศ ปกปดและเปดเผย: บทวิเคราะหวรรณกรรม
กามารมยไทย” ซึ่งไดศึกษาวรรณคดีเรื่องน้ีรวมกับวรรณคดีปจจุบันของ
ไทยอีก 2 เรื่อง ผลการศึกษาพบวา วรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน จงใจใชคํา
ผวนเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่อลอเลียนและทลายกรอบของนิทานจักรๆ วงศๆ 
ที่วนเวียนอยูกับเน้ือหาท่ีซ้ําซากจําเจเพ่ือสรางความสนุกสนานแกผูอาน 
นอกจากนีก้ารใชคาํผวนเปนการเลนเรือ่งเพศไดโดยไมถกูตําหนแิละเปนการ
ปองกันตัวเองจากการละเมิดกรอบของสังคมโดยไมถูกลงโทษ เนื่องจากการ
กลาวถึงเรื่องเพศอยางเปดเผยถือเปนเรื่องหยาบคาย หากกระทําเชนนั้น
ในโลกแหงความเปนจริง (ศิริพร ศรีวรกานต, 2546: 144)  
 สวนประจกัษ สายแสง ไดเสนอบทความเรือ่ง “สรรพลีห้วน: รองรอย
ของฮนิดใูนนครศรธีรรมราช” วเิคราะหในแงจดุมุงหมายการแตงวรรณคดี
เรื่องนี้วา กวีแตงวรรณคดีเรื่องนี้โดยมีความเชื่อทางศาสนาพราหมณลัทธิ
ศกัต ิตนัตระและแตงวรรณคดเีรือ่งนีบ้ชูาพระอมุาเพือ่ความเปนสริมิงคลโดย
ใหเหตุผลสนับสนุนวา นครศรีธรรมราชมีรองรอยวัฒนธรรมฮินดูปรากฏอยู
ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณวัตถุเปนจํานวนมาก ดังนั้น วรรณคดีเรื่องนี้
ซึ่งเชื่อวาเปนผลงานของชาวนครศรีธรรมราชจึงตองแตงขึ้นโดยมีจุดประสงค
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บูชาพระแมอุมาเพื่อเปนสิริมงคลตอผูแตงและสังคมขอสรุปดังกลาวนี้ ผูวิจัย
คดิวายงัไมมหีลกัฐานยนืยนัชดัเจน ดวยเหตุทีใ่นตวับทเองกไ็มไดแสดงใหเหน็
ลักษณะของศาสนาพราหมณแตอยางใด และการกลาวถึงวรรณคดีเร่ืองนี้วา
เปนผลงานของกวีชาวนครศรีธรรมราชจึงไดอิทธิพลจากรองรอยวัฒนธรรม
ฮินดูของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ผูวิจัยเห็นวายังไมมีหลักฐานแนชัด
วาวรรณคดีเรื่องนี้เปนวรรณคดีของชาวนครศรีธรรมราชจริงหรือไม ทั้งนี้
เพราะการพบตนฉบับตัวเขียนวรรณคดีเรื่องนี้คร้ังแรกซึ่งบันทึกเปนสมุดฝร่ัง
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นยังไมนาเปนขอสรุปวาเปนผลงานของกวีชาว
นครศรีธรรมราช 
 ดังที่กลาวมาเห็นไดวา ยังไมมีนักวิชาการวรรณคดีผูใดสนใจศึกษา
วรรณคดเีรือ่ง สรรพล้ีหวน นีใ้นแงสงัคมวทิยาวรรณคดทีีเ่ปนการศกึษาองค
ประกอบของวรรณคดีทัง้ 3 ดานไดแก ตวับท ผูแตง และผูเสพ รวมทัง้ยงัไมมผีู
ใดศึกษาวรรณคดีเรือ่งน้ีในแงมมุการแพรหลายและการดาํรงอยูในสงัคมไทย
ซึง่ไมจาํกัดอยูในเฉพาะสังคมไทยภาคใตเทานัน้ แตยงัแพรหลายไปยังภูมภิาค
อืน่อกีดวย ซ่ึงถาไดมกีารศกึษาวรรณคดเีรือ่งนีใ้นแงสงัคมวทิยาวรรณคดกีน็า
จะทําใหเขาใจมิติทางสังคมวิทยาของวรรณคดีเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนมากขึ้น 

6. ผลการวิจัย

 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยไดแก การใชคําผวนในสังคมไทย ตัวบท
วรรณคดเีรือ่งสรรพลีห้วน ผูแตงและการสรางสรรควรรณคดเีรือ่งสรรพลีห้วน 
การเผยแพรวรรณคดีและการเสพวรรณคดีเรื่องสรรพล้ีหวน และอิทธิพลท่ี
วรรณคดีเรื่องน้ีมีตอวรรณคดีเรื่องอื่น มีรายละเอียดดังนี้

 6.1 การใชคําผวนในสังคมไทย
 คาํผวน เปนรปูแบบการเลนสนกุทางภาษาอยางหนึง่ของคนไทย พบใน
ทุกทองถิน่ของประเทศ โดยปรกติ การเลนคาํผวนมจีดุมุงหมายในการเลนเพือ่
ความสนุกสนานทางภาษา เพราะคําผวนเปนการซอน “รหัส” ความหมาย
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ไว ถาผูฟงไมเขาใจวาเปนคําผวนก็จะตี “รหัส” ความหมายไมออกและ
ไมเขาใจความหมายท่ีผูสงสารส่ือออกมา ความหมายของคําที่ผวนน้ันมี 
2 ประเภทใหญไดแก คาํทีผ่วนแลวไมมคีวามหมาย เชน “คนอะไร” ผวนเปน 
“ไคอะรน” และคําท่ีผวนแลวมีความหมาย ซึ่งอาจเปนความหมายธรรมดา
ไมหยาบโลน เชน “ไทยเขียน” ผวนเปน “เทียนไข” และมีความหมายสอง
แงสองงามหรือถึงข้ันหยาบโลนซึง่สวนใหญเปนความหมายเกีย่วกบัเรือ่งเพศ 
อยางไรกต็าม การใชคาํผวนทีผ่วนแลวมีความหมายทางเพศถอืเปนการใชคาํ
ไมสภุาพ ผูใชตองคาํนงึถงึความสนทิสนมของผูฟงดวย เพราะถาใชคาํผวนใน
ลักษณะหลังนี้กับคนที่ไมคุนเคยกัน ก็จะถูกมองวาเปนผูไมรูจักกาละเทศะ
อันดี และอาจกอใหเกิดความโกรธเคืองกันในการสื่อสารได
  ประวัติการเลนคําผวนในสังคมไทยนาจะมีมานานแลว อาจคูกับการ
ใชภาษาไทยของคนไทย ดังท่ีมีเรื่องเลากันวา ในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช มกีารแตงโคลงประกวดแขงขันกนัอยูเสมอ มโีคลงบทหน่ึงทีเ่ลากนัวา
เปนโคลงของศรีปราชญแตงเปนโคลงกระทู ซึ่งคํากระทูรวมกับคําที่อยูตน
บาทโคลงสามารถผวนเปนคําที่มีความหมาย1 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเลาเกี่ยว
กับสุนทรภูกวีเอกในสมัยตนรัตนโกสินทรวาเคยแตงโคลงคําผวนเพื่อแสดง
ความสามารถในการแตงโคลง2 

 สวนหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการใชคําผวนปรากฎในประกาศของ

 1โคลงบทดังกลาวมีวา  
    เฉน็งไอมาเวิ่งเวา วูกา (ผวนเปน ไฉนเอ็งมาเวิ่งเวา วากู)
  รูกับกาวเมิงแตยา มูไร (ผวนเปน ราวกับกูมาแตเยิง ไมรู)
  ปดเซนจะมูซา เคราทู (ผวนเปน เปนศิษยจะมาสู ครูเฒา)
  เฉะแตจะตอบให ชพีมวยมงัรณอ (ผวนเปน ชอบแตจะเตะให ชพีมวยมรณํง)
 โคลงบทนี ้ชลดา เรอืงรกัษลขิติ (2545: 68) อธิบายวาเปนโคลงท่ีสนุทรภูแตงเพือ่ตอบโต
ผูทีด่ถูกูหรอืสบประมาทสุนทรภูวาแตงไดเฉพาะกลอนเพลงยาว สนุทรภูจงึแตงโคลงทีใ่ชคาํผวนเพ่ือ
แสดงความสามารถและปฏิภาณของกวีของตนใหประจักษชัด
 2 โคลงกระทูบทนี้มีวา 
    เป ทะลูอยูถ้ํา มีถม (เปทะลู ผวนเปน ปูทะเล)
  แป สะหมูอยูตม  ไตไม (แปสะหมู ผวนเปน ปูแสม)
   มา แดงแกวงหางงม  หาคู (มาแดง ผวนเปน แมงดา)
   นา ปล้ําน้ําจ้ิมให  รสลิ้มชิมลอง (นาปลํ้า ผวนเปน น้ําปลา)
 อยางไรก็ดี การกลาววาโคลงบทนี้เปนของศรีปราชญนั้นเปนเพียงขอสันนิษฐานของนัก
วิชาการบางทาน เชน ประจักษ ประภาพิทยาการ (อางถึงในเสกสันต ผลวัฒนะ, 2545:16) 
ผูวิจัยคิดวายังไมมีหลักฐานอยางชัดเจนพอท่ีจะสรุปวาเปนผลงานของศรีปราชญจริง 
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งมีขอควรระมัดระวังการใชคําผวน
ในการใชภาษาอยางเปนทางการ โดยทรงใหระมัดระวังการใชคําไทยบางคํา
ที่อาจผวนแลวเปนคําหยาบโลน ดังเชน ในประกาศ เรื่องการใชสรรพนาม
สําหรับชางมาวา คํากราบบังคมทูลบางคําตองระมัดระวังไมใหผวนได 
“เหมือนหนึ่งตนไม 8 ตน 9 ตน หรือแปดเตา แปดตัว อยางน้ีถาจะกราบ
บังคมทูลพระกรุณาใหกราบบังคมทูลพระกรุณาอยางอ่ืน อยาใหเปนคําผวน
ได” (ประชมุประกาศรชักาลที ่4, 2548: 46) นอกจากนีจ้ะเหน็ไดวา ในการใช
ภาษาอยางทางการมกัมขีอควรระวงัทีจ่ะไมใชคาํทีส่ามารถผวนไดแลวมคีวาม
หมายหยาบโลน เชนคาํวา “เหน็ควรดวย” มคีาํแนะนาํใหใชคาํวา “เหน็ชอบ
ดวย” หรือคําวา “คนปวย” ก็ไมสมควรใชแตควรใชคําวา “ผูปวย” 
 สวนในวรรณคดีไทย มีการใชคําผวนแตงวรรณคดีมานานแลวทั้ง
วรรณคดีมขุปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ ในวรรณคดีมขุปาฐะพบความนยิม
การเลนคาํผวน เชน ในเพลงพ้ืนบานประเภทตางๆ ไมวาจะเปนลําตัด เพลงฉอย
บทพากยหนังตะลุง และบทปริศนาคําทาย เปนตน วรรณคดีมุขปาฐะเหลานี้
เปนการแสดงของชาวบานทีเ่นนความสนกุสนานเพลดิเพลนิ บางครัง้มกีารนาํ
เสนอเน้ือหาทางเพศซ่ึงอาจเสนออยางตรงไปตรงมาหรืออาจกลาวอยางออม
กไ็ด ดงัท่ีสกุญัญา ภทัราชัย (2540: 99) กลาววา การใชถอยคําสังวาสในเพลง
ปฏิพากยภาคกลางมี 2 ชนิด คือ ถอยคําสังวาสชนิดตรง เรียกตามภาษาชาว
บานวา กลอนแดง และถอยคําสังวาสชนิดออม เรียกตามภาษาชาวเพลงวา 
กลอนสองงาม ซึ่งการใชคําผวนทางเพศ เปนวิธีการหนึ่งของการใชถอยคํา
สังวาสชนิดออม เชน ในเพลงปฏิพากยบทหนึ่งมีเนื้อความวา
  ถือวาเปนหมาขาก็หมาดี  หมาพระฤๅษีสิทานเลี้ยงไว
  หมาพระฤๅษีขึ้นกระฎีเหา ถามวาอาเฮียเอาไหมเอาไหม

(สุกัญญา ภัทราชัย, 2540: 100)
 หรือตัวอยางการเลนคําผวนในปริศนาคําทาย เชน ปริศนาคําทาย
ประเภทหนึ่งที่เรียกวา ผะหมี ซึ่งนิยมเลนกันมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผะหมีเปนการละเลนในหมูชาวจีนเพื่อประลอง
ปญญา คําวา ผะหมีมาจากภาษาจีนแตจิ๋ว โดยคําวา ผะ แปลวา ตี และ
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คําวา หมี แปลวา ปริศนา ผะหมีจึงแปลวา การตีปริศนา คนไทยนําผะหมีมา

ดดัแปลงโดยการแตงเปนคาํประพันธชนดิตางๆ โดยมีคาํตอบของปริศนาเรียก
วา ธง ซึง่มีความสัมพันธกนัในรูปแบบตางๆ คาํผวนเปนรูปแบบหนึง่ของการ
ทายปริศนา เรียกวา ปริศนาคําผวน ซึ่งผูทายจะตั้งปริศนาใหไดคําตอบเปน
คําผวนทุกคํา ผูตอบตองตีปริศนาใหไดกอน และตองตอบเปนคําผวนใน
ชั้นแรกกอนซ่ึงเม่ือผวนแลวก็จะไดคําตอบท่ีถูกตอง ปริศนาคําผวนน้ีเปนที่
นิยมมากจนกระทั่งปจจุบัน เชน โคลงทายปริศนาที่มีคําตอบเปนคําผวน 
ดงัตัวอยาง    
   ชายหนึ่งอยูภาคพื้น ลานนา
  ชายหนึ่งสิ้นชีวา   ดับดิ้น
  ชายหนึ่งแปลงมีงา  รางใหญ
  ชายหนี่งสะอาดสิ้น  กลิ่นรายหายสูญ

(http://www.gotonow.org/blog/funnystuff s/90780)
 คําตอบของปริศนาโคลงบทน้ี ผูตีปริศนา จะตองนําคําวา ชาย ที่วาง
ไวตนบาท มาผสมกับคําอื่นๆ ซึ่งเปนคําผวนที่เมื่อผวนแลวมีความหมาย
ตรงกับปริศนาในแตละบาท คําตอบของโคลงบทขางตนนี้ บาทแรก ตอบวา 
ชายเรียง ผวนไดเปน เชียงราย ตรงกับปริศนาวา “ชายหนึ่งอยูภาคพื้น 
ลานนา” บาทสอง ตอบวา ชายวีพ ผวนไดเปน ชีพวาย ตรงกับปริศนาวา 
“ชายหนึ่งสิ้นชีวา ดับดิ้น” บาทสาม ตอบวา ชายพลาง ผวนไดเปน 
ชางพลาย ตรงกบัปรศินาวา “ชายหนึง่แปลงมงีา รางใหญ” บาทสดุทายตอบวา 
ชายระกํา ผวนไดเปน ชาํระกาย ตรงกบัปริศนาวา “ชายหน่ึงสะอาดส้ิน กลิน่
รายหายสูญ” เห็นไดวา ปริศนาคําทายน้ีมีความซับซอนและตองใชปญญา
ของทั้งผูทายในการตั้งปริศนา และปญญาของผูตอบในการตีปริศนาใหแตก
 สวนการใชคาํผวนในวรรณคดลีายลกัษณ พบการใชคาํผวนในการแตง
หลายลักษณะไดแก การใชคําผวนในลักษณะขอบังคับอยางหน่ึงของกลวิธี
การแตง ดังปรากฏในตําราโคลงกลบทของลานนา มีโคลงกลบทชนิดหนึ่ง
ชื่อวา วุตติคําเหลน (ยนตทิพย) มีขอบังคับใหใชคําผวน โดยมีคําอธิบายและ
ตวัอยางการแตงดวย คาํผวนในตวัอยางทีต่าํราใหไวเปนคาํทีผ่วนแลวมคีวาม
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หมายเรื่องเพศ เปนตน (ดูรายละเอียดและตัวอยางโคลงใน อุดม รุงเรืองศรี, 
2528: 91) นอกจากนี้ยังมีการใชคําผวนแตงแทรกหรือซอนในเนื้อหาของ
วรรณคดบีางตอน เชน พบในวรรณคดทีองถิน่เรือ่ง มหาชาตฉิบบัเพชรบรุ ี
สาํนวนของกวีทีช่ือ่วา “หมอปาน” ในวรรณคดีเรือ่งนีม้กีารใชคาํผวนทางเพศ
แทรกอยูในกณัฑชชูก ซึง่เปนการแทรกเพือ่แสดงอารมณขนัของกว ีการแทรก
คําผวนนี้ถาผูอานไมสังเกตก็จะไมทราบวาเปนคําผวน เพราะเปนการแทรก
ที่กลมกลืนไปกับเนื้อหาในบทบรรยายธรรมชาติตอนชูชกเดินทางเขาปา
ไปเฝาพระเวสสันดร ดังตัวอยาง
  เขาดงขามบึง ไมหักผางผึง ขามบึงคนทัก เหยียบ
 บอนสลัก ไมรักโคนบาน งอกเรียงเคียงธาร ตนตาลโคนบูด 
 มะกรูดนารัก ตนบุกตาสัก ปลายยักคอนเยื้อง มะไฟมะเฟอง
 ลูกเหลืองมีสี ลูกหอยปากหมี ชิงชี่คาหอย สะตือลูกหอย ลูก
 ยอยโยนยาน 

(ชาญพุทฒิ พัฒนพัชร, ผูปริวรรต, 2542: 221)
 คําที่เนนนี้ เม่ืออานผิวเผินเปนการบรรยายธรรมชาติ แตคําเหลานี้ก็
สามารถผวนได และเปนคาํทีเ่มือ่ผวนแลวมีความหมายทางเพศทัง้สิน้ ผูอาน
หรอืผูฟงท่ีรูความนยัและถอดคาํผวนไดจงึจะสามารถทราบวาผูแตงกาํลงัแทรก
คําผวนอยูในตัวบท ซึ่งแสดงใหเห็นอารมณขันของผูแตงทางหน่ึง
 กวรีวมสมยับางคนกย็งันาํคาํผวนมาใชแตงแทรกในตวับทคาํประพนัธ 
เชน ในรวมกวีนิพนธ ตูเพลงลูกทุง ของ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ มีการใชคําผวน
แทรกในการแตงกวีนิพนธในบทที่ชื่อวา “J1: สรางวิมาน” กวีใชคําผวนโดย
นาํชือ่ “แจง คลายสทีอง” ครเูสภาคนสําคญัในสมัยปจจบุนัมาผวนเปน “จอง 
คลายสีแทง” เพื่อเสียดสีการสรางสรรคและการเสพวรรณคดีประเภทเสภา
ของคนไทยสมยัใหมทีม่เีนือ้หาไรสาระแตกตางจากการแตงเสภาของคนไทย
ในอดีต และในบทเดียวกัน ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ก็ไดแตงกลอนคําผวนแทรกไว 
2 บท เพ่ือแสดงใหเห็นเนื้อหาที่ไรสาระของบทเสภาปจจุบัน ซึ่งเปนการแตง
แทรกเพ่ือเสนอแนวคิดวิพากษวิจารณสังคม ไมไดมุงที่จะใหเกิดความตลก
ขบขันแตเพียงอยางเดียว ดังนี้
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 หมาหันหมาย หาหมู เห็นหูหมา หูหมาหนา หมูหนี หมีเห็นหมู
เห็นหมูหัน หูหนี หมีหันดู  หมีหมาหา เห็นหมู หันหูดี
หาหมีเห็น เหม็นหู หมีหมูเหม็น  หาหมหีาย หมายเหน็ เหมน็หหูมี
หมาหมีหาย หมายหมู หูหันรี  หมายหาหมู หมาหนี หมหีายตัว
 เสภาบานเมืองเราก็เทานี้  วนเวยีนอยู หมู หมา หม ีกนัมีม่ัว่
มีแตหาบําเรอตนมนเมามัว  มุดหัวชมใตหางไรยางอาย

(ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, 2543: 84-87)
 สวนการใชคําผวนทางเพศแตงวรรณคดีทั้งเรื่อง เคยปรากฏมาแลว
ในกลอนบทละครเรื่อง พระเอ็ดยง ซึ่งเชื่อวาเปนผลงานของ คุณสุวรรณ 
กวีหญิงในราชสํานักพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แหงกรุง
รัตนโกสินทร ดังที่มีผูกลาววาเคยเห็นตนฉบับกลอนบทละครเร่ืองนี้บันทึก
ไวในสมุดไทยซึ่งเก็บรักษาไวในหอสมุดแหงชาติ โดยสมุดไทยฉบับนี้ยังมี
บทละครเร่ือง พระมเหลเถไถ และ อุณรุทรอยเรื่อง ซึ่งเปนผลงานของ
คุณสุวรรณรวมอยูดวย ในหนาตนหนังสือสมุดไทยดังกลาวไดระบุวาเปน
บทละครของคุณสุวรรณ (ชูดาว, 2539: 214) กลอนบทละครซ่ึงมีเนื้อหา
เปนนิทานจักรๆ วงศๆ เรื่อง พระเอ็ดยง นี้ ลอม เพ็งแกว (2543: 155) 
สันนิษฐานวา เปนวรรณคดีไทยเรื่องแรกที่แตงดวยคําผวนทางเพศตลอดทั้ง
เร่ืองในลักษณะเดียวกันกับวรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน3 อยางไรก็ดี ปจจุบัน
ตนฉบับวรรณคดีเรือ่งน้ียงัไมมกีารเผยแพรแตอยางใดและอาจจะมีผูเคยเห็น
ตนฉบับเพียงไมกี่คน
 ที่กลาวมาสรุปไดวา คําผวนเปนลักษณะการเลนทางภาษาอยางหน่ึง
ของคนไทย ซึ่งเปนการใชคําผวนในการเลนสนุกทางภาษาในชีวิตประจําวัน 

 3 ตวัอยางการใชคาํผวนทางเพศบางตอนในวรรณคดเีรือ่ง พระเอด็ยง ทีช่ดูาว (2539:215) 
ยกมาเปนตัวอยาง เชน
  มาถึงคูรอบขอบเมือง  ชําเลืองเหลียวดูปราสาทศรี
 เคยอยูเกศเนตรยังตั้งตาป  ไดดีหมสมศรีดวยนางใน
 ครั้งนี้มีกรรมจะจําจาก   จะลําบากยากเด็ดเปนไฉน
 ระหกระเหินเดินปาพนาไล  จากตากแดดแอดไตทุกเวลา
 เห็นไดวา กลอนท่ียกมาน้ี มกีารใชคาํผวนไมไดสม่าํเสมอทุกวรรค บางวรรคก็ไมมกีารใชคาํ
ผวนเลย ซึง่ตางจาก สรรพล้ีหวน ทีผู่แตงใชคาํผวนในกลอนทุกวรรค และบางวรรคกย็งัใชมากกวา 1 คาํ
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และมีการนํามาใชแตงวรรณคดีทั้งวรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลักษณ

ตั้งแตอดีตจนปจจุบัน การใชคําผวนนี้ก็มีทั้งการใชคําผวนที่มีความหมาย

ธรรมดา และคําผวนท่ีมีความหมายทางเพศ ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา 

คนไทยรูจักและคุนเคยกับการใชคําผวนเปนอยางดี

 6.2 ตัวบทวรรณคดีเรื่องสรรพลี้หวน
 ผูวจิยัจะไดกลาวถงึความนาสนใจของตวับทวรรณคดเีรือ่ง สรรพล้ีหวน 
ใน 2 หัวขอ ดังนี้

  6.2.1 ความสอดคลองของการใชคาํผวนกับการนําเสนอเน้ือหา
 ความนาสนใจของการใชคําผวนทางเพศในวรรณคดีเร่ืองน้ี อยูที่

การใชคําผวนไดอยางมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน กลาวคือ ผูแตงไดใชคําผวนน้ี

เพ่ือมุงใหเกิดความตลกขบขันจากการผวนคํามากกวาการมุงเราอารมณ

ทางเพศเปนหลัก และอาจนับเปนการลอเลียนการแตงวรรณคดีที่มีเนื้อหา

ประโลมโลกทัว่ไป เม่ือพจิารณาคําผวนท่ีใชในตัวบทจะพบวา วรรณคดีเร่ืองน้ี

ไดใชคําผวนท่ีสอดคลองกับการนําเสนอเน้ือหาและจุดมุงหมายของการแตง

ไดเปนอยางดี ถาผูอานอานแบบไมผวนคําก็จะไมเขาใจอาจถึงขั้นอานไมรู

เรื่อง เพราะรูปของคําที่เปนคําผวนท่ีใชนั้นไมมีความหมายชัดเจน แตเม่ือ

ถอดรหสัคาํผวนและเปรยีบเทียบกบัเน้ือหาในแตละตอน กจ็ะพบกบัการเลน

ทางภาษาสมดังเจตนาที่ผูเขียนตองการ ดังที่กลาวแลววา การใชคําผวนทาง

เพศก็เปนลักษณะการใช

 ถอยคําเพื่อสรางความขบขันไดอยางหนึ่ง ปรากฎทั้งในการแสดง

พื้นบานในภูมิภาคตางๆ เชน เพลงลําตัด เพลงฉอย หรือเพลงปฏิพากย 

ดงันัน้ แมเรือ่งเพศซ่ึงในสังคมไทยถือเปนเร่ืองสมควรปกปดไมควรกลาวอยาง

เปดเผย เพราะจะถือวาเปนความไมสุภาพถึงขั้นหยาบโลน แตก็ยังมีผูนํามา

กลาวโดยใชถอยคาํเพือ่ใหผูฟงคดิหรือแปลความเองเพ่ือสรางความตลกขบขัน

ใหเกิดขึ้นได สอดคลองกับหลักจิตวิทยาของการสรางอารมณขันอยางหนึ่ง 

ดังที่มีคําอธิบายในเชิงจิตวิทยาวา
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  บทสาํรวล (หมายถงึขบขนัหรอืสนุกสนาน-ผูวจิยั) ทีเ่กีย่ว
กับเรื่องที่สังคมปดปากคนไวไมใหพูด หรือกักกันสมองไมให
คดิ, ถาไดพดูไดคดิ กท็าํใหสบายใจและครกึครืน้อารมณ เพราะ
ฉะนั้น การพูดสัปดนแตพองาม และใหมีแงคิดนิดหนอย ไมถึง
กับโจงคร่ึมหยาบโลน จะตองปลุกอารมณสํารวลข้ึนมาไดเสมอ 
บทสํารวลที่สัปดนไมตองเขาหลักเกณฑใดที่กลาวมาแลว และ
เห็นจะมีมากกวาแบบอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่อวัยวะที่จะพูดสัปดน
ไดมไีมกีอ่ยาง...การพดูสปัดนทีจ่ะทาํใหเกดิอารมสาํรวลตองฟง
ไมหยาบ แตเม่ือคิดออกวามันหมายถึงอะไรท่ีเปนเชิงสัปดนก็มกั
จะทาํใหเกดิอารมณสาํรวล นัน่คอืวาเสยีงพดูหรอืบทประพนัธที่
เขยีนออกมาตองไมมสีุมเสยีงสปัดน หรอืหยาบคายตามลักษณะ
ของเสียงนั้น หากแตวาทําใหความคิดสัปดนนั้นเกิดขึ้นในจิตใจ
ของผูคิดได

(หมอมหลวงตุย ชุมสาย, 2524: 146)
 เมื่อพิจารณาวาคําที่แสดงเรื่องเพศนี้ซึ่งหากกลาวอยางตรงไปตรงมา
นับเปนเรื่องหยาบโลน แตเมื่อนํามาซอนไวเปนคําผวนซึ่งไมไดกลาวอยาง
ตรงไปตรงมาเพ่ือเลีย่งความหยาบของถอยคาํ กอ็าจทําความเขาใจไดวา ผูแตง
จงใจจะเลนกบัความตลกจากการใชคาํผวนทางเพศ เพราะแมความหมายของ
ถอยคําทีผ่วนแลวจะหยาบโลน แตเมือ่ซอนอยูในคําผวนก็ทาํใหชวยลดระดับ
ความรุนแรงของถอยคํา และเปนการซอนความหยาบโลนไมใหแสดงออกมา
จนมากเกินไป เชน ในบทบรรยายการจัดเตรียมอาหารซ่ึงเห็นไดวาเปนการ
ใชคําผวนเพ่ือใหเกิดความตลกขบขันจากเนื้อความ ดังนี้
 หนึ่งตกขาวคลีหุกคลุกน้ําตาล สําหรับงานเลี้ยงคนทุกดนคอ
 แลวหูหมีฉีหีกฉีกใหเล็ก  ไวจอเด็กพอดีมีทุกหอ
 หอยกับหมียีหํายําใหพอ  ดาวใหยอไขเปดเด็ดใหยํา
 ลูกมะกอกดอกตอขอใหดูด  ฉีเขาหูดเสนหมี่เอาสีห ํา
 แกงตังหุนพรีขี้หิกใสหยิกตํา สมกอดําเชือดตอยใสหอยจี

 (สรรพลี้หวน หนา 12-13)
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 ตัวอยางท่ียกมาน้ี เปนการบรรยายอาหารท่ีจัดเตรียมในงานสมรส
ของตัวละครเอก จะเห็นไดวา กวีใชคําผวนในชื่ออาหาร อาหารเหลานี้เปน
อาหารท่ีจัดไวในงานเล้ียงอยางเปนทางการ ซึ่งเม่ือผูฟงหรือผูเสพวรรณคดี
เรื่องนี้ถอดรหัสความหมายของคําผวนในตอนน้ีแลว ก็จะรูสึกตลกขบขัน
อนัเนื่องจากชื่ออาหารที่พิสดารเหลานี้
  6.2.2 การสบืทอดขนบการแตงจากวรรณคดนีทิานทีค่นไทย
คุนเคย
 ใน สรรพลี้หวน ผูแตงไดเลือกคําประพันธประเภทกลอน 8 ซึ่งเปน
ฉันทลักษณที่นิยมใชแตงวรรณคดีนิทานของภาคกลาง โดยเฉพาะนิทาน
ประโลมโลกหรือนิทานจักรๆ วงศๆ ตัวอยางนิทานคํากลอน เชน ปลาบูทอง
แกวหนามา โสนนอยเรอืนงาม พระรถเมร ีพกิลุทอง เปนตน นทิานคาํกลอน
เหลานี้มีการเผยแพรในวงกวางในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดวยการจัดพิมพเปน
หนงัสือจาํหนายโดยเร่ิมตนจากโรงพิมพหมอสมิทธซิึง่พมิพหนงัสือนทิานเร่ือง 
พระอภัยมณี และนิทานเรื่องอื่นๆ ของสุนทรภู ตอมามีการจัดตั้งโรงพิมพ
เพื่อจัดพิมพหนังสือนิทานคํากลอนออกจําหนายอีกหลายแหง โดยเฉพาะ
โรงพิมพราษฎรเจริญหรือเปนที่รูจักกันดีในนามโรงพิมพวัดเกาะ เนื่องจาก
สถานท่ีตัง้ของโรงพิมพอยูรมิถนนสําเพ็ง ขางวัดเกาะแกวลังการาม อนัเปนโรง
พมิพทีพ่มิพหนงัสอืประโลมโลกและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในสมยัรัชกาลที ่5 โรงพมิพ
แหงนี้พิมพหนังสือนิทานประโลมโลกซ่ึงแตงดวยคํากลอนออกจําหนาย
มากกวาโรงพิมพอืน่ๆ (ชลดา เรอืงรกัษลขิติ, 2549: 248) โรงพิมพราษฎรเจริญ
มรีานจาํหนายหนงัสอืทัง้ในเมอืงหลวงและตางจงัหวดั โดยเฉพาะตางจังหวดั
ซึง่นบัเปนตลาดสาํคญัของโรงพมิพ วธิกีารจาํหนายคอื โรงพมิพไดนาํหนงัสอื
บรรทุกลงเรือเรขายไปตามชนบทจนถึงท่ีอยูของนักอาน (ชลดา เรืองรักษ
ลิขิต, 2549 : 272) การจัดพิมพและจําหนายหนังสือนิทานประโลมโลกอยาง
แพรหลายนี้เอง อาจทําใหเกิดความนิยมใชคํากลอนในการแตงวรรณคดี
นิทานประโลมโลกเพิ่มขึ้น ดังนั้น การใชฉันทลักษณประเภทกลอน 8 แตง
วรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน ซึ่งมีเนื้อหาในทํานองเดียวกันจึงเปนการรับ
ขนบการใชฉันทลักษณของการแตงวรรณคดีประเภทนี้ที่คนไทยคุนเคย 
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 ลักษณะท่ีนาสังเกตในเร่ืองของฉันทลักษณในการแตงวรรณคดี
นิทานกลอนที่เผยแพรในสมัยนั้น โดยเฉพาะกลอนของสุนทรภู คือความ
จงใจเปล่ียนแปลงรูปคําเพื่อประโยชนตอการรับสงสัมผัส เชนใน โคบุตร 
“นางยักษรบัอัพภวิาทถวายสตัย” (กรมศิลปากร, 2529: 32) คาํวา อพัภิวาท
มาจากคําวา อภิวาท สุนทรภูเปล่ียนรูปคําโดยเปล่ียนเสียงตัวสะกดเปน 
อัพ ในพยางคแรก เพื่อรับสัมผัสกับคําวา รับ หรือ “ทั้งเวียงวังสังเสริญ
พระเดชา” (กรมศิลปากร, 2525: 78) เปลี่ยนเสียงพยางคแรกของคําวา 
สรรเสรญิ เปน สงัเสรญิ เพือ่รบัสมัผสักับคาํวา วงั เปนตน นอกจากนี ้กลอนนทิาน
ที่แตงหลังสนุทรภูก็ไดรับอิทธิพลจากสุนทรภูในเร่ืองการเลนเสียงสัมผัสใน
โดยเปลีย่นรปูคาํเชนกนั เชนใน แกวหนามา มขีอความวา “รบีสาวเทากาวยาง
ใหหางมา เขามหานครังสูวงัใน” หรอืในวรรณคดีเรือ่งนางแสนกล มขีอความวา 
“นางทรามเปลีย่วไปตกัหาซึง่วารนิ ถงึบอน้าํอยูหลงับานฟงขานไข ไมใกลไกล
เคหังฟงถวิล” (ชลดา เรืองรักษลิขิต, 2549: 265)
 กลอนใน สรรพลี้หวน มลีกัษณะดังกลาวมาขางตน คอืมกีารเปล่ียน
รปูคาํดวยการเปลีย่นเสยีงสระหรอืตวัสะกดเพือ่เอือ้ตอเสยีงสมัผสัในคาํกลอน
หายแหง เชน นครังยังมเีทาผแีหน (หนา 7) เจาจอมวงัพระราโชทาวโคตวย 
(หนา 7) รับสาโรโคตวยพวยทันที (หนา 9) จะจอดับจับขอเทวอเดช 
(หนา 52) จึงอาจกลาวไดวาลักษณะกลอนของสรรพล้ีหวนไดรับอิทธิพล
ดานกลวิธีแตงจากการแตงกลอนนิทานประโลมโลกในสมัยนั้นอยางชัดเจน 
ทําใหกลอนใน สรรพลี้หวน มีความไพเราะจากการใชจังหวะท่ีสมํ่าเสมอ
และจากการใชสัมผัสในที่แพรวพราว แมจะทําใหฟงดูแปลกไปจากการใช
คําปรกติ แตก็นับเปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของตัวบทวรรณคดีเรื่องนี้
นอกเหนือไปจากการใชคําผวนทางเพศ
 ลักษณะอีกประการหน่ึงที่แสดงใหเห็นวา วรรณคดีเรื่อง สรรพลี้
หวน ไดดาํเนนิรอยตามขนบการแตงวรรณคดีนทิาน คอื การใชบทพรรณนา
ตางๆ ในการดาํเนนิเร่ือง ไดแก บทชมเมือง บทชมตัวละคร บทชมธรรมชาติ 
บทอัศจรรย และบทเทวดาสอดสองพฤติกรรมมนุษย เปนตน การใช
บทตางๆ ที่กลาวมานี้ใน สรรพลี้หวน มักแสดงออกในแงของความตลก
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ขบขัน โดยใชคําผวนทางเพศใหภาพท่ีปรากฏขัดแยงหรือไมสอดคลองกับ
ความเปนจรงิ ดงันัน้ นอกจากจะใชเพือ่สบืทอดขนบในดานกลวธิกีารดาํเนนิ
เรื่องแลวก็อาจกลาวไดวายังไดลอเลียนขนบการแตงวรรณคดีนิทานไป
พรอมๆ กันดวย เชน บทพรรณนาเมือง ในวรรณคดีนิทานประโลมโลก 
มักเปดเร่ืองดวยการใชบทพรรณนาเมืองของตัวละครเอกโดยเฉพาะตัวละคร
เอกฝายชาย โดยมักพรรณนาใหเห็นความยิ่งใหญและความรุงเรืองของเมือง 
ในวรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน เปดเร่ืองดวยการบรรยายเมืองหางกวีของ
ทาวโคตวยพระบิดาของใดหยอพระเอกของเรื่อง โดยดําเนินรอยตามขนบ
การแตงวรรณคดีประเภทนิทานประโลมโลกเชนกัน เพียงแตในวรรณคดี
เรื่องนี้ แทนที่จะใชบรรยายใหเห็นความยิ่งใหญเพื่อแสดงบุญญาธิการของ
ตัวละครเอกก็กลับเปนการใชคําบรรยายลักษณะของเมืองผานการใชคําผวน
ซึ่งหากผวนแลวมีลักษณะเปนการใชถอยคําเปรียบเทียบกับอวัยวะเพศในแง
ของความขบขัน ไมวาจะเปนขนาดความกวาง ลักษณะเดน หรือรูปพรรณ
สันฐานของเมือง ดังตัวอยาง
 นครังยังมีเทาผีแหน  กวางยาวแสนหน่ึงคืบสืบยศถา
 เมืองหางกวีรีหับระยับตา  พันหญาคาปูรากเปนฉากบัง
 สูงพอดีหยีหิบพอหยิบติด ทองอังกฤษสลับสีดวยหนหีงั
 กําแพงมีรีหายไวขอดัง  เจาจอมวังพระราโชทาวโคตวย

(สรรพลี้หวน หนา 7)
 ขอความพรรณนาเมืองท่ียกมา เห็นไดชัดเจนวา มีการใชความ
เปรียบของเมือง ไมวาจะเปนขนาดของเมือง ลักษณะของเมือง ภูมิสัณฐาน 
การตกแตง และกําแพงเมืองซ่ึงสอดคลองกับคําผวนที่ใช ดังขอความที่วา 
ขนาดของเมืองที่เทากับ “ผีแหน” โดยมีความกวางยาวแสนถึง “หนึ่งคืบ” 
และมีความระยิบระยับที่มีหญาคาปกคลุม มีการตกแตงเมืองดวย “หนีหัง” 
และมีการสรางกําแพงไว “ขอดัง” ลักษณะการพรรณนาน้ีจึงสรางความตลก
ขบขันมาก ดวยมีการใชคําผวนเก่ียวกับเพศท่ีมีจุดหมาย ทําใหเกิดลักษณะ
การแหวกขนบการแตงในดานลอเลียนบทบรรยายความยิ่งใหญของเมืองใน
นิทานท่ัวไป ดังจะยกตัวอยางการบรรยายความยิ่งใหญของเมืองรัตนาของ
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ทาวสุทัศน พระบิดาของพระอภัยมณีในตอนเปดเร่ืองนิทานคํากลอนเรื่อง
พระอภัยมณี ของสุนทรภู ซึ่งแสดงใหเห็นความยิ่งใหญ ดังนี้
      แตปางหลังยังมีกรุงกษัตริย 
 สมมติวงศทรงนามทาวสุทัศน ผานสมบัติรัตนานามธานี  
 อันกรุงไกรใหญยาวสิบเกาโยชน  ภูเขาโขดกําแพงบูรีศรี  
 สะพรึบพรอมไพรฟาประชาชี ชาวบุรีหรรษาสถาวร

(พระอภัยมณี หนา 1)
 เห็นไดวา ใน สรรพลี้หวน ลักษณะการพรรณนาเมืองมีความ
คลายคลงึกับลกัษณะพรรณนาเมอืงในวรรณคดนีทิาน คอืการกลาวถงึสภาพ
ความกวางขวางของเมือง การตกแตงและความสวยงามของเมือง เพียงแต
ใน สรรพลี้หวน ความกวางและการตกแตงเมืองไมไดแสดงใหเห็นความ
ยิ่งใหญดังเชนนิทานท่ัวไป แตกลับใชการเปรียบเทียบกับขนาดและลักษณะ
เครื่องเพศโดยใชคําผวน ซึ่งเม่ือผวนแลวผูเสพจะรูสึกตลกขบขันไปกับความ
เปรียบน้ัน ซึ่งนอกจากจะเปนการดําเนินรอยตามการแตงนิทานท่ีคนอาน
คุนเคยแลว ยังเปนการใชคําผวนเพื่อลอเลียนขนบการแตงไปดวยในตัว

 6.3 ผูแตงและการสรางสรรควรรณคดีเรื่องสรรพลี้หวน
 วรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน เชนเดียวกับวรรณคดีทองถ่ินเรื่องอื่น
คือ ไมปรากฏหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นชื่อผูแตงและสมัยที่แตงอยางชัดเจน 
ขนุพรหมโลกซึง่นาํวรรณคดเีรือ่งนีต้พีมิพเผยแพรเปนหนงัสือเมือ่ พ.ศ. 2516 
เปนคนแรกท่ีสนันษิฐานเก่ียวกับตัวผูแตงวา ผูแตงเปนกวีชาวนครศรีธรรมราช 
และแตงในสมัยระหวาง พ.ศ. 2425-2439 และยังกลาวอีกวา ผูแตงยังแตง
วรรณคดีเรื่องนี้ไมจบก็ “รากเลือด” หรืออาเจียนเปนโลหิตตายเสียกอน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2548 197) คําสันนิษฐานนี้ตอมาเปนที่
ยอมรับและเชื่อถือกันมาตลอด สวน ลอม เพ็งแกว สันนิษฐานวา กวีผูแตง
วรรณคดเีรือ่งนีช้ือ่ขนุพรหมโลกซึง่เปนชือ่เดยีวกบัขุนพรหมโลกผูทีน่าํวรรณคดี
เรื่องน้ีมาพิมพเผยแพร แตขุนพรหมโลกผูแตงเรื่องนี้เปนคนในแผนดิน
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและมีความสามารถในดานการแตงหนังตะลุง 
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ซึ่งอาจเปน “นายหนัง” หรือเปนศิลปนผูเชิดหนังตะลุงก็เปนไปได (ลอม 
เพ็งแกว, 2543: 155)
 การสันนิษฐานเก่ียวกับผูแตงและสมัยที่แตงที่กลาวมาขางตนนั้น 
เห็นไดวา ยังขาดหลักฐานที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกลาววา ผูแตงเรื่องนี้ยัง
ไมทันแตงจบก็รากเลือดตายกอน อาจกลาวไดวา เปนการสันนิษฐานโดย
อาศยัความคดิเหน็สวนตวัประกอบอยูมาก ทัง้นี ้ประการที ่1 การสนันษิฐาน
วา กวีเปนชาวนครศรีธรรมราช ก็เพราะตนฉบับลายลักษณอักษรของ
วรรณคดีเรือ่งน้ีทีน่าํมาเผยแพรในปจจบุนัพบท่ีวดัเขานอย อาํเภอสิชล จงัหวัด
นครศรีธรรมราช โดยนายดิเรก พรตตะเสน พบตนฉบับเปนสมดุฝร่ังคดัลอก
ดวยดินสอ เมื่อป พ.ศ.2515 จึงทําใหเกิดขอสันนิษฐานวาผูแตงเปนกวีชาว
นครศรีธรรมราช ประการท่ี 2 การสันนิษฐานวา ผูแตงยังแตงไมทันจบก็ 
“รากเลือด” ตายนั้น เพราะตนฉบับท่ีพบแตงคางอยูเพียงนางเห็กหลีมเหสี
ใหมของทาวโบตักริษยานางไหยีลูกเล้ียง จึงจับนางหาวคีธิดาของนางไหหยี
ลอยแพไป และพระอินทรไดลงมาชวย ซึ่งเรื่องยังไมจบดี จึงมีขอสันนิษฐาน
วาผูแตงแตงเรื่องไมจบเพราะอาเจียนเปนเลือดจนเสียชีวิตเสียกอน
 ขอสันนิษฐาน 2 ประการขางตน แสดงใหเห็นความเช่ือเกี่ยวกับการ
สรางสรรควรรณคดซีึง่เกีย่วพนักบัสงัคมอยูมาก กลาวคอื การเชือ่มโยงสถานที่
ที่พบตนฉบับเขากับกวีในทองถ่ินนั้น เปนลักษณะของการใหขอสันนิษฐาน
ที่เชื่อมโยงกับความเปนทองถ่ินนิยม ทั้งนี้ ผูวิจัยคิดวาสถานท่ีพบตนฉบับ
วรรณคดีเรื่องใดเรื่องหน่ึงนั้น ไมนาจะเปนหลักฐานวากวีจะตองมีภูมิลําเนา
อยูที่นั่นเสมอไป เพราะเปนไปไดที่กวีอาจจะแตงจากที่อื่นและมีผูคัดลอกตอ
กันมาและตอมาไดมีการนําตนฉบับไปเก็บไวในสถานที่อีกแหงก็เปนไปได4 
 4 รองศาสตราจารยยุรฉัตร บุญสนิท จากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิไดใหความเหน็แกผูวจิยัวา วรรณคดเีรือ่งนีอ้าจไมไดแตงทีภ่าคใต 
เพยีงแตมกีารนาํตนฉบบัมาเผยแพรทีภ่าคใต เนือ่งจากทวงทาํนองและลีลาการแตงวรรณคดเีรือ่งนี้
แตกตางจากวรรณคดีทองถิน่ภาคใตเรือ่งอ่ืนๆ โดยเฉพาะการใชคาํศพัททองถิน่ภาคใตปรากฏนอย
มาก ซึ่งเมื่อผูวิจัยพิจารณาฉันทลักษณและกลวิธีการแตงแลวคิดวามีความเปนไปไดสูง เนื่องจาก
วรรณคดีนิทานทองถิ่นภาคใตโดยสวนใหญนิยมแตงเปนกาพยตางจากวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งแตงเปน
กลอน 8 นอกจากน้ี ลีลาการแตง สรรพลี้หวน ยังคลายคลึงกับวรรณคดีภาคกลางอยูมากดังได
กลาวไปแลวในเนือ้หาบทความ อยางไรกต็ามผูวจิยัยงัไมมหีลกัฐานมากพอทีจ่ะสรปุไดจงึขอถอืวา
เปนวรรณคดีทองถิ่นภาคใตไปกอนและเห็นวานาจะมีการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบตอไป
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 สวนขอสันนิษฐานท่ีวา ผูแตงไดรากเลือดตายเสียกอนแตงจบน้ัน 

อาจเปนเพราะวา วรรณคดีเรื่องน้ีแตงโดยใชคําผวนทางเพศซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

ขัดตอแบบแผนอันดีของสังคม จึงทําใหมีคําอธิบายเก่ียวกับตัวผูแตงเพื่อลด

ความขัดแยงกับสังคม เพราะการท่ีมีคําอธิบายวาผูแตงเสียชีวิตเพราะแตง

วรรณคดีเรื่องนี้ เสมือนหนึ่งผูแตงถูก “ลงโทษ” ทางออมที่ไดแตงวรรณคดีที่

ขดัแยงตอมาตรฐานของสงัคมไปแลว ซึง่อาจจะทาํใหผูเสพวรรณคดเีร่ืองนีใ้น

ระยะหลังสามารถยอมรับวรรณคดีเรือ่งน้ีซึง่ขดัตอแบบแผนอันดไีดสนทิใจข้ึน 

ผูวจิยัจงึคดิวา ในเร่ืองของผูแตงและเร่ืองเลาเก่ียวกับผูแตงนัน้ ถาไมมหีลกัฐาน

ชดัเจนกอ็าจไมจาํเปนทีจ่ะตองถอืเปนขอยตุอินัใดจนกวาจะมหีลกัฐานมากกวา

นี้ แตอาจจะศึกษาเกี่ยวกับผูแตงในดานอื่น เชนความสามารถในทางกวีและ

ทศันคติหรือน้าํเสยีงของผูแตงโดยศกึษาหลกัฐานจากตวับทซึง่จะทาํใหเขาใจ

ผูแตงและการสรางสรรควรรณคดีเรื่องนี้ไดมากกวา

 สวนในเรื่องสมัยที่แตง จากขอสันนิษฐานวาวรรณคดีเรื่องนี้

นาจะแตงในสมัยชวงรัชกาลที่ 5 ผูวิจัยคิดวานาจะมีความเปนไปไดสูง เพราะ

ในชวงสมยันีเ้ปนยุคสมยัทีว่รรณคดีประเภทนทิานประโลมโลกไดมกีารพมิพ

เผยแพรจําหนายแพรหลายไปท่ัวประเทศดังกลาวไปแลวขางตน กวีผูแตง 

สรรพล้ีหวน ก็อาจจะไดรับอิทธิพลจากการแตงหนังสือนิทานประโลมโลก

ที่แพรในสมัยนั้นและนํามาใชเปนแนวทางในการแตงวรรณคดีเรื่องนี้ก็เปน

ไปได ดังจะเห็นไดจากการรับอิทธิพลการแตงจากวรรณคดีนิทานประโลม

โลกท่ีนิยมกันในยุคสมัยนั้น ไมวาจะเปนเรื่องการใชฉันทลักษณทั้งเรื่องของ

การเลือกใชรูปแบบฉันทลักษณประเภทกลอนและการใชคําสัมผัสในแบบ

สุนทรภูที่นิยมแตงกลอนนิทานในสมัยเดียวกันซึ่งเปนเร่ืองของ “ลีลา” หรือ 

“ทวงทํานองแตง” (style) ในลักษณะเดียวกัน นักสังคมวิทยาวรรณคดี

เชือ่วา นกัเขยีนยอมไดรบัอทิธพิลของยุคสมัยอยางหลกีเลีย่งไมได ดงัทีส่ภุางค 

จันทวานิช กลาววา

 นกัเขยีนไมใชผูสรางวรรณกรรมประเภทใหมขึน้ เขาเพยีง
แตปรบัปรงุหรอืพลกิอะไรบางอยางในสภาพแวดลอมทาง
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 5 เนนโดยผูวิจัย 

วรรณกรรมท่ีถึงจุดจะตองเปลี่ยนแปลง5....ในแงลีลา ลีลา
เปนเรื่องของนักเขียนแตละคนแตละสังคมดวย เพราะลีลาคือ
ประสบการณรวมที่กลายเปนภาพ (image) แกนเร่ือง (theme) 
รปูแบบ (form) ทีผู่เขียนและผูอานมอียูรวมกนั ดงันัน้ เราจึงอาจ
บอกไดวางานชิน้หนึง่เปนงานสมยัไหนโดยทีไ่มรูชือ่คนแตงเลย 
แตจากการวิเคราะหขอเขียน (text) ดูโครงสรางประโยค ดูการ
ใชการลําดับคําในประโยค ดูประเภทของส่ิงของหรือการกลาว
เปรียบเทียบ (metaphor) ที่ใช ฯลฯ ไมวานักเขียนจะวิเศษ
เกงกาจเพียงใด เขาจะหนีไมพนอิทธิพลของรสนิยมที่
แวดลอมอยู

(สุภางค จันทวานิช, 2526: 52)
 ดงันัน้ แมวา การใชภาษาของวรรณคดีเรือ่ง สรรพลีห้วน จะเปนคาํผวน
ทางเพศซึ่งมีลักษณะแตกตางไปจากวรรณคดีนิทานประโลมโลกเรื่องอื่นๆ 
ซึ่งอาจเปนเรื่องการสรางความแปลกใหมหรือการแตงเพื่อลอขนบการแตง
วรรณคดีประเภทนิทาน แตในแงของเนื้อหาหลักของเรื่องซึ่งมีลักษณะเปน
นทิานประโลมโลก และรปูแบบลลีาการแตงทีม่ลีกัษณะรวมสมยักบัวรรณคดี
นทิานในสมัยนัน้ วรรณคดีเรือ่ง สรรพล้ีหวน นี ้จงึนาจะแตงในชวงทีว่รรณคดี
นิทานประโลมโลกมีการพิมพจําหนายอยางกวางขวางและไดรับความนิยม
อานกันอยางแพรหลายทั่วไป ดวยเหตุผลของลักษณะรวมทางฉันทลักษณ
ที่มีรวมกันซึ่งเปนลักษณะท่ีบงบอกยุคสมัยของการแตงไดเปนอยางดี
 เมื่อพิจารณาลักษณะกลอนใน สรรพลี้หวน จะพบวา ผูแตงมีความ
สามารถสูงในการแตงกลอน ดวยเหตุที่ลักษณะกลอนมีความไพเราะลงตัว 
ทั้งในดานจํานวนคําและเสียงลงทายของคํากลอนในแตละวรรคท่ีแสดงให
เห็นความเชี่ยวชาญในการแตงกลอนดังนี้ ดานการใชจํานวนคํา ในแตละ
วรรค พบวากวีใชจํานวนคําคอนขางสม่ําเสมอ คือ 8 คํา มีบางเปนบางวรรค
ที่ใช 9 คํา แตก็พบนอยมาก นอกจากนี้ในแตละวรรค กวีไดแบงจังหวะของ
คํา เปน 3-2-3 หรือ 3-3-3 (ในกรณีที่มี 9 คํา) ซึ่งเปนจังหวะที่ชัดเจน 
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ในดานเสียงวรรณยุกตทายวรรค พบวา กวีใชเสียงวรรณยุกตทายวรรค
อยางเขาใจในลักษณะกลอน คือจะใชเสียงที่ฟงแลวราบร่ืน เหมาะสมกับการ
ลงทายแตละวรรคของกลอนไมทําใหขัดหู นอกจากน้ี กวียังใชสัมผัสใน
ทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระในแตละวรรคอยางแพรวพราวทุกวรรค 
แมจะไมไดมีถึง 2 แหงในทุกวรรคอยางเชนกลอนของสุนทรภู แตทุกวรรค
จะตองมีสัมผัสในอยางนอย 1 แหง และเปนสัมผัสที่อยูในจุดแบงวรรค 
เชน ในคําที่ 3 กับคําที่ 4 หรือกับคําที่ 5 กับคําที่ 6 หรือคําที่ 7 ซึ่งเปน
ตําแหนงที่สุนทรภูใช และกวีในยุคตอๆ มานิยมใช นอกจากนี้จะพบวา ใน 
สรรพลี้หวน กวีมีความสามารถในการหาคํามารับสงสัมผัส จึงทําใหเสียง
ของกลอนในวรรณคดีเรื่องน้ีมีความไพเราะล่ืนไหล ซึ่งแสดงใหเห็นความ
สามารถของกวีเปนอยางยิ่ง ดังจะแสดงใหเห็นการใชจํานวนคําดวยการแบง
จงัหวะของกลอน และการใชเสยีงสมัผสัใน ตลอดจนเสียงวรรณยุกตทายวรรค 
ตามที่อธิบายมาขางตน ดังตอไปนี้
 นครัง / ยังมี /เทาผีแหน กวางยาวแสน / ยศคืบ / สืบยศถา
 เมืองหางกวี / รีหับ / ระยับตา พันหญาคา / ปูราก / เปนฉากบัง
 สูงพอดี / หยีหิบ / พอหยิบติด ทองอังกฤษ / สลับดี / ดวยหนีหัง
 กําแพงมี / รีหาย / ไวขอดัง เจาจอมวัง / พระราโช / ทาวโคตวย

(สรรพลี้หวน หนา 7)
 นอกจากการแตงตามขอบงัคบัของกลอนแลว ผูแตงยงัแตงกลบทแทรก
อีก 1 ชวง เปนตอนที่กลาวถึงเทวดาที่ลงมาชวยนางหาวคี เปนกลบทท่ีมีชื่อ
ในตํารากลอนวา กลบทสบัดสบ้ิง กลบทชนิดนี้ไดเพิ่มขอบังคับใหมีการซํ้า
เสียงของคํา 1 คําหรือซ้ําเสียงพยัญชนะตน 1 เสียงสลับกันเปนคูในทายวรรค
ทุกวรรคทําใหเกิดจังหวะกระทบกระทั่งท่ีทายวรรค ซ่ึงการแตงกลบทแทรก
ซึง่มขีอบงัคบัท่ีเพิม่เติมขึน้มาน้ีแสดงใหเห็นความสามารถทางกวีของผูแตงได
อกีทางหน่ึง ความสามารถของกวีในการแตงกลอนท่ีกลาวมาน้ี จงึทาํใหกลอน
ใน สรรพล้ีหวน มจีงัหวะล่ืนไหลและคุนหูเปนทีต่ดิใจของผูอานผูเสพ จงึอาจ
เปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหผูเสพวรรณคดีเรื่องน้ีชื่นชอบและจดจําเน้ือความจน
สามารถนํามาถายทอดสืบตอกันมาไดเปนอยางดี
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 6.4 การเผยแพรและการเสพวรรณคดีเรื่องสรรพลี้หวน
  ในฐานะท่ีเปนวรรณคดีทองถ่ิน สรรพล้ีหวน อาจนับไดวาเปน
วรรณคดีเรื่องหนึ่งที่มีผูรูจักกันดีในทองถิ่นภาคใต ดังที่มีผูเขียนกลอนกลาว
ถึงความแพรหลายของวรรณคดีเรื่องนี้ไว ดังนี้ 
 วรรณกรรมชาวใตไดปรากฏ  ระบือพจนลือนามชนถามหา

 อายุเคลื่อนเลื่อนตามกาลเวลา ยังไมปรากฏแจงหายแคลงใจ

 ใครประพันธวันใดไมกําหนด  มธุรสเพลิดเพลินเกินคําไข

 “สรรพลี้หวน”ชวนอานสําราญใจ ชาวใตไทยเลนคาํผวนสาํนวนกลอน

 ลางคนหาวาหยาบโลนโดนคลีหํา สํานวนคําจําหลักตามอักษร

 สัมผัสในสัมผัสนอกบอกวรรคตอน แตเกากอนตามลิขิตไมผิดเลย

 ตั้งแตเด็กยังลอลอพอจําได  นายหนงัควายเอามาวางานแกเมลย

 จนไดหยอคอดางไมสางเลย  ไมละเลยคนควาหาจนพบ

 “สรรพลี้หวน”เลิศล้ําดังคําขาน ผูที่นํามาใหอานคือ”จารยจบ”

 จึงคิดลอกบอกตอไมขอลบ  คิดทวนทบใหสืบอยูคูแผนดิน

 ใหเด็กใหมไดเริ่มหยอพอไดอาน รักษาสารใหมั่นคงดุจลงหิน

 เชิญแฟนแฟนแดนลอน่ังกอดิน อานใหสิน้ของด…ี”สรรพลีห้วน”… 

 (นายบาวยัก, 2552 [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://sbschool.info

/sbfr/index.php? )

 ขอความนี้แสดงใหเห็นวา วรรณคดีเรื่องนี้มีชื่อเสียงและมีผูรูจักกัน
อยางแพรหลายมานานและคนที่ยังไมเคยฟงเคยอานก็อยากจะฟงอยาก
จะอาน ดงัขอความกลอนวา “วรรณกรรมชาวใตไดปรากฏ ระบือพจนลอืนาม
ชนถามหา” ซึ่งผูแตงกลอนบทนี้ไดรูจักและจดจําวรรณคดีเรื่องนี้มาตั้งแต
ยังเด็กแลว ก็ไดจดจําเอาไวตั้งแตยังเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นจึงไดคนหาตนฉบับ
วรรณคดีเรื่องนี้ดวยความพากเพียร เมื่อพบแลวจึงไดนํามาเผยแพรตอไป 
แสดงใหเห็นวา วรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน เปนวรรณคดีทองถิ่นภาคใต
เรื่องหน่ึงที่มีการเผยแพรอยางแพรหลายในสังคมภาคใต และตอมาก็ได
เผยแพรอยางกวางขวางเปนที่รูจักทั่วไปในภาคอื่นๆ ดวย สวนรูปแบบการ
เผยแพรวรรณคดีเรือ่ง สรรพลีห้วน นัน้พบวามรีปูแบบการเผยแพรในหลาย
ลักษณะซึ่งแสดงใหเห็นความแพรหลายของวรรณคดีเร่ืองนี้ ดังนี้
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  6.4.1 การเผยแพรในรูปแบบลายลักษณอักษร
 แมวาวรรณคดีเรือ่งน้ีนาจะแตงมาต้ังแตประมาณสมัยรัชกาลที ่5 ดงัได
กลาวไปแลวและไมแนชัดวา วรรณคดีเรื่องนี้มีการพิมพเปนหนังสือคร้ังแรก
ตั้งแตเมื่อใด แตผูวิจัยสันนิษฐานวา อาจจะมีการจัดพิมพมาแลวนับต้ังแต
การตั้งโรงพิมพเพ่ือพิมพหนังสือนิทานจักรๆ วงศๆ เลียนแบบ “หนังสือ
วัดเกาะ” ที่ไดรับความนิยมอานกันในสมัยนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานจากหลัก
ฐานที่โสมทัต เทเวศรกลาวไวในหนังสือ “เกร็ดภาษาและหนังสือไทย” 
(โสมทัต เทเวศร 2516: 20) วา ในหนงัสอื “พระสทูน” ฉบับพมิพคร้ังที ่2 ของ
โรงพิมพบานพระยาสมุทบุรานุรักษ เม่ือ จ.ศ. 1251 หรือ พ.ศ. 2432 ในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไดประกาศขายหนังสือเลมหน่ึงชื่อวา “ศัพทหวน” หนังสือเลมนี้
แตงเปนนทิานโดยมีชือ่ตวัละคร และการใชถอยคาํเปนคาํผวนทัง้สิน้ โสมทตั 
เทวศร กลาววา “เขาใจวา หนงัสอืเลมนีจ้ะเปนหนงัสอืไทยเลมแรกท่ีใชคาํผวน
มากท่ีสดุ จนเปนแบบอยางใหคนในสมัยหลังเลียนแบบ จะผิดกนักเ็ฉพาะวิธี
แตง คือหนังสือ “ศัพทหวน” ไดเปนกลอนตลอดทั้งเลม อันเปนความนิยม
ในสมัยนั้น แตที่คนสมัยหลังมาแตงเลนคําผวนก็แตงแบบรอยแกวธรรมดา 
ถาจะเปรียบเทียบกันแลว หนังสือ “ศัพทหวน” ยังมีศิลปะในการประพันธ
อยูมาก เปนหนังสือที่แปลกและอาจจะแปลกที่สุดในโลกหนังสือ” (โสมทัต 
เทเวศร, 2516: 20-21)
 เปนไปไดหรือไมวา หนังสือเรื่อง “ศัพทหวน” ที่โสมทัต เทเวศรกลาว
ถงึนีก้ค็อื สรรพลีห้วน นัน่เอง ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาจากช่ือหนังสอืเห็นวามคีวาม
คลายคลึงกันมาก คือ สรรพลี้หวน และ ศัพทหวน นี้มีเสียงคําแรกพองกัน
ในคําวา “ศพัท” และคําวา “สรรพ” ผูวจิยัคดิวา ในการแตงคร้ังแรก วรรณคดี
เรื่องนี้อาจจะยังไมมีชื่อเรื่อง เพราะไมปรากฏชื่อเรื่อง “สรรพลี้หวน” นี้
ในเนื้อหาของเรื่องเลย แตเมื่อมีผูนํามาจัดพิมพในครั้งแรกจึงอาจใชชื่อ
วา “ศัพทหวน” เพื่อใหหมายถึงหนังสือที่วาดวยการใชถอยคําผวน ตอมา
ก็อาจจะมีการตั้งชื่อใหมเปน “สรรพลี้หวน” ดวยการใชคําผวนทางเพศ
เพื่อใหสอดคลองกับเน้ือหาของวรรณคดีเรื่องนี้ นักวิชาการบางคนเชน 
นายเปลือ้ง ณ นคร กย็งัเคยใชชือ่เรยีกหนงัสอืเรือ่งนีว้า “ศพัทลีห้วน” ซึง่ยงัเหน็
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รองรอยของการใชคาํเดิมอยู ดงันัน้ช่ือสรรพล้ีหวน จงึอาจเปนการต้ังช่ือของ
ผูทีน่าํวรรณคดเีรือ่งมาตพีมิพเปนรปูเลมในสมยัหลงักเ็ปนได และหลงัจากนัน้
จึงนิยมเรียกช่ือน้ีแทนชื่อ “ศัพทหวน” แตเดิมมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
เนื้อหาที่โสมทัตกลาวไวก็สอดคลองตรงกันกับสรรพลี้หวนมาก ไมวาจะเปน
รปูแบบการแตงทีแ่ตงดวยกลอนหรอืเนือ้หาของเรือ่งทีเ่ปนนทิานซึง่มชีือ่และ
การใชถอยคําเปนคําผวนทั้งสิ้น
 การตพีมิพเผยแพรหนงัสอื สรรพล้ีหวน ทีม่หีลกัฐานเดนชัดนาจะเร่ิม
ตนในเวลาไมเกิน 50 ปที่ผานมา ผูที่มีบทบาทในการทําใหวรรณคดีเรื่องนี้
แพรหลายยิง่ขึน้ดวยการนาํตนฉบบัวรรณคดเีรือ่งนีม้าจดัพมิพเปนหนงัสอืเปน
คนแรก นาจะเปน “ขุนพรหมโลก” เม่ือประมาณ พ.ศ. 2516 (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธานี, 2548: 197) หากจะสรุปเร่ืองการเผยแพรวรรณคดี
เรื่องน้ีเปนหนังสือโดยอาศัยจากการบอกเลาและหลักฐานจากการจัดทําเผย
แพรเปนหนังสือ ซึ่งมีทั้งตนฉบับตัวเขียน ฉบับถายสําเนา และฉบับพิมพจาก
โรงพิมพ ทําใหทราบวา วรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน นี้มีการเผยแพรเปน
ลายลักษณในรูปแบบหนังสือมาแลวนับสิบครั้ง 
 สวนรปูแบบการจดัพมิพหนงัสอืเรือ่งนี ้มทีัง้ทีพ่มิพเฉพาะวรรณคดเีรือ่ง 
สรรพลีห้วน เรือ่งเดียว และจัดพมิพรวมกับวรรณคดีทองถิน่ภาคใตเร่ืองอืน่ๆ 
เชน ฉบับพิมพของชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมปกษใต ฉบับพิมพครั้งที่ 2 
ผูจัดพิมพไดนําวรรณคดีภาคใตหลายเรื่อง ไดแกเร่ือง นายดั่น ซึ่งเปน
วรรณคดีนิทานประโลมโลกแตงเปนกลอนสวดซึ่งเปนรูปแบบคําประพันธที่
นยิมใชแตงนทิานประโลมโลกของภาคใตโดยใชฉนัทลักษณกาพยยานี กาพย
ฉบงั และกาพยสรุางคนางค เรือ่งบทกลอมลกู บทปรศินาคาํทาย และเนือ้หา
บางสวนของตํารายาสัปดน ซึ่งเปนตนฉบับของภาคใต สวนใหญที่จัดพิมพ
จะใชสํานวนท่ีปริวรรตเปนภาษาภาคกลางแลว แตก็มีบางฉบับจัดพิมพทั้ง
สํานวนทองถิ่นภาคใตและสํานวนภาคกลาง เชน ฉบับของสํานักพิมพมายิก 
เมื่อ พ.ศ. 2357 เปนตน อยางไรก็ดี ไมวาจะจัดพิมพกี่คร้ัง ก็จะมีการนํา
บทกลอนคําเตือนเกี่ยวกับการอานวรรณคดีเรื่องน้ีซึ่งมี 2 สํานวนมาจัดพิมพ
ไวดวย เชน ในฉบับพิมพของขุนพรหมโลก สํานวนแรกอยูบนปกหนาของ
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หนังสือ แตสํานวนท่ี 2 อยูบนปกหลังของหนังสือ ดังตัวอยางสํานวนแรก
 สรรพลี้หวนควรอานตามบานราง หนาํหรือหางคลองทะเลนอกเคหา
 จะดีรายปลายคําเปนธรรมดา บอกภาษานิทานอานอยาแปล
 เหมือนแบบเกาเอาชื่อถือเปนหลัก ถึงที่รักก็ใหเฉยอยาเผยแผ
 ใหอภัยบาวสาวหนุมเฒาแก  ผึ่งขึ้นแลหยิบอานสําราญเอย
 การพิมพเผยแพรเปนหนงัสอืหลายสบิครัง้ กน็าจะทาํใหวรรณคดเีร่ืองนี้
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายมากข้ึน เพราะผูเสพสามารถท่ีจะหาซ้ืออานได
โดยสะดวก ผูวจิยัเองก็ไดตนฉบับพมิพหนงัสอืเลมนีเ้ปนฉบับทีช่มรมอนุรกัษ
ศิลปวัฒนธรรมปกษใตพิมพเปนครั้งที่ 2 ดวยการซื้อจากรานขายของที่ระลึก 
บริเวณหนาวัดพระธาตุไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เห็นไดวา 
หนังสือนี้ในปจจุบันไมไดเปนหนังสือที่หายากแตอยางใด 
 อยางไรก็ตาม การที่ผูเสพรูจักวรรณคดีเรื่องนี้อยางแพรหลายก็อาจ
ไมไดมาจากการอานจากหนังสือแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังไดมาจาก
สื่ออื่นๆ อีก เพราะกอนท่ีจะมีการพิมพหนังสืออยางแพรหลาย ก็อาจจะมี
ผูรูจักวรรณคดีเรื่องนี้จากการถายทอดดวยการบอกเลา ซึ่งนอกจากจะมีการ
พิมพเปนหนังสือแลว ก็ยังผูนําวรรณคดีเรื่องนี้ไปเผยแพรในรูปแบบอื่นเชน 
หนังตะลุง หนังตะลุงคน บทเพลง โดยเฉพาะในระยะหลัง มีการนําตนฉบับ
วรรณคดีเรื่องนี้ไปเผยแพรในสื่อสมัยใหมอยางอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย 
ทําใหมีผูรูจักและเคยอานเคยฟงตนฉบับนี้ในวงกวางมากขึ้น ดังจะกลาว
ในหัวขอตอไป
  6.4.2 การเผยแพรในรูปแบบมุขปาฐะ
 วรรณคดเีรือ่ง สรรพล้ีหวน เผยแพรในรปูแบบมขุปาฐะทีห่ลากหลาย 
ทั้งในดานการเลาสืบตอกันมา การนําตัวบทมาใสทํานองเปนบทขับรอง 
การถายทอดดวยการแสดง ซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการถายทอดวรรณคดีทองถ่ิน
ที่สําคัญ ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไปนี้
  6.4.2.1 การเลาสืบตอกันมา
 ดงัท่ีไดกลาวมาแลววา สรรพลีห้วน อาจนับไดวาเปนวรรณคดีทองถิน่
ภาคใตเรือ่งหนึง่ทีม่ผีูรูจกักนัด ีกอนทีจ่ะมผีูคนพบตนฉบบัและนาํมาพมิพเปน
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รูปเลมเผยแพรในรูปแบบของหนังสือนั้น วรรณคดีเร่ือง สรรพลี้หวน นาจะ
เปนที่รูจักและเผยแพรกันในหมูผูสนใจกาพยกลอนดวยวิธีการทองจําเลาตอ
สืบกันมาจากรุนสูรุน ดังที่มีผูเลาวา “ผมเองไดยินคํากลอนและคํารองของ
สรรพลี้หวนตั้งแตยังเด็กนาจะประถมตนกระมัง จากคํารองของคุณ
พอ รองเลนๆ สนุกๆ ใหฟงตอนท่ีชวยกันทํางานบานเม่ือคร้ังเกากอน 
สารภาพวาชอบคาํกลอนทีไ่พเราะเสนาะห ูผูแตงใชคาํกลอนไดเฉียบ
ขาด ประทับใจและสนใจมาตั้งแตนั้นมา แตก็พยายามทอง พยายามจํา
มาทองเลนๆ” (นายขนมตม 2552: [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://share.
psu.ac.th/blog/ptomstory) ขอความดงักลาวแสดงใหเหน็วา สรรพลีห้วนนี้
มีผูทองจําและถายทอดตอกันมาดวยความประทับใจ ซึ่งผูที่จําเนื้อหาของ
วรรณคดีเรื่องน้ีได ก็จดจํามาจากการขับหรือการทองสืบตอกันมา มิไดจดจํา
มาจากการอานลายลักษณแตอยางใด จึงเปนลักษณะการถายทอดวรรณคดี
เรื่องนี้อีกรูปแบบหน่ึง
  6.4.2.2 การขับรองเปนบทเพลง
  ผูวิจัยพบวามีการนําเน้ือหาคํากลอนจากวรรณคดีเรื่องน้ีมาใสทํานอง
เพลงเพื่อทําเปนบทขับรองและบันทึกเสียงในรูปแบบเทปคาสเซ็ต (tape 
cassette) และแผน CD (compact disc) ออกจําหนายทั่วไป ทําใหมี
ผูรูจักวรรณคดีเรื่องนี้ผานบทเพลงขับรอง ผูที่นําวรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน
มาทําเปนบทเพลงขับรองออกจําหนายเทาที่มีหลักฐานปรากฏไดแก 
นายประจวบ สาครินทร หรือเปนที่รูจักในฐานะนายหนังตะลุงประจวบ 
แชมปฤๅษีทองคํา แหงอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยใชชื่อเทปคาสเซ็ต
ชุดนี้วา “กลอนขําขันพื้นบานเมืองใตจากกวีเมืองนครศรีธรรมราชยุคตน
รตันโกสนิทรซึง่กําลังจะหายสาบสูญ” เมือ่ ป พ.ศ. 2530 เปนการจัดทาํในรูป
แบบดนตรีหนังตะลุงพื้นบาน (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต, 2544: 7807) 
 ตอมาเอกชัย ศรีวิชัย ไดนํามาบันทึกเสียงดวยการใสทํานองและ
บรรเลงดวยเคร่ืองดนตรีสากลสมัยใหม แตขบัรองดวยทํานองหนังตะลุง เมือ่ 
พ.ศ. 2542 โดยใชชือ่ในการขบัรองวา อยักะเชก ศรวีชิยั ซึง่ช่ือนกัรองกเ็ปนการ
ใชคําผวนจากช่ือวา เอกชัย ออกจําหนายเปนเทปคาสเซ็ต และตอมานํามา

97มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



บันทึกเปนแผน CD โดยนําตัวบทมาแบงตอนเปนตอนสั้นๆ แลวใสทํานอง
เพลงสมัยใหมที่แตกตางกันและขับรองตอเนื่องกันในแตละบทเพลง
  6.4.2.3 การแสดงหนังตะลุง
  ดังกลาวมาขางตนแลววา วรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน มีลักษณะ
การเผยแพรดวยการนํามาเปนบทประกอบการแสดงหนังตะลุง ดังที่
ปรากฏในบทกลอนของนายบาวยักซึ่งกลาวถึงความแพรหลายของ
วรรณคดีเรื่องนี้ตามที่ผูวิจยัไดกลาวไปแลว มีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแตง
กลอนไดรูจักวรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน ผานการแสดงหนังตะลุง ดังนี้ 
 ตั้งแตเด็กยังลอลอพอจําได  นายหนังควายเอามาวางานแกเมลย
 จนไดหยอคอดางไมสางเลย ไมละเลยคนควาหาจนพบ
 “สรรพลี้หวน” เลิศล้ําดังคําขาน ..............

(นายบาวยัก, 2552 [ ออนไลน] เขาถึงไดจาก 
http://sbschool.info/sbfr/index.php?topic=438.0)

 ขอความนี้แสดงใหเห็นวา วรรณคดีเรื่องนี้มีชื่อเสียงและมีผูรูจักกัน
อยางแพรหลายมานาน ซึ่งผูแตงกลอนบทนี้ไดรูจักและจดจําวรรณคดีเร่ืองนี้
มาต้ังแตยงัเดก็แลว โดยรูจกัผานการแสดงหนงัตะลงุดงัขอความวา “นายหนงั
ควายเอามาวางานแกเมลย” คาํวา “งานแกเมลย” หรอื แกเหฺมรฺย เปนโอกาส
ของการเลนหนังตะลุงโอกาสหน่ึง คอื เปนการเลนบวงสรวงครูหมอหนังหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไดบนบานไว ซึ่งพิธีการแกเหฺมฺรยจะกระทํากอนการเลนหนัง
ตะลุงโดยทั่วไปเพียงแตจะเสริมการแกบนในชวงปรายหนาบท โดยกลาวขับ
รองเชิญครูหมอหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิมารับเครื่องบวงสรวง ยกเรื่องรามเกียรติ์
ตอนใดตอนหนึ่งที่พอจะแกเคล็ดวาตัดเหฺมฺรยไดขึ้นแสดง เชน ตอนเจาบุตร
เจาลบ เปนตน จบแลวชมุนมุรปูตางๆ มฤีๅษ ีเจาเมอืง พระ นาง ตวัตลก ฯลฯ 
โดยปกรวมกันหนาจอเปนทาํนองวาไดรวมรูเปนพยานวาเจาภาพไดแกเหมฺรฺย
แลว แลวนายหนังใชมีดตัดหอเหฺมฺรยขวางออกนอกโรงเรียกวา “ตัดเหฺมฺรย” 
เปนเสร็จพิธี (สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต, 2542: 8320) ขอความกลอน
ขางตนนีแ้สดงใหเหน็วา ในงานแกเหฺมรฺยคงจะมผีูนาํเรือ่งสรรพลีห้วนมาเลน
หลังจากเสร็จพิธีขางตนเรียบรอยแลว
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 เอกชัย ศรวีชิยั ยงัไดนาํบทวรรณคดีเรือ่งนีม้าแสดงเปน “หนงัตะลงุคน” 
ในชวงระหวางการเปดแสดงดนตรขีองตน หนงัตะลงุคนเปนลกัษณะการใชคน
แสดงบทบาทในเร่ือง โดยออกทาทางเลียนแบบตัวหนังตะลุง โดยมีเอกชัย 
ศรวีชิยัเปนผูพากยบททัง้บทขบัรองและบทเจรจา การแสดงดงักลาวนีเ้ปนการ
แสดงสั้นๆ สลับกับการแสดงดนตรี โดยแสดงตั้งแตเริ่มเปดเรื่อง แนะนําตัว
ละครทาวโคตวย นางคีแหมและโคตวยพระเอกของเร่ืองจนถึงตอนอํามาตย
เมืองหางกวีเดินทางไปสูขอนางไหหยีพระธิดาทาวโบตักใหแกโคตวยเรื่อง
ก็จบ และแสดงดนตรีตอไป ในการแสดงบทหนังตะลุงคนเรื่อง สรรพลี้หวน
นี ้เอกชยั ศรวีชิยั ไดแสดงความสามารถทัง้การพากยบทขบัรองและบทเจรจา
ของตัวละครซึ่งเรียกเสียงหัวเราะใหแกผูชมเปนจํานวนมาก อนึ่ง กอนการ
แสดงเอกชัย ศรีวิชัย ก็ไดกลาวชี้แจงวา บทหนังตะลุงที่จะนํามาแสดงถือเปน
ภูมิปญญาของชาวภาคใตที่สมควรอนุรักษไว จึงตองการที่จะเผยแพรใหเห็น
ความสามารถของผูแตงไมไดมีจุดประสงคที่จะนําเรื่องหยาบโลนมาเสนอ
ตอผูชม ตอมาบริษัทไอคิวดี มีเดีย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเดียวกันกับผูผลิตซีดี
เพลงสรรพล้ีหวน ของเอกชัย ศรีวิชัย ไดบันทึกภาพและเสียงการแสดงหนัง
ตะลุงคนดังกลาวลงบนแผน VCD (video compact disc) เพื่อจําหนายเผย
แพรแกผูบริโภคโดยท่ัวไป ในราคาปกขายปลีกแผนละประมาณ 99 บาท
  6.4.3 การเผยแพรในสื่ออินเทอรเน็ต
 ปจจุบัน สื่ออิเล็กทรอนิกสไดพัฒนาจนมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
อินเทอรเน็ต เปนสื่อหน่ึงท่ีใชในการติดตอสื่อสารของคนในยุคปจจุบัน 
กลาวไดวาขอมูลท่ีเผยแพรในอินเทอรเน็ตมีทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนเนื้อหา
เพื่อความรูทางวิชาการแขนงตางๆ ขาวสารขอมูล รวมทั้งความบันเทิงใน
รูปแบบตางๆ ซึ่งขอมูลคติชนวิทยาก็มีการนํามาเผยแพรในอินเทอรเน็ต
ดวย ดังที่ศิราพร ณ ถลาง กลาววา “การสื่อสารทางอินเตอรเน็ตนอกจาก
จะเปนไปเพ่ือการคนหาขอมูลขาวสารท่ีเปนสาระประโยชนแลว ยังเปนวิธี
การส่ือสารเพ่ือความบันเทิงของคนรุนใหมที่ใชคอมพิวเตอรอีกดวย และใน
การใชคอมพิวเตอรก็มี “เรื่องเลา” เชน เรื่องของ virus ประเภทตางๆ เร่ือง
เลาที่เรียกวาเปน urban legend คือ เรื่องราวของเด็กวัยรุนสมัยนี้ เร่ืองเกี่ยว
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กับนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมตางๆ เรื่อง
นินทาดาราในภาพยนตร เรื่องนินทานักการเมืองกับผูหญิง เร่ือง (stories) 
ทั้งหลายเหลานี้มีอยูในเว็บไซตตางๆ ที่ใครจะเขาไปเปดอานก็ไดกลายเปน
 “เรือ่งเลาในอินเตอรเนต็” ทีเ่ปนทีน่ยิมในกลุม folk ทีเ่ลนคอมพวิเตอร” (ศริาพร
ณ ถลาง, 2544: 60)
 ผูวิจัยพบวา นอกจากจะเผยแพรดวยการจัดพิมพเปนหนังสือ
ซึ่งเปนรูปแบบลายลักษณและการถายทอดดวยรูปแบบมุขปาฐะแลว 
ยังมีผูนําวรรณคดีเรื่อง สรรพลี้หวน ไปเผยแพรในเว็บไซตตางๆ ในส่ือ
อินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก การเผยแพรวรรณคดีเรื่องนี้ เปนไปในรูปการ
นําตนฉบับทั้งหมดมาใสไวเพื่อใหคนไดเขามาอาน และบางเว็บไซตก็จะมี
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้ ทั้งความคิดเห็นของผูนํา
มาเผยแพร และความคิดเห็นของผูที่เขาเยี่ยมชมเว็บไซต อาจกลาวไดวา
สื่ออินเทอรเน็ตไดทําใหวรรณคดีเรื่องนี้เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางมากข้ึน
และเน่ืองจากส่ืออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ เผยแพรโดยไมจํากัดสถานท่ี 
ผูที่มีคอมพิวเตอร มีเครือขายโทรศัพทก็สามารถเขาถึงส่ือประเภทนี้ได
อยางงาย จงึทาํใหวรรณคดเีรือ่งนีแ้พรหลายไปสูคนกลุมตางๆ ไมจาํกดัเฉพาะ
กลุมผูเสพในทองถิ่นภาคใต ตางจากในอดีตเมื่อไมกี่สิบปที่ผานมา โอกาส
ของคนท่ัวไปที่สามารถหาวรรณคดีเรื่องนี้มาอานเปนไปไดยาก 
 การเผยแพรวรรณคดีเรื่องนี้ทางสื่อสมัยใหมอยางอินเทอรเน็ต ทําให
เกิดการแสดงทัศนะเก่ียวกับวรรณคดีเรื่องนี้อยางแพรหลาย ซึ่งจากการ
ประมวลความเหน็ของผูเสพวรรณคดเีรือ่งนีท้างสือ่อนิเทอรเนต็ พบวา มกีาร
แสดงทัศนะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องนี้แยกเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้
 1. ทัศนะที่เห็นวา วรรณคดีเรื่องนี้มีคุณคา แสดงใหเห็นความ
สามารถของผูแตง สมควรที่จะมีการเผยแพรตอ กลุมนี้มีความเห็น
วา เปนคํากลอนท่ีไพเราะ และแสดงอารมณขันของผูแตง เปนมรดกทาง
ภูมิปญญาของภาคใต เชน “...สารภาพวาชอบคํากลอนท่ีไพเราะเสนาะหู 
ผูแตงใชคํากลอนไดเฉียบขาด ประทับใจและสนใจมาตั้งแตนั้นมา 
วันนี้เลยไปสืบเสาะมาจากทานพ่ี google หาบทกลอนฉบับเต็มๆ 
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มาฝากกัน ลองมาดู มาอาน มาศึกษาการใชคํา เลนคํา เรียบเรียงคํา 
ของภมูปิญญาทองถิน่ดานภาษาและวรรณกรรม ผมถอืเปนมรดกทาง
ภาษาใตที่ควรอนุรักษไวนะครับ ([ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://share.
psu.ac.th/blog/ptomstory/4152)
 2. ทัศนะที่เห็นวา วรรณคดีเรื่องนี้ไมมีคุณคา เปนวรรณคดีที่
หยาบโลน ไมสมควรที่จะมีการเผยแพร กลุมนี้มีความเห็นตรงขามกับ
กลุมแรก คอื เหน็วา เปนวรรณคดทีีใ่ชภาษาหยาบโลน ไมสมควรทีจ่ะเผยแพร
ในวงกวาง บางคนเห็นวาเปนหนังสือ “ลามกอนาจาร” และประณามผูที่นํา
วรรณคดีเรื่องน้ีมาเผยแพรตออยางรุนแรง เชน “...คุณทึ่งในการแตงกลอน
ลามกก็เรื่องของคุณเถิดครับ อยาไปเอามาใสใวในเว็บอันนี้เลยเพราะวา
สวนมากมีแตผูหญิง คุณทําอะไรก็ควรรูกาละเทษะ (โทษทีถาเขียนผิดครับ) 
ซะบาง คณุเรยีนจบมาไดถงึเปนหมอไมนาเลยวากลบัไมมหีวัคดิ...คณุอยามา
อางเลยวากลอนนี้มันสวยงาม ใครๆ ก็มองเห็นวามันเปนกลอนลามก ไมมี
กลอนไหนหรอกครับท่ีสวยงามถาเวลามาผวนคํากลับออกมาแลวอาน 
วา ‘ห สระ อ’ี หรอืวา ‘ค ว แหวน ย’ “ (http://www.pantip.com/cafe/library)
 เห็นไดวา ทัศนะที่ตางกันเปน 2 ขั้วเชนนี้ เกิดจากการใชมาตรฐานใน
การตัดสินที่ตางกัน กลุมที่เห็นวา เปนวรรณคดีที่มีคุณคาใชเกณฑความเปน 
“มรดกทางวัฒนธรรม” และ “ภูมิปญญาชาวบาน” มาพิจารณา ทําใหมอง
เห็นในแงศิลปะทางภาษาและอารมณขันของคนไทย แตกลุมที่เห็นตรงขาม
ใชเกณฑมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมมาตัดสิน จึงทําใหเกิดความคิด
ที่ขัดแยงกันอยางตรงขามในการเผยแพรวรรณคดีเร่ืองนี้
 อนึ่ ง ในการศึกษาผู เสพและรูปแบบการเสพวรรณคดีเร่ือง 
สรรพล้ีหวน นี้ นอกจากผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของผูเสพในกลุม
ผูเขาชมเว็บไซตซ่ึงเปนชองทางหน่ึงในการเผยแพรวรรณคดีเร่ืองน้ีในปจจบุนั
แลว ผูวิจัยยังสนใจท่ีจะสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการเสพวรรณคดีเร่ืองน้ี
จากกลุมประชากรในสังคมภาคใตโดยตรง เพื่อหาคําตอบวา ในปจจุบัน 
ผูที่อาศัยอยูในภาคใตยังคงรูจักวรรณคดีเรื่องนี้หรือไม ถารูจัก รูจักจาก
สื่อใด และมีทัศนะอยางไรตอวรรณคดีเรื่องนี้ เมื่อผูวิจัยไดขอมูลจากกลุม
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ตัวอยางแลว จึงไดนํามาสรุปโดยใชคาสถิติรอยละเพ่ือวิเคราะหขอมูลตอไป 
ซึ่งจากผลการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางนักศึกษาและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 
292 คน (ในจํานวนน้ีเปนคนทองถ่ินภาคใตจํานวน 270 คนหรือคิดเปน
รอยละ 92.5) พบขอมูลที่นาสนใจวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีผูรูจัก
วรรณคดีเรื่องนี้มากอนจํานวน 127 คนหรือคิดเปนรอยละ 43.49 ในจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ํากวา 20 ปที่รูจักวรรณคดีเรื่องนี้มี 105 คน
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุเดียวกันจํานวน 251 คน หรือคิด
เปนรอยละ 41.83 และผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21- 30 ปที่รูจักวรรณคดี
เร่ืองนี้มีจํานวน 15 คนจากจํานวนผูตอบแบบสอบถามในชวงอายุเดียวกัน
จํานวน 27 คนหรือคิดเปนรอยละ 55.56 แสดงวาวรรณคดีเรื่องนี้คงเปนที่
รูจักของคนภาคใตโดยเฉพาะคนรุนใหมที่มีอายุไมเกิน 30 ปเปนอยางดี 
 เมือ่สอบถามถึงรปูแบบการรับรูวรรณคดีเรือ่งน้ีพบวา รูจกัผานบทเพลง
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.73 อันดับสอง รูจักจากการที่มีผูเลาใหฟงคิดเปน
รอยละ 39.37 อันดับสามรูจักจากการดูการแสดงคิดเปนรอยละ 25.98 และ
อนัดบัสดุทายรูจกัจากการอานหนังสอืคดิเปนรอยละ 11.81 สวนทัศนะท่ีมตีอ
วรรณคดีเรื่องนี้พบวาสวนใหญรูวาวรรณคดีเรื่องนี้เปนวรรณคดีที่ใชคําผวน
เร่ืองเพศถึงรอยละ 88.9 นอกจากนี้ ผูที่มีความเห็นวาวรรณคดีเร่ืองนี้สมควร
มกีารเผยแพรมถีงึรอยละ 61.99 โดยใหเหตุผลตางกนั เชน เหน็วาคาํผวนเปน
เสนหของคนภาคใต สะทอนใหเห็นพื้นเพเดิมของคนใต คําผวนนั้นถาฟงไม
ออกกไ็มทราบวาเปนคาํเกีย่วกบัเพศ เปนเรือ่งคลายเครยีด เปนภาษาทีใ่ชใน
ชีวิตประจําวัน และเปนการเผยแพรวัฒนธรรมอยางหน่ึง สวนผูที่ไมเห็นดวย
ที่จะมีการเผยแพรมีรอยละ 23.28 โดยใหเหตุผลวาเปนเรื่องไมสุภาพ ลามก
อนาจาร คําที่ใชไมเหมาะสมแกการพูดและทําใหภาษาเสียหาย สวนผูตอบ
แบบสอบถามอีกรอย 14.73 ไมแสดงความเห็นเรื่องการเผยแพร
 ผลการสํารวจครั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา คนทองถิ่นภาคใต
รูจักวรรณคดีเรื่องนี้เปนอยางดีแมจะเปนคนรุนใหมแตก็ยังรูจักและเขาใจ
วตัถปุระสงคของการแตงวรรณคดีเรือ่งนีซ้ึง่ถอืวาเปนวรรณคดีเกาของทองถ่ิน 
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โดยรูจกัผานการถายทอดทางมขุปาฐะมากทีส่ดุ และคนสวนใหญกเ็หน็วาไม

เปนเรือ่งท่ีเสยีหายถาจะมเีผยแพรวรรณคดีเรือ่งนี ้เพราะมองวาเปนเรือ่งเลน

สนุกทางภาษา โดยเฉพาะบางคนมีความเห็นวา คําผวนนี้เปนลักษณะเดน

ของการใชภาษาในทองถิ่นใต การเผยแพรจะทําใหไดอนุรักษภูมิปญญาโดย

เฉพาะภูมิปญญาทางภาษาของคนภาคใตใหคงอยูตอไป

  6.5 อิทธิพลท่ีวรรณคดีเรื่องสรรพล้ีหวนมีตอการแตง
วรรณคดีเรื่องอื่น
 ประเดน็สดุทายท่ีแสดงใหเหน็ความแพรหลายและการยอมรบัวรรณคดี

เรื่อง สรรพลี้หวน ในสังคมภาคใต คือ อิทธิพลที่วรรณคดีเร่ือง สรรพลี้หวน 

มตีอการสรางสรรควรรณคดเีรือ่งอืน่ อาจกลาวไดวา วรรณคดเีรือ่งนี ้ไดเปนแรง

บันดาลใหเกิดการสรางสรรควรรณคดีในลักษณะเดียวกันคือ การใชคําผวน

แตงวรรณคด ีโดยปรากฏวา หลงัจากท่ีมผีูเสพวรรณคดเีรือ่งนีแ้ลว ในเวลาตอ

มามผีูแตงวรรณคดเีรือ่ง สรรพล้ีหวน สาํนวนใหมเลยีนแบบวรรณคดเีร่ืองนี้

อีกหลายสํานวน แสดงใหเห็นความนิยมและความแพรหลายของวรรณคดี

เรื่องนี้ไดเปนอยางดี มีผูรวบรวมสํานวนวรรณคดีเรื่องสรรพล้ีหวนสํานวน
ใหม  ซึ่งแตงเลียนแบบสํานวน สรรพลี้หวน วา มีอยางนอยไมต่ํากวา 

4 สํานวน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 2544: 202-203) ไดแก 

 1. สรรพล้ีหวน สํานวนยะลา ไมปรากฏตัวผูแตง แตงดวยกลอน 8 

ความยาว 277 บท มีเนื้อเรื่องตางจากสํานวนเกา 

 2. สรรพลีห้วน’75 ผูแตงคอื ขนุพรหมโลก เปนกลอนชนิดตางๆ จาํนวน 

179 บท ไดแก กลอน 8 จํานวน 145 บท กลอนบทละคร 1 บท กลอน 4 

จํานวน 13 บท กลอน 4 โนรา จํานวน 20 บท เนื้อเร่ืองตางจากสํานวนเดิม 

และสํานวนยะลา 

 3. สรรพลี้หวนสํานวนใหม ผูแตงคือ มะโทน โทน แตงดวยกลอน 8 

จํานวน 239 บท มีเนื้อเรื่องแตกตางจากทุกสํานวน

 4. สรรพลี้หวนสํานวนสามเณรบางแกว ยังไมพบตนฉบับ
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  การแตง สรรพล้ีหวนสํานวนใหม เลยีนแบบ สรรพล้ีหวน แสดง
ใหเห็นวา วรรณคดีเรื่องนี้เปนที่นิยมมาก จึงมีผูแตงสํานวนตางๆ เลียนแบบ
ถึง 4 สํานวนดังกลาวมา ซึ่งการแตงวรรณคดีเรื่องเดียวกันแตตางสํานวนนี้ 
เปนลักษณะของการแตงวรรณคดีไทยโดยทั่วไป ซึ่งเราจะพบไดวา วรรณคดี
เร่ืองท่ีไดรับความนิยมตางก็มีหลายสํานวน เชน วรรณคดีเรื่องมหาชาติ 
ซึ่งเปนวรรณคดีเรื่องสําคัญของไทยที่นําเนื้อหามาจากอรรถกถาชาดกก็มี
ผูแตงหลายสํานวน เชน ในสมัยอยุธยา มี มหาชาติคําหลวง สํานวน
พระราชนิพนธสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กาพยเรื่องมหาชาติ สํานวน
พระราชนิพนธสมเด็จพระเจาทรงธรรม มหาชาติกลอนเทศน หรือ 
รายยาวมหาเวสสนัดรชาดก และ มหาชาติคาํฉันท ในสมยัรัตนโกสนิทร
อกีหลายสาํนวน แมในฐานะท่ีเปนวรรณคดทีองถิน่ เชน มหาชาตเิมอืงเพชร 
กม็หีลายสํานวนเชนกนั การแตงวรรณคดีเรือ่งเดียวกันแตตางสํานวน จงึแสดง
ใหเห็นความนิยมที่มีตอวรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดอยางชัดเจน
 นอกจากจะมีผูแตงวรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน สํานวนตางๆ แลว
ยังมีผูไดรับอิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องนี้และนํากลวิธีการแตงมาสรางสรรค
เปนวรรณคดีเรื่องใหม ไดแก นุน เบิดลาย ซึ่งเปนนามแฝงของ นายบุญเลิศ 
ไดนําวิธีแตงสรรพล้ีหวนมาแตงวรรณคดีเรื่องใหมใหชื่อวา สรรพลอดวน 
ตีพิมพอยูในหนังสือ “ภาษาศิลป” โดยเรียกหนังสือของตนวา “นิทานขําขัน
ของภาคใต เปนตําราภาษาไทยคําผวน” 
 เหตุผลของการแตงวรรณคดีเรื่องนี้ ผูแตงกลาววา ไดอิทธิพลมาจาก
การอาน สรรพลี้หวน เม่ือครั้งที่ตนเองยังปวยเปนโรคประสาทเม่ือป พ.ศ. 
2504 รกัษาตวัมาประมาณ 6 ป ไมหาย จนวนัหนึง่ไดอานเรือ่ง สรรพลีห้วน 
ทาํใหโรคเครยีดโรคประสาททเุลาลง เมือ่ทเุลาจากอาการแลวจงึไดหดัแตงฝก
เขียนเลียนแบบลกัษณะโดยใชคาํผวนทางเพศ และเม่ือรวบรวมไดหลายตอน
ก็นํามาตั้งชื่อใหเขาคูกับสรรพล้ีหวน เปน “สรรพลอดวน” (นุน เบิดลาย, 
ม.ป.ป.: คาํนํา)
 สรรพลอดวน ไดอทิธิพลจากวรรณคดีเรือ่ง สรรพล้ีหวน หลายประการ 
ทั้งในการใชคําผวนเร่ืองเพศ การตั้งชื่อตัวละคร (ทาวโคตวย คีแหม ใดหยอ)
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ชื่อเมือง (หางกวี ผีแหน) รวมทั้งการดําเนินเรื่อง แตเนื้อหาของเรื่อง
แตกตางจาก สรรพล้ีหวน คือ แมจะมีลักษณะของนิทาน แตก็ไมไดเปน
ลักษณะนิทานประโลมโลกอยางชัดเจนดังเชนสรรพลี้หวน สรรพลอดวน 
เปนลักษณะของการแตงเพ่ือแสดงการใชคําผวนทางเพศมากกวา เนื้อหา
มีเรื่องราวนิทานเขมขนนอยกวา สรรพลี้หวน และมีการสอดแทรก
รายละเอียดเก่ียวกับตํารากามศาสตร ปรศินาคาํทายคําผวน และบทเบ็ดเตล็ด
ซึ่งเปนคําถามแบบฝกการใชคําผวน เปนตน นอกจากนี้ จะพบวา เนื้อหา
บางตอนแทรกกิจกรรมทางเพศของตัวละครเขาไปอยางตรงไปตรงมามากกวา 
สรรพลีห้วน อาจกลาวไดวาสาํนวนกลอนยงัออนกวา สรรพลีห้วนมาก สวน
ในดานจังหวะก็ยังไมราบรื่นเทา เชน ในดานจํานวนคําในวรรคของกลอน 8 
ก็ไมสม่ําเสมอในแตละวรรคเทากับ สรรพลี้หวน ซึ่งจะใช 8 คําเปนพื้น 
แต สรรพลอดวน มทีัง้ใชจาํนวนคาํ 8 คาํ และ 9 คาํ บางวรรคกอ็าจใชคาํเกนิ
กําหนดมากทําใหจังหวะของกลอนเสียไปบาง เชน “รับหลายหม่ืนสอบ
คัดจัดใหพอ เปนคูตอหึงหนีดึงหนอจึงพอการ” (หนา 4) ในดานชนิด
ของคําประพันธ ยังมีการแตงโคลงสี่สุภาพซึ่งเปนโคลงคําทายแทรกเขาไป
ในเนือ้เรือ่ง สวนเรือ่งการใชคาํผวนนัน้ยงัคงเปนคาํผวนทางเพศแตบางวรรค
กเ็ปนคาํธรรมดาไมไดใชคาํผวนทกุๆ วรรคดงัทีป่รากฏใน สรรพลีห้วน เชน 
“หากชายใดรวมเลหประเวณี ยอมเปนที่มัวหมองตองต้ังไฟ” (สรรพลอดวน 
หนา 23) 
 ดังที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวาวรรณคดีเร่ือง สรรพลี้หวน นี้มีความ
แพรหลายในสงัคมไทย ไมเฉพาะแตในทองถิน่ภาคใตเทานัน้ แตยงัแพรหลาย
ไปยังกลุมผูเสพทั่วไป แมในระยะแรกการเสพวรรณคดีเรื่องนี้จะอยูในแวดวง
จาํกดัดวยสือ่ทีจ่าํกดั แตการเผยแพรวรรณคดเีรือ่งนีก้ย็งัคงมอียูอยางตอเนือ่ง
มาโดยตลอดในกลุมผูเสพวรรณคดีเรื่องนี้ ทั้งการเสพดวยการอาน การฟง 
และการดู เมื่อมีการขยายชองทางในการส่ือสารใหมๆ ดังเชนอินเทอรเน็ต 
วรรณคดีเรื่องน้ีก็ไดอาศัยสื่อดังกลาวเปนชองทางในการเผยแพร ดังนั้น การ
เผยแพรในรปูแบบท่ีหลากหลายและการทีผู่เสพรูจกัวรรณคดเีรือ่งนีใ้นวงกวาง 
ตลอดจนอิทธิพลที่มีตอการสรางสรรควรรณคดีเร่ืองใหมจึงเปนเครื่องยืนยัน
ถึงความแพรหลายของวรรณคดีเรื่องนี้ในสังคมไทย
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7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

 การพิจารณาวรรณคดีในมิติทางสังคมวิทยาวรรณคดี เปนความ
พยายามมองวรรณคดีโดยการเช่ือมโยงความสัมพันธขององคประกอบ 
3 ประการ คือ ตัวบท ผูแตงหรือผูสราง และผูอานหรือผูเสพเพื่อใหเขาใจ
ปรากฏการณของการสรางสรรคและการเสพวรรณคดีไดอยางรอบดาน
เปนความพยายามท่ีจะมองวรรณคดี “ในฐานะที่มันเปน” ไมใช “ในฐานะ
ที่มันควรจะเปน” ดังนั้น การพิจารณาวรรณคดีทางสังคมจึงไมไดยุติที่การ
มองวาวรรณคดีเปนเครื่องสะทอนสังคมเทานั้น แตจะถือวา “วรรณกรรม
เปนงานสรางสรรคซึ่งตองมีผูสราง มีผลงานและมีผูใช” (สุภางค จันทวานิช, 
2526: 12) ซึ่งเปนการศึกษาลักษณะกระบวนการสรางสรรควรรณคดีและ
หาคําตอบวากระบวนการสรางสรรคนี้มีสวนเก่ียวของอยางไรกับวรรณคดี 
ดวยเหตนุี ้การศกึษาวรรณคดใีนมติสิงัคมวทิยาจงึไมไดมุงศกึษาวรรณคดเีพือ่ 
“ตัดสิน” คุณคาของงาน แตมุงที่จะทําความเขาใจ “กระบวนการถายทอด” 
วรรณคดีมากกวา
 การศึกษาวรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน ในมิติสังคมวิทยาวรรณคดี
ในครัง้นีจ้งึเปนความพยายามทีจ่ะหาคาํตอบเกีย่วกบัการดาํรงอยูของวรรณคดี
ทีไ่ดชือ่วาเปนวรรณคดทีีม่ลีกัษณะการใชภาษาทีข่ดัตอแบบแผนอนัดีงามของ
สงัคม หลงัจากทีผู่วจิยัไดศกึษาภมูหิลงัเก่ียวกบัการใชคาํผวนในวรรณคดไีทย
แลว พบวา วรรณคดีเรื่อง สรรพล้ีหวน ซึ่งเปนวรรณคดีนิทานที่แตงดวย
การใชคําผวนทางเพศตลอดเรื่อง ไมใชเรื่องแปลกใหมในสังคมไทยและไม
ไดเปนวรรณคดีที่เกิดขึ้นอยางลอยๆ โดยขาดรากฐานแหงการเลนสนุกทาง
ภาษาของคนไทยนับแตอดีตจนปจจุบัน นอกจากนี้แมเปนการใชคําผวนทาง
เพศ แตผูแตงกย็งัคงดําเนินรอยตามขนบการแตงวรรณคดีนทิานประโลมโลก
ที่คนไทยคุนเคยทั้งในดานฉันทลักษณและกลวิธีการนําเสนอเนื้อหา สวน
ในดานเนื้อหาแมจะใชคําผวนทางเพศ ผูแตงก็ไมไดเนนไปถึงกิจกรรมทาง
เพศเพื่อย่ัวยุกามารมณของผูเสพ แตมุงใหเกิดความขบขันจากการใชภาษาที่ 
“ซอน” รหสัความหมายไวไมเปดเผยอยางโจงแจง สอดคลองกบัจติวทิยาการ
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สรางอารมณขันของมนุษย ทําใหวรรณคดีเรื่องนี้เปนที่ยอมรับและรูจักอยาง
แพรหลายในหมูผูเสพวรรณคดี และวรรณคดีเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็นความรู
ทางอักษรศาสตรของผูแตงไดเปนอยางดี 
 แมในระยะแรกของการเผยแพรวรรณคดีเรื่องนี้จะเปนไปอยางหลบๆ 
ซอนๆ แตปรากฏวามีผูรูจักวรรณคดีเรื่องนี้อยางแพรหลายไมจํากัดเฉพาะ
คนรุนเกา แตยังมีผูเสพซึ่งเปนคนรุนใหมที่รูจักวรรณคดีเร่ืองนี้ ทั้งนี้ ที่ผาน
มาความแพรหลายของวรรณคดีเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยูอยางตอเน่ืองและนับวัน
ก็เพ่ิมมากขึ้น โดยที่มีผูถายทอดและมีผูรับหรือผูเสพในรูปแบบตางๆ ทั้งใน
รูปแบบลายลักษณดวยการจัดพิมพเผยแพรเปนหนังสือและสื่อส่ิงพิมพ และ
มกีารนาํไปเผยแพรในรปูแบบมขุปาฐะ เชน การขบัรองและการแสดง เปนตน 
จนกระทัง่เมือ่เทคโนโลยีการสือ่สารกาวหนามากขึน้กม็ผีูนาํไปเผยแพรในสือ่
สมัยใหม เชน การบันทึกเสียงเปนเทปคาสเซ็ตหรือแผน CD ในรูปบทเพลง
และการแสดงรวมท้ังยังไดมีการนําไปเผยแพรในสื่อสมัยใหมในเว็บไซต
ตางๆ ทางอนิเทอรเนต็ ซึง่เปนสือ่ทีส่ามารถเขาถงึไดงายและรวดเร็ว จงึทาํให
มีผูอานผูเสพวรรณคดีเรื่องนี้ในวงกวางมากข้ึน กอใหเกิดปฏิกิริยาท้ังการ
ตอตานและการยอมรับอยางกวางขวาง ทั้งนี้ การที่มีคนรุนใหมยอมรับ
วรรณคดีเรื่องนี้มากข้ึนในฐานะวรรณคดีทองถ่ินหรือในฐานะการแสดง
ภูมิปญญาของคนไทย ดังที่มีการแสดงทัศนะผานสื่อสมัยใหมอยาง
อินเทอรเน็ต อาจเปนผลมาจากกระแสของสังคมท่ีใหความสําคัญและความ
สนใจศกึษาเรือ่งราวของภมูปิญญาไทยมากขึน้ โดยเฉพาะการเผยแพรแนวคดิ
เรื่องภูมิปญญาชาวบานโดยสถาบันการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
จงึทําใหมกีารนาํวรรณคดเีรือ่งนีม้าเผยแพรตอกนัอยางกวางขวางมากกวาเดมิ
 นอกจากนี ้วรรณคดเีรือ่ง สรรพล้ีหวน ยงัมอีทิธพิลตอการสรางสรรค
วรรณคดีคําผวนทางเพศเรื่องอื่นในลักษณะเดียวกันอีกดวย ปรากฏการณ
เหลานีแ้สดงใหเหน็การดํารงอยูของวรรณคดีเรือ่งน้ีในสังคมไทยไดเปนอยางดี
 ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้จึงเปนการยืนยันใหเห็นปรากฏการณการ
ดํารงอยูอยางมั่นคงของวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งแมจะเปนวรรณคดีทองถ่ินภาคใต 
แตก็มี “ที่ยืน” อยางมั่นคงชัดเจนในสังคมไทย
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 ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยัตอไป ผูวจิยัเห็นวา นาจะมีการศึกษา
วิจัยวรรณคดีเรื่องอื่นๆ ที่อาจเปนวรรณคดีชายขอบ (Marginal literature) 
หรอืไมไดรบัยกยองวาเปนวรรณคดชีัน้เลศิ โดยนาํมาศกึษาในมติสิงัคมวทิยา
วรรณคดีเพื่อใหเห็นปรากฏการณการสรางและการเสพวรรณคดีเรื่องนั้นๆ 
ไดอยางเขาใจมากขึ้น
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จาก คําพิพากษา ถึง ไอฟก การเลาเรื่อง
ตางสื่อและจุดมุงหมายที่แปรเปลี่ยน
From Khamphiphaksa to Ai-Fak : 
The narrative strategies in different 

media and different purposes.
ทํานอง วงศพุทธ 1 

 1 อาจารยประจําสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี



บทคัดยอ

 บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตรเร่ือง 
“ไอฟก” กับวรรณกรรมตนฉบับคือนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ในแงของวิธี
การเลาเรื่อง และเน้ือหาทาง ความคิด
 ผลการศึกษาพบวาเมื่อนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ถูกนํามาเลาใหม
ในภาพยนตรเรือ่ง “ไอฟก”การเปลีย่นสือ่ในการเลาเร่ืองสงผลใหตองเปลีย่น
จุดเนนจากประเด็นการวิพากษวิจารณการตัดสินและทํารายกันอยาง
อยุติธรรมที่สังคมกระทําตอปจเจกบุคคล เพราะความหลงผิดในมายาคติ
แหงสถานะและความชอบธรรมที่อุปโลกนขึ้นดวยการอางเวรกรรม มาเปน
เรื่องราวความรักของตัวละครเอก แมลดทอนความซับซอนของแนวคิดจาก
ตัวบทเดิม แตก็ตั้งคําถามใหมเกี่ยวกับปญหาในประเด็นคุณคาของความรัก
และกฎเกณฑทางจริยธรรมไดอยางชวนครุนคิด ขอบกพรองของภาพยนตร
อยูที่วิธีการแสดงระยะเวลาของเรื่อง ซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความทุกขของ
ตวัละครเอกและการมุงแสดงความรนุแรงทางกายภาพซึง่เบ่ียงเบนความสนใจ
ครุนคิดตอปญหาในระดับที่เปนปรัชญา 
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Abstract

 This study aims at investigating narrative strategies and important
themes employed in the fi lm Ai-Fak in comparison to its original novel 
version Khamphiphaksa. 
 Results obtained from the analysis revealed that media transform
had aff ected the major issues originally told in the literary version. 
In particular, the fi lm story, which depicted that of the novel, shifted 
its emphasis from the criticism on the injustice judgment and unfair 
cruelty, which the society imposed upon an individual because of 
some misleading illusion and righteousness claimed in relation to 
karma, to the portrait of the main character’s love life. Even though 
the fi lm had lessened the sophistication of philosophical concepts 
presented in the novel, it posed a fascinating question on how love 
was valued and on our society’s moral rules. Nevertheless, the fi lm 
also showed its weaknesses. Examples included the unclear time 
period during which the protagonist had suff ered from the feeling 
of profound sorrow. Finally, the fi lm was likely to place too many
focuses on physical violence, which seemed to distract the audience’s 
attention from considering the causes of problems, using a higher 
level of cognitive skills or at a philosophical level.
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บทนํา

 การปรับเปลี่ยนสื่อในการเลาเร่ืองในหลายกรณี รวมทั้งระหวาง
วรรณกรรมซึ่งเลาเรื่องดวยถอยคํากับสื่อที่เลาเรื่องดวยภาพเปนหลักอยาง
ภาพยนตร มักเปนการปรับเปล่ียนไปในทางเดียว มีวรรณกรรมหลายเร่ือง
ถูกนําไปสรางเปนภาพยนตร แตไมมีภาพยนตรเรื่องใดถูกนํามาสรางใหม
ในรูปแบบของวรรณกรรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การปรับเปล่ียนสื่อในการ
เลาเร่ืองสวนใหญมักปรับเปล่ียนจากส่ือท่ีมีความสมบูรณนอยกวาไปสูสื่อที่
มีความสมบูรณมากกวา 
 ภาพยนตรเปนสือ่ท่ีมคีวามสมบูรณมากกวาวรรณกรรมในหลายๆ ดาน 
หรือในแงหนึ่งอาจกลาวไดวา เปนสื่อที่มีความสมบูรณมากที่สุดในกระบวน
สื่อที่ใชในการเลาเร่ืองท้ังหมดก็วาได เพราะมีทั้ง ภาพ แสง สีและเสียง 
นาสนใจวาแมเทคนิควิธีในการถายทําภาพยนตรรวมทั้งกลวิธีการเลาเรื่อง
จะมีพัฒนาการที่รุดหนาไปมากแลวก็ตาม ซ้ําในยุคที่วีซีดีเกลื่อนเมือง เชน
ในยุคปจจุบัน การจะหาชมภาพยนตรสักเรื่องดูจะไมใชเรื่องยุงยากอีกตอไป 
แตกไ็มไดทาํใหการเสพวรรณกรรมประเภท ทีม่เีรือ่งราว ดวยการอานหดหาย
ไปอยางสิ้นเชิงแตประการใด ทั้งๆ ที่โดยความนาจะเปนส่ือประเภทนี้นาจะ
ถูกภาพยนตรเบียดตกเวทีในการเลาเรื่องไปเนิ่นนานแลว แสดงวาเสนหของ 
วรรณกรรมที่ภาพยนตรไมอาจทดแทนไดนั้นมีอยู 
 ในแงหนึ่งอาจเปนเพราะวา สื่อที่สมบูรณที่สุด อยางภาพยนตรแมจะ
พัฒนาเทคนิคพิเศษในการถายทําไปมากมายแคไหนก็ตาม ก็ไมอาจแขงกับ
วรรณกรรมซึ่งเลาเรื่องดวยถอยคําไดในบางกรณี โดยเฉพาะในแงการแสดง
ความคิดความรูสึกภายในของตัวละคร ดวยเหตุนี้วรรณกรรมหลายๆ เรื่อง
ที่อรรถรสของตัวบทเชื่อมโยงอยางแนบแนนอยูกับศิลปะในการใชภาษา
ถายทอดความคิดและอารมณที่เขมขนของตัวละคร อยางกรณีงานหลายๆ
เรื่องของไมเมืองเดิมซ่ึงโดดเดนมากในแงนี้ เม่ือนํามาสรางเปนภาพยนตร
หรือละครโทรทัศน ไมวาจะกี่ครั้งก็ไมอาจสรางความสะเทือนอารมณแกผูรับ
ในระดับที่เทียบเคียงกันไดเลยกับตนฉบับ อาจจะดวยเหตุนี้การเลาเรื่อง
ดวยภาพยนตรจากตนฉบับเดิมซึ่งเปนวรรณกรรมท่ีความเขมขนทางอารมณ
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และความคิดของตัวละครเดนกวาพฤติกรรมภายนอก จึงตองหันไป “เลน” 
กับอยางอ่ืนแทน หรือไมก็เนนจุดอื่นที่ไมซ้ําเดิมกับตนฉบับแตสื่อไดเต็มที่
ในรูปของภาพยนตรนวนิยายเรื่อง คําพิพากษา ซึ่งถูกนํามาเลาใหมใน
รปูแบบของภาพยนตร ภายใตชือ่ใหม “ไอฟก” อนัเปนประเด็นการอภิปราย 
ในที่นี้ก็ตกอยูในลักษณะดังที่วา

เมื่อนวนิยายเชิงปรัชญากลายเปน “หนังรัก”
 
 คาํพพิากษา นวนยิายของชาต ิกอบจติต ิพมิพคร้ังแรกเมือ่ป พ.ศ.2524 
เปนนวนิยายท่ีกลาวกันวาสมบูรณแบบท่ีสดุ (สดใส พนัธมุโกมล, 2547 : 204) 
และไดรับความ นิยมมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมประเภทท่ีมุง
เสนอสารทางความคิดดวยกันในแวดวง วรรณกรรมไทย มีจํานวนการพิมพ
ซ้ําที่มากเปนประวัติการณถึง 39 ครั้ง สารสําคัญของนวนิยาย เร่ืองนี้คือ 
การช้ีใหเห็นถึงความอยุติธรรมของสังคมที่ตัดสินพฤติกรรมและวัดคุณคา
ของคนดวย สถานะและอคติ ฟกตัวเอกของเรื่องถูกชาวบานพิพากษาอยาง
อยุติธรรมวามีความสัมพันธกับภรรยามายของบิดา และต้ังขอรังเกียจถึงขั้น
ถูกขับออกจากสังคมใหอยูอยางโดดเด่ียว ในขณะที่ครูใหญผูฉอโกงเงินฟก
กลับเปนคนดีในสายตาของชาวบาน ฟกหาทางออกดวยการดื่ม เหลา และ
เหลาทําใหเขาจบชีวิตลงอยางนาอนาถ 
 คาํพพิากษา เปนทัง้วรรณกรรมเชิงปรัชญาและ นวนิยายแนววิพากษ
วิจารณสังคมในเร่ืองเดียวกัน แต “ไอฟก” เปนหนังรัก บงกช คงมาลัย 
นักแสดงนําฝายหญิงผูรับบทสมทรง ออกมาใหสัมภาษณหลังจบเรื่องใน
ฉบับที่ลงแผนซีดีวา “มันเปนหนังเกี่ยวกับความรัก” ปติศักดิ์ เยาวนานนท 
ซึ่งแสดงเปนฟก กลาววา “มันเปนความรักของคนบาแบบพวกเรา” ผูกํากับ
เองก็ออกมาแถลงวา “เขาตั้งใจจะนํานวนิยายเรื่องนี้มาเลาใหม โดยเนนที่
ความสัมพันธระหวางฟกกับสมทรง เพื่อขยายวาเขารูสึกตอกันอยางไร แต
ในขณะเดียวกันก็ไมทิ้งแกนเร่ืองเดิมคือการถูกกระทําจากสังคม (พันธุธัมม 
ทองสังข (วีดีโอ – ซีดี), 2547) เม่ือจดุเนนในการเลาเร่ืองเปลี่ยนไปก็สงผล
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ใหจาํตองมกีารปรบัเปลีย่น องคประกอบอืน่ๆ ของเรือ่งเพือ่ใหสอดรบักบัการ
ตีความใหม 
 ในนวนิยายบทบาทสําคัญของสมทรงก็คือการเปนหญิงบาซึ่งเคยเปน
ภรรยาของตาฟูพอของฟก เมือ่พอของฟกเสยีชวีติลง สมทรงจึงกลายเปนภาระ
ของฟกในขณะเดียวกันพฤติกรรมหลายๆ อยางของนางก็เปนตนเหตุหนึ่ง
ที่ ทําใหคนอ่ืนเขาใจฟกในทางท่ีผิด แมสมทรงจะอยูรวมชายคาเดียวกับ
ฟกเพียงลําพังนับแตพอของ ฟกเสียชีวิตจนถึงวาระสุดทายของตัวฟกเอง 
ความสัมพันธระหวางฟกกับสมทรงก็ไมไดปรากฏ อยางโดดเดนตลอดเร่ือง 
ความรูสึกที่ฟกมีตอสมทรงผูแตงแสดงใหเห็นวาเขาเมตตาสงสารตอนาง 
บางครัง้ก็นกึเอน็ดใูนความบาทีไ่มเปนพษิเปนภยัตอใคร และคดิวาเปนภาระ
ทางมนุษยธรรมของ เขาท่ีจะตองเล้ียงดูนางตอไปอยางไมมีทางหลีกเลี่ยง 
สวนสมทรงเองแมนางจะวิกลจริตแตก็รับรูได ถึงความดีของฟกที่มีตอนาง
นางจงึผูกพนัตอฟกอยางลกึซึง้ หลายๆ ครัง้พฤตกิรรมของสมทรงก ็แสดงออก
ไปในทางชูสาว แตนัน่กเ็ปนพฤติกรรมตามประสาของคนวกิลจริต นางจะรูสกึ
กับฟก อยางคนรักเชนเดียวกับคนปกติหรือไมคงไมสามารถจะช้ีชัดลงไปได 
ผูแตงเองก็พยายามท่ี จะแสดงถึงความสัมพนัธระหวางฟกกบัสมทรงโดยรักษา
ระดับใหคงอยูในแบบที่วานี้ตลอดเร่ือง และไมแสดงแนวโนมวาจะพัฒนามา
เปนความรักระหวางเพศแตอยางใด เชนเนื้อเรื่องในตอนหนึ่ง

 ฟกเดินออกจากหองพักครูมายังกระตอบ นางยังไมกลับ
มา ไมรูวาไปไหน เขาเดินตามหาท่ัวบรเิวณโรงเรียนก็ไมเหน็ตาม
ศาลาหนาวัดก็ไมมี เดินเขามาในเขตวัดเจอนางที่โรงลิเกนั่นเอง 
นั่งอยูบนแทนหนาโรง ทําทาคลายจะออกรํา ฟกจึงตะโกนถาม
ดวยนํ้าสียงขุนๆ
 “นี่นาง ไมกินขาวกินปลาหรือไง” มายสมทรงไดยิน
เสียงจึงหันมา เมื่อเห็นฟกก็ยิ้มแต หันกลับไปทางหนาเวทีแลว
ปองปากพูด “พระผัวเรามาตามแลว” 
 ฟกเหน็อาการดังกลาวเขาอดนกึขาํไมได อารมณหงดุหงิด
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ที่มีมาพลอยเลือนไป “ไปกันเถอะ” มายสมทรงก็วางาย เดิน
ตามหลังฟกตอยๆ ทั้งสองเดิน กลับทางหลังวัดสูกระตอบ 
ระหวางทางทีเ่ดนิกลบัฟกไมไดพดูกบันางสกัคาํ (ชาติ กอบจติต,ิ
 2547 : 34-35)

 ความในตอนทายทีก่ลาววา “ระหวางทางท่ีเดนิกลบัฟกไมไดพดูกบันาง
สักคํา” แสดงใหเห็นวาฟก ไมไดรูสึกอะไรกับนางมากไปกวานี้ จึงไมมีอะไร
อืน่ทีต่องพดูจากนั ทกุอยางทีฟ่กปฏิบตัติอนาง สมทรงนัน้เปนเพยีงการปฏบิตัิ
ไปตามหนาที่อันเกิดจากสํานึกแหงมนุษยธรรมเทานั้น แมเมื่อเร่ืองดําเนิน
มาถึงตอนทาย การอยูรวมกันและปฏิสัมพันธระหวางคนทั้งสอง ก็ยังคง
ดําเนินไปไมตางจากจุดเร่ิมตนเทาใดนัก ดังที่ผูแตงบรรยายวา

 ...นางมีชีวิตอยูกับฟกโดยไมเรียกรองส่ิงใดใหสิ้นเปลือง
เงินทองเลย นางยังคงอยูตามวิถีทางที่นางเปนอยางเสมอตน
เสมอปลาย…
 วนัๆ หนึง่ของคนท้ังสองเหมือนอยูกนัคนละโลก แมวาจะ
อยูในกระตอบ หลังเดียวกันก็ตาม
 ฟกนั้นจมปลักอยูกับขวดเหลา เมาแลวก็เดินไปไหนตอ
ไหนเรื่อยเปอย ไปทารถ ไปบานสัปเหรอไข เย็นก็กลับกระตอบ 
บางทีก็หลับอยูในกระตอบนั่นเอง
 สวนมายสมทรงกินขาวเชาแลวก็ออกแสวงหาสมบัติ บาง
วันออกจาก กระตอบตั้งแตฟกยังไมตื่น …หิวขึ้นมาก็เดินกลับ
กระตอบหาขาวกิน อิ่มแลวก็ออกไปใหม (ชาติ กอบจิตติ, 2547 
: 240-241)

 ใน “ไอฟก” ความสัมพันธระหวางฟกกับสมทรงเดนชัดมาก และดู
จะโดดเดนกวา เนื้อหาอื่นของเรื่องเสียดวยซ้ํา ทั้งนี้ก็คงจะเปนไปตามเจตนา
ของผูสรางท่ีประกาศอยางชดัเจนวา เขาต้ังใจจะขยายตรงนี ้ใน คาํพพิากษา 
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การพบกนัครัง้แรกระหวางฟกกบัสมทรง ผูแตงไมได แสดงใหเหน็อยางชดัเจน
วาบรรยากาศของเร่ืองในตอนน้ันเปนอยางไร เพียงแตกลาวไวในนําเร่ือง 
วา “ฟกปลดทหารออกมาก็อดประหลาดใจไมไดวา ทําไมที่บานจึงมีผูหญิง
มาอยูดวย คําตอบที่ตามมาก็คือ หญิงคนนี้มาอยูในฐานะเมียของพอ” 
(ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 18) ใน “ไอฟก” ฟกเจอสมทรงคร้ังแรกระหวาง
ทางเขาหมูบานตอนท่ีเขากลับมาบานหลังปลดเกณฑ ในตอนท่ีพบกันคร้ัง 
แรกเขาจึงไมรูวานางเปนภรรยาของพอ ภาพยนตรแสดงออกอยางชัดเจนถึง
ปฏิกิริยาของตัวละครท่ีบงบอกวาตองตาตองใจกันนับแตแรกพบเลยทีเดียว 
แตในนวนิยาย ฟกไมเคยรูสึกกับเพศตรงขามในทางนี้ ในตอนนําเร่ืองผูแตง
กลาวถึงฟกไวอยางชัดเจนวา

 ฟกสึกออกมาอยูกับพอที่กระตอบ ชวยงานพอที่โรงเรียน 
เมือ่วางจากงานก็มาคอยรับใชเจาอาวาสท่ีวดั บบีนวด ชงนํ้ารอน
น้าํชาให โลกของเขาตอนนัน้ อยูระหวางสองสิง่ คอืพอกบัวดั เม่ือ
วางจากส่ิงหนึ่งก็กลับไปหาส่ิงหนึ่ง ฟกไมเคยนึกอยากไปเท่ียว
ในตัวจังหวัดเหมือนกับหนุมๆ รุนเดียวกันที่ไปของแวะกับหญิง
หาเงนิทายตลาด ไมใชเพราะวาการเดนิทางเขาจงัหวดัในตอนนัน้
ยังลําบาก แตเปนเพราะวาโลกของเขาในตอนนั้นเต็มเสียแลว 
ไมมีที่วางพอใหเรื่องสตรีเพศลงไปบรรจุไดอีก และตัวเขาเองก็
ไมเคยนกึอยากลิม้รสทีว่านัน้ แมวาจะเคยฝนบางนานๆ ครัง้ แต
เมือ่ต่ืนข้ึนกลบัรูสกึขยะแขยงในกล่ินคาวคลุง ของนํ้ากาม รบีลกุ
ซกัผาแตเชามดื อาํพรางรอยดางดวงไวไมใหใครไดลวงรู สาํหรบั
เขาแลวมันเปนเรื่องนาอับอาย (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 16-17)

 ใน “ไอฟก” ภาพยนตรไดแปรพฤติกรรมที่วานี้ไปในทางตรงกันขาม 
เร่ืองกลับกลายเปนวา ฟกตองรีบลุกขึ้นซักผาแตเชามืด เพื่ออําพรางรอยดาง
ดวงไวมใิหใครลวงรู หลงัจากทีเ่มือ่คนืเขาแอบฝนถงึสมทรง เหมอืนกบัจะบอก
วา ความพอใจตอสมทรงที่มีอยูนับแตพบกันคร้ังแรกนั้นไมไดหายไปไหน 
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มนัยงัคงซอนอยูภายในลึกๆ นัน่เอง แตเขาสะกดกล้ันไวเพราะสํานกึถึงความ
ควรไมควรในฐานะท่ีนางเปนภรรยาของพอ แมเมื่อพอของฟกเสียชีวิตลง
ความสํานึกนี้ก็ยังอยู เขายังคงปฏิบัติตอสมทรงเหมือนกับสมัยที่พอยังมีชีวิต 
หลังงานศพพอเขาตัดสินใจบวชอีกครั้ง แตเขาก็แกปญหาเร่ืองสมทรงไมตก 
เขาไมรูวานางเปนใครมาจากไหน ครั้นจะสงนางไปโรงพยาบาลนางก็หวาด 
กลัวจนเกือบจะหนีเตลิดมาแลวครั้งหนึ่ง เขาจึงตองจําใจอยูรวมกับนางต้ังแต
นั้นมา ทามกลางความเขาใจผิดของชาวบานและความเปนปฏิปกษที่เพิ่มขึ้น
เปนลําดับ

เริ่มตนในวันสงกรานตเบงบานในวันบังสุกุลกระดูก

 ทัง้ภาพยนตรและนวนยิายตางใชเหตกุารณในวนัสงกรานตเปนตอนที่
บงบอกวา ความเปนปฏิปกษที่ชาวบานมีตอฟกนั้นดําเนินมาถึงขีดสุดแลว 
ดังในนวนิยายผูแตงบรรยายวา

 ฟกนั่งตัวลีบอยูกับศาลาถือศีล ซึ่งตั้งอยูไมหางจากศาลา
ทําบุญนกั เขาไมกลาเขาไปรวมกลุมคุยกบัใคร ไมวาจะเปนพวก
รุนเดยีวกนัหรอืพวกผูใหญทีม่อีาย ุเมือ่มคีนเดนิผานไปไมมใีคร
ทักทาย ไมมีใครมองเห็น อยางกับวาฟกเปนคนท่ีหายตัวได 
บางครั้งเม่ือสายตาสบกันก็ไมมีใครพูดดวย แมกับทิศบุญยืน 
เพือ่นผูไปเกณฑทหารพรอมกนั ฝกดวยกนั ปลดกลบับานในวนั
เดียวกัน เขาเรียกทัก แตทิศบุญยืนมองไมเห็น ไมไดยินเสียง
เรียก ทิศบุญยืนหันคุยกับเมียสาวกะหนุงกะหนิงเดินผานหนา
ไป (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 65)

 แตภาพยนตรใชวิธีการในอีกทางหนึ่ง ฟกดูเหมือนจะไมรูตัวมากอน
วาตนไดกลายเปนที่รังเกียจของชาวบานในระดับใด เขาเขาไปในหมูบาน
เพื่อหาซื้ออุปกรณเลนสงกรานตเหมือนคนอื่นๆ ระหวางจะกลับบานนั่นเอง 
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การเลนสนุกในเทศกาลสงกรานตของชาวบานก็เปดฉากขึ้น ฟกเบิกบานใจ
กับบรรยากาศแหงความสนุกที่เห็นอยูตรงหนา แตแลวก็เปลี่ยนเปนความ
เศราสลด เมื่อพบวา ทั้งๆ ที่เขายืนอยูตรงนั้นแทๆ แตกลับไมมีใครมองเห็น 
ไมมีใครสาดน้ํา ไมมีใครประแปง ไมมีใครวิ่งไลใหตองวิ่งหนีเหมือนคนอื่นๆ
 วิธีการของภาพยนตรสงผลตางจากนวนิยาย แมจะแสดงถึงความ
เกลยีดชงัของชาวบานทีม่ตีอฟกไดอยางเดยีวกนั แตการทีฟ่กเหมอืนจะเขาใจ
วาตนไดกลายเปนทีเ่กลียดชังของ ชาวบานในระดับใดน้ัน ทาํใหดคูลายกับวา
ชวงเวลาท่ีผานมา นับแตชาวบานเขาใจวาเขาไดแมเลี้ยงเปนเมียจนกระท่ัง
ถึงสงกรานตนั้น เขาไมไดผานความเจ็บปวดอันเน่ืองจากความเขาใจผิด
ของชาวบานมากอนเลย ดังนั้นจึงไมคาดคิดมากอนวาสงกรานตปนี้ชาวบาน
อาจปฏิบัติตอเขาอยางแตกตางกับสงกรานตปอื่นๆ แตในนวนิยายฟกไมได
แปลกใจกับกิริยาอาการของชาวบานท่ีปฏิบัติ ตอเขาเชนนั้น ดูเหมือนเขา
จะรูตัวมากอนวาจะตองมาเจอกับเหตุการณเชนนี้ กวาจะมาถึงวันสงกรานต
นับแตสมทรงประกาศวาฟกเปนผัวของนางในงานทําบุญแซยิดหลวงพอเมื่อ
เดอืน 12 ซึง่นบัเปนเวลาเกือบคร่ึงปนัน้ ฟกผานวันเวลาแหงความทุกขทรมาน
ซึ่งนับวันมีแตระดับที่จะเพิ่มสูงขึ้นเหลานี้มาตามลําดับ ดังที่ผูแตงบรรยายวา

 วนัเวลาลวงเลยไป ฟกยงัคงดิน้ขลกุขลกัในรางแหแหงทกุข
ตลอดเวลา แมวาจะพยายามปลดเปล้ืองใหหลุดรอด แตกลับ
เหมอืนวา ยิง่ดิน้ตาขายแหงทกุขยิง่มดัแนนเขาทกุขณะ ไมผดิกบั
ปลาตดิแหทีด่ิน้ทรุนทรุายเอาตวัรอด ซึง่ไมมวีนัจะหลดุพนไปได 
 นานวันเขารางกายก็ยิ่งผายผอมลง หนาตาดําคล้ํา หมด
สงาราศี ผมบนหัวหงอกขาวเปนหยอมๆ ทั้งที่ยังไมถึงกาลของ
วัยชราเลย
 ยางเขาฤดูรอนปรุงขึ้น... (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 53)

 ยางเขาฤดูรอนปรุงขึ้นนั้น “แมวาจะไมมีใครคบหาฟกแลว แตยังมีคน
วาจางอยูบาง” (ชาต ิกอบจติติ, 2547 : 54) “เจาของสวนมขีออางหาทางออก
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กบัพวกพองอยูแลววา ไมไดคบคาอะไรกบัคนอยาง ไอฟก มนัเปนเพยีงการวา
จางเทานั้นเอง จายคาจางแลวก็แลวกันไป” (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 54-55) 
มาถงึตนเดอืนเมษายนหลงัเหตกุารณในสวนตาแปนซึง่ใครๆ เขาใจผดิวาฟก
ทําบัดสีกับสมทรงกลางสวนตาแปนกลางวันแสกๆ “จากวันนั้นมาไมมีใคร
ยอมจางฟกทํางานอีกเลย” (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 58) มาถึงวันสงกรานต
จึงเปนเหมือนแคการแสดงตัวอยางเปนรูปธรรมของการไมคบคาสมาคม 
เทานั้นเอง
 อยางไรก็ตามในอกีทางหน่ึง วธิกีารดังกลาวของภาพยนตรดจูะสอดรับ
กบัจดุเนน ในแงของความรักทีภ่าพยนตรพยายามจะส่ือ ในเวลาท่ีคนอ่ืนมแีต
จะแสดงความรังเกียจใหทกุขโศกเสียใจเชนนี ้กม็แีตสมทรงเทานัน้ทีเ่ปนเพ่ือน
พอใหคลายทุกข ความชอบสนุกของนางทําใหฟกลืมความทุกขไปชั่วคราว 
สมทรงชวนฟกเลนสงกรานต ทัง้คูเลนสงกรานตกนัเพยีงลาํพงัทีก่ระทอมนัน่ 
เองทามกลางความเกลียดชังของคนท้ังหมูบาน ความตัดกันระหวางความ
ไมเปนมติรของชาวบานกบัมติรภาพระหวางเขากบัสมทรงในเนือ้เรือ่งตอนนี ้
ดูจะสอดรับกับเนื้อเร่ืองในตอนทายท่ีฟกตัดสินใจไปจากหมูบานพรอม
สมทรง แทนที่จะเลือกกําจัดสมทรงไปจากชีวิตเพื่อยุติปญหาระหวางเขากับ
ชาวบาน เพราะเร่ืองตอนน้ีสื่อความคิดของฟกในทางท่ีวา ก็แลวทําไมเขา
ตองทิง้มติรภาพท่ีมคีาเพยีงเพือ่จะเลือกอยูกบัคนทีไ่มเปนมติรกบัเขาดวยเลา
 ถัดจากวันสงกรานตรุงขึ้นเปนวันบังสุกุลกระดูก คราวน้ีเปนสมทรงท่ี
ถูกกระทํา นางถูกชาวบานคนหน่ึงเฆ่ียนตีเนื่องจากไปยุงวุนวายในชวง
พิธีกรรมบังสุกุล เมื่อถูกไลตะเพิด นางยังถกผาถุงใหของลับเปนการสบ
ประมาทเขาใหอีก และคราวนี้เปนหนาที่ของฟกที่จะตองดูแลรักษาพยาบาล
นาง นวนิยายบรรยายเรื่องตอนนี้ไววา

 ภายในกระตอบมายสมทรงน่ังอยูบนแคร ฟกทายาหมอง
ตามรอยฟกชํ้าบนตัวนาง ไมปริปากถึงเร่ืองราวท่ีเพิ่งผานมา 
เมือ่ยาหมองโดนรอยแผลถลอก นางเกดิอาการแสบจงึชักขาหน ี
เขายื้อยุดตามจับมาทาใหม เปนครั้งแรกของการถูกเนื้อตองตัว
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ที่เนิ่นนาน มันเปนความอบอุนที่มีใหกัน ระหวางคนอางวาง 
กับคนวาเหว ดูเหมือนนางจะเพลิดเพลินกับการถูกเนื้อตองตัว
ของฟกอยูเหมือนกัน (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 75)

 ภาพยนตรใชความใกลชดิของตวัละครในเนือ้เรือ่งตอนนีแ้สดงออกถึง
ความรูสกึระหวางกนั ไมเพยีงแคความอบอุนทีม่ใีหกนัระหวางคนอางวางกบั
คนวาเหวอยางในนวนิยายเทานั้น ฉากจุมพิตของตัวเอกในเน้ือเร่ืองตอนน้ี
แสดงออกถึงความรักระหวางเพศอยางชัดเจนและโจงแจง แมวาฟกจะนึกถึง
ความควรไมควรข้ึนมาไดเสียกอนก็ตาม เนื้อเร่ืองซ่ึงแตกตางจากนวนิยาย
ทั้งสอง ตอนน้ีชวนใหตีความวา ทามกลางความเปนปฏิปกษของคน
รอบขาง เมือ่ตางฝายตางถกูกระทาํกม็ ีแตกนัและกนัเทานัน้ทีค่อยเยียวยารักษา
บาดแผลท้ังทางรางกายและจิตใจ ดังนั้นมันจึงแปรเปล่ียน มาเปนความรัก
ดังที่ภาพยนตรไดโปรยหนาปกไววา เขารักในความ “บา” ของเธอ เธอรัก
ในความ “ดี” ของเขา

ทางออกทีส่วางวาบและการเลอืนหายของมายาคตแิหง
สถานะ

 เม่ือการมีชีวิตอยูในวงลอมแหงความเกลียดชังของคนรอบขางดําเนิน
มาถึงจุดสูงสุดอีกจุดหน่ึง หลังจากท่ีฟกโดนรุมซอมในวันบังสุกุลปรุงขึ้น 
อันเนื่องมาจากเหตุที่เขาบังเอิญทําโกศกระดูกของชาวบานหกลมโดยไมได
ตั้งใจ ฟกตัดสินใจที่จะยตุิความขัดแยงระหวางเขากับชาวบาน ดวยการกําจัด
สมทรงออกไปจากชีวติ โดยหลอกใหนางขึน้รถไฟไปกรุงเทพฯ แตเพยีงลาํพงั 
แตสุดทายเมื่อถึงเวลาที่นางตองออกไปจากชีวิตจริงๆ เขาถึงไดรูวาไมอาจ
สูญเสียนางไป เหตุการณตอนนี้เปนอีกตอนหนึ่งที่ไมมีในนวนิยาย ใน
คําพิพากษา ฟกเคยครุนคิดถึงวิธีการแกปญหา โดยการนําสมทรงไป
ปลอย แตสุดทายเขาก็มีขอสรุปแกตัวเองวา “กูทําไมได” (ชาติ กอบจิตติ,
2547 : 49) การครุนคิดในประเด็นนี้ของฟกปรากฏในตอนตนเรื่อง 
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แตหลังจากนั้นมา เขาไมเคยคิดถึงการแกปญหาดวยวิธีการนี้อีกเลย เพราะ
เขารูวาเขาทําไมลง ใน “ไอฟก” เหตุการณนี้ ปรากฏในตอนคอนเรื่องกอน
ถึงตอนจบ ใน คําพิพากษา ความขัดแยงระหวางการปลดปลอยตัวเองออก
จากปญหากับมโนธรรมซึ่งทําใหเขาไมอาจกําจัดสมทรงออกไปจากชีวิตนั้น 
สงผลใหเมตตาธรรมซ่ึงอยูเหนือความเห็นแกตัวของฟกนั้นปรากฏอยาง
โดดเดน แตในภาพยนตรการเปลี่ยนใจอยางกะทันหันของฟกเมื่อฟกนํา
สมทรงไปปลอยน้ันกอความรูสึกในอีกทางหน่ึง เหตุการณตอนน้ีกลับทําให
ฟกไดมีโอกาสพิสูจนความรูสึกของตัวเองที่มีตอสมทรงวาเขาก็รักนาง ไมใช
แคทําไมลงอยางในนวนิยาย
 เมื่อผานเหตุการณนี้ไปฟกคลายจะพบทางออก ดูเหมือนเขาจะเกิด
พทุธปิญญาขึน้มาวา ในเมือ่ผูคนรอบขางตางไมเปนมติร แตความรกัระหวาง
เขากับสมทรงมีคาลนเหลือ ก็แลวทําไมเขาตองเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ
ระหวางเขากับกลุมคนท่ีไมเปนมิตรเหลานั้นแลว กลับจะผลักไสนางไปเสีย 
ทําไมไมเลือกที่จะรักษาความรักที่มีคาระหวางเขากับสมทรง ในภาพยนตร
ไมมีการบรรยายหรือบทสนทนาท่ีแสดงออกถึงความคิดของฟกอยางชัดเจน
เชนนี้ แตการกระทําของฟกในเน้ือเรื่องตอนถัดจากน้ันเปนประจักษพยาน
ตอความคิดนี้ได เม่ือฟกกลับมาเขาก็ตัดสินใจจะไปจากหมูบานพรอมกับ
สมทรง ตรงนีเ้ปนแสงแหงทางออกทีส่วางวาบขึน้มาครัง้หนึง่ในภาพยนตร เรา
ตองไมลมืวาบรรยากาศเชนนีไ้มเคยมมีากอนในนวนยิาย แตไมไดหมายความ
วาฟกไมเคยคดิถงึทางออกนี ้เขาเคยครุนคดิแตสดุทายกจ็นมมุกบัคาํถามของ 
ตัวเองวา “มึงจะไปอยูที่ไหน เคยไปไหนมาบาง รูจักใครบาง แลวจะไปทํา
อะไรกิน…” (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 51) 
 มาถึงตรงน้ีคนดูอาจอดใจท่ีจะรวมยินดีกับการคนพบทางออกของ
ฟกไมได แตสุดทายแสงแหงทางออกน้ันก็มีอันตองอันตรธานไปอีกครา 
เมื่อฟกไปขอเบิกเงินที่ฝากไวกับครูใหญ เพื่อการไปเร่ิมตนชีวิตใหมของเขา 
แตครใูหญปฏเิสธวาไมเคยไดรบัฝากเงนิอะไรจากฟก เขาถกูโกงเงนิไปตอหนา
ตอตาอยางไมมทีางท่ีจะไดคนืไมวาจะไปฟองรองเอากับใคร เนือ้เร่ือง ตอนน้ี
ภาพยนตรตางจากนวนิยายและสงผลตอความรูสึกของผูชม/ผูอานในทางที่
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ตางกัน ใน คําพิพากษา ฟกไปขอเบิกเงินจากครูใหญก็เพื่อจะไปซื้อเหลา 
เราอาจรูสกึวาการสญูเสยีเงนิของฟกกแ็คการสญูเสยีเงนิจาํนวนหนึง่ซึง่มากพอ
จะทําใหฟกมีเหลาดื่มไปอีกนาน เพราะตอนนั้นฟกกลายเปนไอขี้เมาหยําเป
ที่ไมคิดอะไรอื่นอีกแลว แตในอีกทางหนึ่งเนื้อเรื่องตอนน้ีก็เปนโอกาสของ
ผูแตงทีจ่ะ แสดงถงึการตดัสนิคณุคาของคนโดยวดักนัทีส่ถานะทางสงัคมของ
ชาวบาน ฟกพยายามปาวประกาศบอกใครตอใคร เพื่อที่จะดึงคนช่ัวอยางครู
ใหญใหลงมายนืทายแถวอยางเขา มารบัชะตากรรมจากคําพพิากษาของสังคม
อยางท่ีเขาเคยไดรบัใหได แตไมมใีครเช่ือฟก ซํ้าตัวเขาเองยังถกูจบั และเร่ืองก็
กลับกลายไปในทางตรงกันขาม เปนโอกาสของครูใหญที่จะเลนบทพอพระ
ผูใจ บญุ ดวยการทําทไีปปลอยตัวฟกใหใครๆไดพร่าํสรรเสริญ “…คนดีๆ อยางน้ี
ทุกวันนี้หายากเหลือเกิน…” (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 295) 
 เนื้อเร่ืองตอนน้ีเปนตอนท่ีสื่อเน้ือหาท้ังทางอารมณและความคิดตอ
การตัดสินคนดวยสถานะและอคติไดดีที่สุดตอนหน่ึง ทําใหผูอานตองไป
เพงพินิจเอากับมูลเหตุแหงความพิการของสังคมท่ีแทจริง และไดเห็นวา
มลูเหตุสาํคญันัน้ไมใชความช่ัวท่ีอยูในจิตใจของครูใหญ หากแตเปนการตัดสิน
คณุคาและวดัพฤตกิรรมของคนดวยสถานะซึง่ซอนอยูในจติใจของคนในสงัคม
เกือบทุกคน ไมเวนแมแตผูถูกกระทําอยางฟก มิตรแทอยางสัปเหรอไข หรือ
แมแตหลวงพอ ทุกคนตางตองคําพิพากษากันถวนหนามากบางนอยบาง
ตางกันไป จะมียกเวนก็แตสมทรงคนเดียวกระมัง ดังที่ผูแตงไดกลาวถึง
พฤติกรรมของฟกที่มีตอสัปเหรอไข ในตอนท่ีฟกยังบวชผานหวงคิดคํานึง
ของเขาวา

 หวนนึกถึงเม่ือคร้ังยังบวชเณรอยู ไมเคยคิดอยากวิสาสะ
กบัสปัเหรอไขดวยซํ้า ทัง้ๆ ทีแ่กก็ไมเคยแสดงกิรยิาท่ีนารงัเกียจ 
หรือทําอะไรใหตองเจ็บช้ําน้ําใจ ตอนที่เขาบวชพระอยูนั้น ไมมี
พระ เณร หรือเด็กวัดกินกับขาวที่แกใสบาตรมา ไมวาจะเปน
ตม แกง หรือผัดอะไรก็ตาม แมแตไขทอดก็ยังไมมีใครยอมกิน 
เด็กวัดจะเปนคนจดจํามาบอกวาวันน้ีสัปเหรอไขใสกับขาวอะไร 
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จากนัน้ เมือ่แบงกบัขาวไปตามวงพระฉนั กบัขาวของแกกจ็ะไมมี
ใครตกัชมิ ฟกเองก็ไมเคยกิน จากอาชพีสปัเหรอมนัแสนสกปรก 
คลุกคลีกับคนตาย กลิ่นเนาเหม็นของศพ คราบเหนียวเหนอะ
ของน้ําเหลือง เขา-ออกโกดังเก็บศพที่เหม็น อับช้ืน หนู หนอน
ไชศพ สิง่เหลานีน้ารงัเกยีจแตแกกลบัคลกุคลอียูกบัมนัได พลอย
ใหนึกคลื่นเหียน สิ่งเหลานี้ครอบงําใหแกกลายเปนคนสกปรก 
และกับขาวที่แกใสบาตรคงตองติดเชื้อแหงความสกปรกนั้นมา
อยางไมตองสงสัย อีกทั้งเสื้อผาที่แกสวมใสอยูนั้นก็เคยเปนของ
คนตายเกอืบทัง้ส้ิน นีก่ระมังท่ีทาํใหฟกมองเหน็สัปเหรอเปนคน
ต่าํตอย ไมเพยีงแตฟกเทานัน้ คนทัว่ๆ ไปกไ็มมใีครอยากวสิาสะ
กับแก นอกจากถึงคราวจําเปน (งานศพ) ที่ตองใชคนอยางแก
ทํา… (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 116-117)

 การตดัสนิคนดวยสถานะท่ีแทแลวกม็อียูในใจฟกเหมอืนกนั ดวยเหตุนี้
ในตอนที่สัปเหรอไขบอกวา “ขาเชื่อเอ็ง” เมื่อฟกบอกวาเขาไมไดมีอะไรกับ
แมเลีย้ง มนัจงึไดลดทอนความเช่ือของฟกจนเหลือศนูย และเปล่ียนเปนความ
ไมเช่ือ จนเหลือขอสรปุเพยีงวา “ไอเฒาเจาเลหมนัหลอกมึง และในสวนลกึน้ัน
รันทดทวี” (ชาติ กอบจิตติ, 2547: 123) แมแตสัปเหรอไขเองก็เฉียดๆ 
จะรับบทเปนผูพิพากษาดวยอคติแหงสถานะกับเขาเหมือนกัน ดวยการติง
หลวงพอในตอนท่ีตาฟูมาขออาศัยวัดวา “จะไวใจไดหรือครับหลวงพอ เรา
ไมรูจักหัวนอนปลายตีนเขา” (ชาติ กอบจิตติ, 2547: 142) แมหลวงพอเอง
ก็ไมไดรอดพนไปจากการพิพากษาครั้งนี้ ดังที่เจตนา นาควัชระ (2530: 89) 
กลาวไววา

 แมแตพระก็ไมเปนที่พึ่ง พอมาถึงปญหาของฟก หลวง
พอดูจะจนปญญา ทานก็เปน “คนอื่น” เหมือนกับเขาอื่น คือ
เมือ่ฟกมาเลาความจรงิใหฟง ทานไมสนใจจะเชือ่ คาํปลอบเรือ่ง

บญุกรรมเปนสิง่ทีช่วยอะไรใครไมได เพราะพระเองจะเสยีความ
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เปนกลางไมได พระจึงทําอะไรไมได

 “มนัเปนกรรมของเอง็… เอง็จะใหขาไปบอกใครเขาละหือ 

ถาเร่ืองท่ีเอ็งเลามันไมจริงขามิตองกลายเปนคนโกหกไปเรอะ 

แตถาเปนเรือ่งจรงิขาจะไปบงัคบัใหใครเขาเช่ือไดยงัไงในเมือ่เขา

ไมยอมเช่ือเอ็ง…ตัง้หนาต้ังตาทําความดีไวเถอะจะไดสบายใจ…”

 เพียงแคนี้เราก็คงอดคิดไมไดวาพระตอง “คําพิพากษา” 

เขาไปดวยแลว

 แตการกระตุนความคิดในระดับท่ีเขมขนเชนนี้ไมมีใน “ไอฟก” การ

สูญเสียเงินกอนน้ันอาจเปนความสูญเสียที่มีความหมายมากกวาการท่ีฟก

จะไมมีเงินไปซ้ือเหลา เพราะมันหมายถึงการปดลงอีกครั้งของประตูแหง

อิสรภาพ คนดูภาพยนตรคงอดใจหายวูบไมไดตอเหตุการณที่ผันผวนน้ี 

หลังจากท่ีเพิ่งรวมยินดีกับการคนพบทางออกของคนทั้งคูมาหยกๆ แต

เหตกุารณตอนนีข้องภาพยนตรกไ็มไดดงึเราเขาไปรวมคนหามลูเหตุแหงความ

พิการของสังคมเชนนวนิยาย ภาพแหงความตัดกันระหวางคนดีที่ถูกกระทํา 

ในขณะท่ีคนช่ัวถูกปลอยใหลอยนวลไปพรอมคําสรรเสริญของปวงชนน้ัน ฉาย

เขามาเพียงช่ัวประเด๋ียวประดาว และถูกฝงกลบดวยความรุนแรงทางกายภาพ

จนเราไมมโีอกาส ไดครุนคดิ หลงัฟกกลบัจากทวงเงนิกบัครูใหญหนงักต็ดัเรือ่ง

อยางรวบรัด ฟกไมไดมีโอกาสไปโพนทะนากับใครตอใครเพื่อดึงครูใหญ

ลงมาอยูปลายแถวกับเขาอยางในนวนิยาย คนดูจึงไมมีโอกาสไดครุนคิดถึง

ปฏิกิริยาบรรดามีของชาวบานที่ตัดสินคนอยางผิดฝาผิดตัวเหลานี้

 “ไอนีม่นัจะบาหรอืเปลากไ็มรู” เสยีงตาแมนต้ังขอสังเกต

 “ประสาทมนักลบัมัง้...” ผวัปาเชือ้พดูแลวหวัเราะ “มอียาง

ที่ไหนหาวาครูใหญโกงเงิน”

 “ฉันวาไอฟกมันคงแคนท่ีโดนไลออก เลยหาเรื่องปายสี

ครูใหญ” เสียงปาเชื้อวากับผัว
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 “นั่นนะสิ คนอยางครูใหญจะโกงเงินใครเปน แกดียัง

กะพระ” ปาลําไยออกความเห็นขึ้นบาง

 “กส็มน้าํหนามันแลวนี ่ทาํตัวยงังัน้ใครเขาจะเอามนัไวละ” 

นาสมรหันมารวมวงดวย

 “นี่คงจะหมดเงินเขาแลวสิ ถึงไดเลนลูกไมกับครูใหญ” 

ปาลําไยคาดคะเน แลวต้ังขอสังเกตวา “คนอยางมันนะเรอะ 

จะมีเงินตั้งสี่หาพัน”

 “จะไปเช่ืออะไรมัน ขนาดหลวงพอมันยังโกหกเอาได 

นับประสาอะไรกับคนอยางเราๆ ไอเวรนี่มันพูดไดทั้งนั้นแหละ 

จะเอาเลือดหัวมันออกใหด”ู ตาแมนวา เปนเดือดเปนแคนแทน

ครูใหญ

 เวลายิ่งผานไป วงสนทนาก็ยิ่งขยายเพิ่มสมาชิกมากข้ึน 

ใครที่แวะมาซื้อของก็ถามขึ้นวา

 “คุยกันเรื่องอะไร”

 “จะเร่ืองอะไรก็เรื่องไอหานั่นนะสิ”

 คนที่ถามก็เขารวมวงคุยดวย พวกเขาพากันเอือมระอา

กับพฤติกรรมของฟกที่ผานๆ มา และยิ่งเร่ืองครูใหญนี้ดวยแลว 

มันเปนเร่ืองที่ทนกันไมได ที่ฟกไปปายรายระบายสีครูบา

อาจารยใหเสื่อมเสียชื่อเสียง

 กลุมสนทนาวันนัน้ลงความเห็นรวมกันวา พรุงนีจ้ะไปบอก

กํานันใหจัดการ และถาเปนไปได อยากใหกํานันบอกหลวงพอ

ไลมันไปอยูที่อื่นใหพนหูพนตาเสียที… (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 

274-275)

 ภาพยนตรไดขามบทสนทนาอันเปนคําพิพากษาของคณะลูกขุนใน

ศาลสังคมเหลานี้ไป
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ความโหดเหี้ยมทางกายภาพและความโหดเหี้ยมทาง
ปรัชญา

 หลังจากฟกหมดหวังจากการทวงเงินกับครูใหญก็ไปปรับทุกข
กับสัปเหรอไข ก็มีคําพูดเพียงคําเดียวเทานั้นที่ดึงออกมาจากนวนิยาย 
“ครใูหญเขาจะโกงเงนิแกทําไม เขารวยออกจะตายไป” ซึง่กไ็มไดกระตุนอารมณ
หรือความคิดอะไรมากนัก หลังจากนั้นระหวางทางกลับบานฟกก็โดนซอม 
สมทรงเหน็ฟกไมกลบัมากอ็อกไปตาม ทามกลางสายฝนทีก่ระหน่าํเทลงมา นาง
สุดกําลังที่จะพาฟกไปกระทอม ก็พาฟกไปหลบท่ีโรงลิเกในวัด แลวก็หลับไป
ทัง้คู ฟกตืน่ขึน้มาตอนเชากต็กอยูในวงลอมของชาวบาน หวดุหวดิเกอืบถกูรมุ
ประชาทัณฑ ขอหาทําบัดสีบัดเถลิงกันในวัด แตแลวก็ไปไมรอด เมื่อเหลือบ
เขาไปในโรงเรียนเห็นครูใหญเขา กป็รีเ่ขาไปดวยความค่ังแคน แตถกูชาวบาน
จับตัวไวเสียกอน พวกเขาพยายามกดหัวฟกใหกมลงกราบครูใหญ ฟกสะบัด
หลุดจะเขาไปทํารายครูใหญ เทานั้นเองก็ถูกชาวบานผูไมยอมใหคนดีอยาง
ครูใหญถูกทําราย รุมกระทืบจนตาย
 ในภาพยนตรตอนนี้คงเทียบไดกับตอนท่ีจาหอมบังคับใหฟกกมลง
กราบครูใหญเพื่อแลกกับอิสรภาพ ในตอนที่เขาถูกขังเนื่องจากไปตะโกนดา
ครูใหญที่โรงเรียน

 “ทําไมเอ็งไมกราบครูใหญเขาละ ขอบคุณครูใหญเขา
บางซ่ีที่ไมเอาเร่ืองเอาราวกับเอ็ง” จาหอมวากับฟกดวยเสียง
อันดังเหมือนจะใหทุกคนไดยิน
 แตฟกยงัคงนิง่อึง้ มองทีจ่าหอมอยางขอความปรานตีอเขา 
ในดวงตานั้นวิงวอนวา-อยาใหขาตองทําอยางน้ีเลย
 แตจาหอมคงอานสายตาไมออก หรือวาจาไมประสงค
ที่จะอานก็ไมทราบได
 “ถาไมกราบขอขมาครูใหญก็ไมตองออก” จาหอมยังคง

โยนกุญแจอยูในมอื
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 “เออ ดีเหมือนกัน ขอขมาครูใหญซะ” เสียงกํานันกลาว
กับฟก 
 “ไมตองหรอกครับ เขาสํานึกไดกพ็อแลว…” เสยีงครูใหญ
หามปราม
 “ยังอีก ถาไมกราบไมใหออกนะ” 
 เสียงจาหอมยังคงขูอยูไมขาด แมวาครูใหญจะไมใหทํา 
แตจาหอมก็ยังอยากใหฟกกราบกรานอยูดี เพราะมันเหมือน
กับวาจาหอมไดกระทําตามคําเรียกรองของมติมหาชนท่ียืนชม
การแสดงของเขาอยู (ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 292-293)

 ชาวบาน กาํนนัยอม รวมท้ังจาหอมเอง อาจไมใชกลุมคนผูนยิมชมชอบ
มหรสพแหงความอยุติธรรมอยางที่วานี้ แตในการที่พวกเขาไดกลายเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการแหงการอภิบาลคนชั่วทํารายคนดี โดยไมมีกลุม
อิทธิพลใดมาบังคับนั้น อาจเปนเพราะความไมรูโดยแท 
 ภาพของกลุมชาวบานท่ีรวมกันกดหัวฟกใหกมลงกราบแทบเทา
ครูใหญ อาจส่ือดวยภาพไดอยางตรงไปตรงมาวา ประชาชนน่ันแหละท่ี
รวมกันกดหัวพวกกันเองใหยอมสยบตอศัตรูของประชาชน แตวิธีการของ
อาจไมกอความเขมขนทางอารมณในระดับลึกพอท่ีจะกระตุนใหคิดไปถึง 
“ศัตรูตัวจริง” ไดเทากับวิธีการของนวนิยาย ภาพยนตรเลือกใชวิธีการก
ระตุนความคิดดวยภาพแหงความรุนแรงท่ีตรงไปตรงมา ที่อาจตรึงผูดู
ใหครุนคิดในระดับมูลเหตุแหงความโหดเห้ียมทางกายภาพ ยังไมทันลง
ลึกถึงทางปรัชญา ภาพยนตรก็ยกระดับความรุนแรงไปอีกขั้น จนเราไพล
ไปต้ังคําถามในอีกทางหน่ึง ภาพถัดมาท่ีฟกถูกรุมกระทืบจนตาย เพราะ
ไมยอมกมหัวใหครูใหญนั้น ชวนใหครุนคิดถึงจิตใจที่โหดเหี้ยมมากกวา
การถูกครอบงําดวยมายาคติแหงสถานะ ซึ่งเปนมูลเหตุแหงคําพิพากษาท่ี
ผิดฝาผิดตัว เพียงเทานี้เองศัตรูของประชาชนก็ไดอันตรธานไปอีกคํารบ
หนึ่งแลว
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 การเนนความโหดเหีย้มทางกายภาพ ในขณะทีต่นฉบบัเดมิเนนความ
โหดเห้ียมทางปรัชญา ดูจะเปนจุดบอดอยางหน่ึงที่บงชี้การเขาไมถึงความ
หมายในระดับลึกของตัวงานเดิม ใน คําพิพากษา มีฉากที่ฟกถูกรุมทําราย
แคครัง้เดยีว ในตอนทีฟ่กบงัเอญิไปปาลกูมะพราวโดนเดก็คนหนึง่เขา เพราะ
ถกูลอวา “ไอฟกขีเ้มาจบัเมยีแกผา” พอของเด็กจงึพาพรรคพวกมาเอาคืน แต
นาสงัเกตวาผูแตงพยายามจํากดัความรุนแรงทางกายภาพใหอยูในระดับหน่ึง 
เปนการรุมทํารายที่มีแตเสียงไมมีภาพ นวนิยายใชวิธีการ “ฟองดวยเสียง” 
ไมใช “ฟองดวยภาพ”

 ผลัว ... พลัก ... พลัก ... ฟกเจ็บแปลบท่ีเบาตา ที่ทอง 
ที่ปาก ... กรอบ บั้ก ที่ชายโครง บึ้ก ... บึ้ก ... ที่ลิ้นป ที่กกหู ... 
อั๊ก อึ๊ก โพละ ผัวะ เจ็บจุกทั่วตัวไปหมด ...
 พลัว ... ที่คาง
 เขารูสึกหนาไดถูกแรงสงจนแหงนเชิดขึ้น ดวงดาวในคืน
นั้นกลับสุกใสสวางเปลงปลั่ง ยิบๆ อยูแคเอื้อมน่ีเอง พยายาม
ยกมือขึ้นควากอนสติจะดับวูบลง ... (ชาติ กอบจิตติ, 2547 
: 228-229)

 แตในภาพยนตร เหตุการณในทํานองนี้มีถึง 4 ครั้ง ในตอนที่ฟกเอา
กระดกูพอใสลงัไปบงัสกุลุ 1 ครัง้ หลงักลบัจากทวงเงนิครูใหญ 1 คร้ัง โดนรุมขวาง
ปาในขอหาทําบดัสใีนเขตวดัทีโ่รงลิเก 1 ครัง้ และถกูรุมกระทบืจนตายในตอน
จบอีก 1 ครัง้ ในแงหนึง่เราคงตองยกประโยชนใหภาพยนตร เพราะวาภาพยนตร
สื่อดวยภาพจึงตองแปรความโหดเหี้ยมทางปรัชญาใหเปนความโหดเหี้ยม
ทางกายภาพ แตคงเปนขออางที่ไมมีน้ําหนักนัก เพราะมีภาพยนตรอีกมาก
ที่แสดงดวยภาพแตสื่อความคิดท่ีลุมลึกในทางปรัชญาได นอกจากน้ียังมี
คําถามตอมาวาจําเปนแคไหนท่ีตองมีฉากน้ีถึง 4 คร้ัง นอกจากน้ี 3 ใน 
4 ก็เกิดขึ้นตอหนาธารกํานัลซ้ําอยูในเขตวัด บางตอนก็เกิดขึ้นในงานบุญ
เสียดวยซ้ํา จนชวนใหตั้งคําถามวา นี่มันคนบานนอกสังคมไหนกันถึงชาง
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ใจรายกันเสียจริง ถึงกับปลอยใหคนไมมีทางสูคนหนึ่งโดนรุมทํารายตอหนา
ตอตา โดยไมมีใครคิดยับยั้ง หรือผูสรางจงใจจะสื่อวา ในแงนี้คนใจบุญที่
ถูกกลอมเกลาจากศาสนาก็ไมใชที่พึ่ง ในเหตุการณตอนสุดทายอาจจะดีขึ้น 
หลังเหตุการณดูทาจะทํากันถึงตาย ก็มีตัวละครตัวหน่ึงทนไมไหวจนตอง
ตะโกนขึ้นมาวา “พอแลวๆ” อยูขางหลัง โดยไมไดเขาไปหามแตอยางใด 
เนือ้เรือ่งตอนนีผู้เขยีนเองตองเปดซ้าํอยูหลายครัง้ และตองตัง้ใจฟงอยางมาก
จึงพอจะจับความไดวาเสียงที่แหบพรานั้นตะโกนวาอะไร บางทีภาพยนตร
อาจพยายามบอกเราก็ไดวา เสียงแหงมนุษยธรรมข้ันพื้นฐานน้ันมีอยูในใจ
คนเหลานี้เหมือนกัน แตตะโกนอยูขางหลังและชางแหบพราเสียเหลือเกิน
 การกระตุนความนึกคิดในทางปรัชญาตอมูลเหตุแหงการพิพากษา
ของสังคมดวยการเลาเรื่องดวยภาพ อาจจะเปนโจทยที่ยังทาทายแกการ
เลาเร่ืองบนจอแกวและจอเงิน พอๆ กับการตีความอยางเขาถึงความหมาย
สําคัญของเรื่องของผูสราง แตการใสใจกับรายละเอียดที่สําคัญตอเร่ือง 
ไมวาการเลาเรื่องใหมจะเนนที่จุดใดก็ตามก็สําคัญไมแพกัน จุดออนอีกอยาง
ของภาพยนตรเร่ืองน้ีกค็อืความไมชดัเจนในแงการแสดงออกถงึเวลาของเรือ่ง 
ในคําพิพากษา ผูประพันธใสใจกับเร่ืองนี้มากเปนพิเศษ เพราะมีผลตอการ
รับรูถึงระดับความทุกขทรมานของตัวละคร นับแตเหตุการณที่มายสมทรง
ประกาศตัววาฟกเปนผัวของนาง ในงานทําบุญแซยิดหลวงพอเมื่อเดือน 12 
อันเปนจุดเริ่มตนของการเสื่อมเสียชื่อเสียงของฟก มาจนถึงชวงปดเทอม
ใหญนัน้เปนระยะเวลาราวครึง่ป ตอนนัน้ฟกกลายเปนคนทีไ่มมใีครคบหาไป
แลว นับตอมาจนถึงเผาศพพอของฟกในวันที่ 7 ธันวาคม อันเปนชวงส้ินสุด
เวลาแหงความทุกขทรมานโดยท่ีฟกยังไมรูจักดื่มเหลา ซึ่งผูแตงใหชื่อตอนวา 
“ในรางแห” นั้นใชเวลารวมป เม่ือเรื่องดําเนินมาถึง “สูอิสระ” อันเปน
ตอนในภาคหลัง ลวงมาอีกคร่ึงปก็มาถึงชวงเปดภาคเรียนในปการศึกษา
ใหมในราวเดือนพฤษภาคม ตอนนั้นเขากลายเปนไอฟกขี้เมาหยําเปที่สุด
ของหมูบานไปแลว ราวเดือนสิงหาคมเขาถูกไลออก 3 เดือนตอมาเขา
ไปเบิกเงินกับครูใหญ ตอนนั้นรางกายเขาเริ่มผิดปรกติ เขาเสียชีวิตลง
ในชวงตนฤดูหนาวถัดจากนั้นมาราว 1 เดือน ทั้งหมดใชเวลารวม 2 ป 

131มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



แตในภาพยนตรบอกระยะเวลาของเรื่องไวแคหนึ่งครั้งวา 3 ปผานไป 
ในระหวางที่เขาไปเกณฑทหารจนกระทั่งปลดเกณฑ คนดูภาพยนตร
โดยเฉพาะคนที่ไมเคยอาน นวนิยายมากอน จะไมรูเลยวาฟกตองทนทุกข
ทรมานอยูในสังคมนานเทาใดจึงหันเขาหาเหลา และเปนไอขี้เมาอยูนาน
เทาใดจึงเสียชีวิต
 การแปรความโหดเหี้ยมทางปรัชญาจากตัวบทเดิม ใหเปนความ
โหดเหี้ยมทางกายภาพในการเลาเรื่องใหมดวยภาพนั้น นับเปนปญหารวม
ระหวางการเลาเรือ่งตางสือ่และการตคีวามอยางเขาถึงความหมายสวนลกึของ
ตวังานเดิม แตขอบกพรองในแงการแสดงเวลาขางตนนัน้นบัเปนปญหาในการ
เลาเรือ่งโดยเฉพาะ ทาํอยางไรการเลาเรือ่งดวยภาพจงึจะสามารถบงบอกเวลา
ของเร่ืองไดอยางวรรณกรรม โดยไมตองใชขอความวา 1 ปผานไป 2 ปผานไป
อะไรทํานองนี้ พนจากขอบกพรองเหลานี้ไป หากพิจารณาในแงการประเมิน
คุณคาของตัวงาน ซึ่งอาจตองนําจุดมุงหมายของผูสรางมาพิจารณารวมดวย 
แมวาคณุคาท่ีแทจรงิของตัวงานอาจไมจาํเปนตองโยง กบัคาํแถลงของผูสราง
เลยก็ตาม ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนของบทความวา ผูกํากับพันธุธัมม 
ทองสังข เขาสราง “ไอฟก” โดยตั้งใจจะนําเรื่องนี้มาเลาใหมในแงของความ
สัมพันธระหวางฟก กับสมทรงวาเขารูสึกตอกันอยางไร แตในขณะเดียวกันก็
ไมทิง้แกนของเรือ่งเดมิคอืการถกูกระทาํจากสงัคม หากตรงน้ีหมายความวาจะ
ชี้ใหเห็นวาตัวละครถูกกระทําจากสังคมอยางไร โดยไมไดตั้งใจจะลงลึกไปถึง
ขั้นจะชี้มูลเหตุแหงการกระทําอยางใน คําพิพากษา ดวยแลว ในแงนี้ เราคง
ตองยอมรับวาผูสรางไดสรางภาพยนตร “ไอฟก” ขึน้ไดอยางบรรลุเปาหมาย
แลว แตแนนอนการ แสดงใหเห็นเพียงแตวาฟกถูกกระทําจากสังคมอยางไร 
เปนคุณคาคนละระดับกับการกาวไปถึงขั้น จะชี้วาอะไรคือมูลเหตุ

กฎเกณฑทางจริยธรรม เวรกรรม และนรกคือผูอื่น

 อยางไรก็ตามไมไดหมายความวา “ไอฟก” จะลมเหลวโดยส้ินเชิง
ในการกระตุนการครุนคิดตอปญหาของมนุษยในระดับลึก หากการเลาเร่ือง
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ใหมถือเปน “สหบท” ไดในลักษณะหน่ึง การเลาเร่ืองใหมที่กองสะทอนออก
มาจากตัวบทเดิมครั้งนี้ก็มีอะไรใหสะกิดใจ อยูเหมือนกัน แมจะตางระดับกับ
ตัวบทเดิม คําพิพากษา อาจจะตั้งคําถามทํานองเดียวกับคําถามของฟกที่วา

 ชาวบานน่ีก็ชางตัดสินอะไรกันงายดายเหลือเกิน ไมเคย
มีใครเห็นกับตาสักคนวากูกับนางไดสมสูกัน แลวทําไมเขาจึง
เชื่อกันเปนตุเปนตะ เมื่อคร้ังกอนเขาใหความรักเอ็นดูยกยอง 
แตครัง้นีเ้ขากลบัเกลยีดชงั ถากถางเหมอืนกบัวากคูนเกาไดตาย
ไปแลว อยูแตคนใหมทีช่ัว่ชา แตกกูไ็มเคยเปล่ียนแปลงจิตใจเลย
น่ีหวา เขาเอาอะไรมาตัดสนินะ เพยีงวาผูหญงิกบัผูชายนอนรวม
ชายคาเดยีวกนัแลวจะตองสมสูกนัอยางนัน้หรอื (ชาต ิกอบจติติ,
2547 : 49-50)

 ใน “ไอฟก” ภาพยนตรไดตั้งคําถามกับเราใหมวา ถาเขาจะรักกัน 
รกัอยางบรสิทุธิ ์มนัผดิดวยหรอื ประเด็นนีด้จูะเปนประเด็นสําคญัทีภ่าพยนตร
พยายามจะสื่อกับผูชม ดังความในปกในที่กลาววา

 จากวรรณกรรมซีไรทอันโดงดัง เรื่อง “คําพิพากษา” 
ของชาติ กอบจิตติ ที่ไดรับการพิมพมากกวา 35 ครั้ง แปลเปน
ภาษาตางประเทศถึง 6 ภาษา ถูกถายทอดในมุมมองใหมดวย
เรือ่งราวความรกับรสิทุธิ ์ทีเ่ปน… รกัตองหาม ของลกูผูชายทีช่ือ่ 
“ไอฟก”…
 ทามกลางกฎเกณฑตางๆ ของสังคม เสนที่ขีดกั้นระหวาง 
ดี ชั่ว หรือ ถูก ผิด ไมมีใครเขาใจความรูสึกที่ฟกมีตอสมทรง 
การอยากปกปองดูแลผูหญิงที่ไมเต็มเต็งคนหนึ่ง กลายเปน
ความผิดดวยหรือ… (พันธุธัมม ทองสังข (วีดีโอ-ซีดี), 2547)
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 ออกจะเปนคําถามตอปญหาทางจริยธรรมที่หนักหนวงเอาการอยูไม
นอย ในที่สุดแลว ประเพณีและคตินิยมทางเพศก็เปนเพียงเปลือกนอก ที่เรา
ตองระมดัระวงัในการตดัสนิพพิากษาคนพอๆ กบัสถานะและอคติเหมอืนกนั
 หากมองในแง “ทวิวัจนเชิงปรัชญา” ในฐานะท่ีตัวบทเดิมเปน
วรรณกรรมเชิงปรัชญา เห็นไดวาปรัชญาเอกซิสเทนเชียลลิสม ประเด็น 
“นรกคือผูอื่น” และการตั้งคําถามเอากับปรัชญาพุทธในเรื่องเวรกรรม 
ซึ่งปรากฏบอยครั้งใน คําพิพากษา เชน

 มคีาํถามหน่ึงถามเขาวา – นีน่ะหรอืเรือ่งหนาวรอนในโลก
มนษุย ทกุขทรมานท่ีไดรบัมาตลอดน่ีนะหรือเปนเร่ืองหนาวรอน 
ก็แลวกไูดกอกรรมทําเข็ญไวกับใครบางละ
 ฟกหวัเราะเบาๆ เมือ่คดิประชดขึน้มาวา – มงึเอาแมเลีย้ง
ไงละ!
 แทนทีจ่ะโทษเวรกรรม เขากลบันกึโทษคนอืน่ คนอืน่นีเ่อง
ที่ทําใหเขาตองตกตํ่าลง ทําใหวิถีชีวิตของเขาไดเปลี่ยนแปลงไป 
(ชาติ กอบจิตติ, 2547 : 278)

 เม่ือกลายเปน “ไอฟก” ภาพยนตรรัก “นรกคือผูอ่ืน” และการต้ัง

คําถามตอพุทธปรัชญาไดอันตรธานไปจนหมดส้ินแลว ฟกไมเคยต้ังคําถาม

เลยวาทุกขทรมานท่ีเขาไดรับนี้มันเกิดแตเวรแตกรรมหรือจากใคร แตการ

เหือดหายทางปรัชญาในประเด็นนี้อาจไมจําเปนตองถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญ

นักสําหรับภาพยนตรเรื่อง “ไอฟก” การเลาเรื่องโดยเนนประเด็นเรื่องความ

รักอาจไมจําเปนตองของแวะกับ “นรกคือผูอื่น” เลยก็ได

 ใน คําพิพากษา เองแนนอนวาเมื่อชาติ กอบจิตติ นําแนวคิดของเอก
ซสิเทนเชยีลลสิมประเดน็นีม้าใช ไดกอความคิดทางปรชัญาในระดบัทีเ่ขมขน 

ความเคยชินแตเดิมมาเม่ือมองหายนะของผูอื่น แลวซัดทอดใหเปนเร่ืองของ

เวรกรรมนั้น ไดถูกคําพิพากษาสั่นคลอนเสียแลว แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความ

วาหากปราศจากการตั้งคําถามวานรกคือผูใดแลว คําพิพากษา จะกลาย 
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เปนเรื่องท่ีไมเปนรส ใน “ไอฟก” เองแมเอกซิสเทนเชียลลิสมจะไมปรากฏ

ตัวอยางโจงแจง แตการที่ฟกเลือกที่จะรักษาความรูสึกที่มีตอกันระหวางเขา

กับสมทรงเอาไว แทนที่จะเลือกหาทางออกโดยการหันไปพึ่งเหลาไปจนตอง

จบชีวิตลงน้ัน ไมวาจะโดยจงใจหรือไมก็ตามในแงน้ีคงกลาวไดวาพันธุธัมม 

ทองสังข กับ ชาติ กอบจิตติ ไดทวิวัจนผานจินตนาการกันแลวในประเด็น 

“การดํารงอยู” ซึ่งเช่ือมโยงกับ “เสรีภาพ” เอกซิสเทนเชียลลิสมถือวา 

การดํารงอยูที่แทจริงของปจเจกบุคคลนั้น ขึ้นอยูกับเสรีภาพในการเลือก

ที่ตนเห็นวามีคุณคา ไมใชการเลือกเพราะเปนคุณคาที่สังคมกําหนด ใน 

คําพิพากษา ทางสู “อิสรภาพ” ของฟกคือการเลือกท่ีจะเขาสูหนทางแหง

เมรัยนั้นดูจะยังหางไกลความหมายของปรัชญานี้อยูมาก แตใน “ไอฟก” 

การที่ภาพยนตรไดปรับเปลี่ยนเรื่องตรงสวนนี้ใหมใหฟกไมตองติดเหลา

ไปจนตาย และมีโอกาสท่ีจะปลดพันธนาการทางสังคมเพ่ือเลือกในส่ิงที่

ตนเห็นวามีคุณคานั้น แมบางทีอาจเปนการปรับเปล่ียนเร่ืองเพ่ือความ

เหมาะสมในแงใดแงหนึง่ แตไมวาจะมีจดุมุงหมายในทางปรัชญาหรือไมกต็าม 

การปรบัเปล่ียนเรือ่งในประเดน็นีก้ไ็ดยกระดบัเขาสูความหมายในทางปรัชญา

จากเรื่องเดิมไปแลวโดยปริยาย

สรุป

 หากลกัษณะหนึง่ของวรรณกรรมเอกคอื การมเีนือ้หาทีส่ือ่ประสบการณ

รวมของมนุษยไดอยางมีพลังทางศิลปะแลว คําพิพากษา ก็มีลักษณะที่วานี้
อยูอยางเต็มเปยม ในชีวติหนึง่ของคนเราอาจถูกผูอืน่พพิากษาอยางอยุตธิรรม

มานับครั้งไมถวน ในระดับที่มากบางนอยบางตางกันไป เราทุกคนอาจ

รบับทเปนไอฟกมาแลวท้ังนัน้ แตในขณะเดียวกันเราก็เคยรับบทเปนชาวบาน

ใน คําพิพากษา ไปโดยไมรูตัวมาแลวเหมือนกัน เร่ืองแบบน้ีอาจเรียกได

วาเปนโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติ ประสบการณในลักษณะนี้อาจจะยังอยู

คูโลกไปอีกนาน ตราบใดที่ยังมีมนุษย เพราะมนุษยมักมีความเปนอื่นตอกัน
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เสมอ ดวยเหตุนี้กระมัง คําพิพากษา จึงกลายเปนวรรณกรรมที่ไดรับความ
นิยมอยางสูง แมเปนวรรณกรรมท่ีหนักไปทางความคิดมากกวาจะเปนเร่ือง

อานเลนสนุกๆ เมื่อผูกํากับพันธุธัมม ทองสังข นําเร่ืองน้ีมาเลาใหมอีกคร้ัง

เปนภาพยนตร อาจขาดความลุมลกึทางความคดิไปบางเมือ่เทยีบกบัตนฉบบั

เดิม แตภาพยนตรก็กระตุนการครุนคิดในอีกระดับหนึ่งไดอยางนาสนใจ 

ในยุคท่ีภาพยนตรไทยไดพัฒนาไปมากแลว “ไอฟก” อาจไมใชภาพยนตร

ทีเ่ดนนกัในแงการเลาเร่ืองอยางชวนใหตดิตาม รวมท้ังในแงการสวมบทบาท

ของนักแสดง เม่ือเทียบกับภาพยนตรเรือ่งอ่ืนในสมัยเดียวกัน อยาง “นางนาก” 

หรือ “15 ค่ํา เดือน 11” แตก็ไมถึงกับบิดเบี้ยวจนอัปลักษณ “ไอฟก” ยังจัด

วาเปนภาพยนตรที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง ที่มีทั้งอะไรให “ดู” ... และใหคิด
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บทคัดยอ

 งานวจิยัฉบับนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหคณุสมบัตขิองคนดีทีป่รากฏ
ในหนังสือการตูนชุด การผจญภัยของตินติน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
วิเคราะหลักษณะของตินตินและวิธีการที่เขาแสดงออกในบทบาทของคนที่มี
คุณธรรมสําหรับพุทธศาสนิกชน ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเก็บรวบรวมจาก
หนังสือการตูนเร่ืองการผจญภัยของตินติน จํานวนท้ังส้ิน 12 เลม ที่มีการ
ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 2472 ประเด็นแรกไดวิเคราะหคุณคาของคนดีของ
ตินติน ตามหลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ของหมวดธรรมในศาสนาพุทธในบริบท
ของการกระทาํด ีพดูด ีและคดิด ีคณุธรรมสาํหรบัคนดตีามหลกัสปัปรุสิธรรม 
7 ประกอบดวย ธัมมัญุตา (รูจักหลักเกณฑแหงเหตุผล) อัตถัญุตา (รูจัก
ผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา) อัตตัญุตา (รูจักตน รูวาเรานั้น เชน 
รูสถานะ ภาวะ เพศ กําลัง ความรู หรือทักษะของตนเอง) กาลัญุตา (รูเวลา
ทีเ่หมาะสมในการตดัสนิใจหรอืแสดงออกใหถกูกาลเทศะ) มตัตญัุตา (รูจกั
ประมาณหรือความพอดี) ปริสัญุตา (รูจักสังคมและชุมชนวาตนเองอยูที่ใด 
รวมถึงรูจักขนบธรรมเนียมและประเพณี) ปุคคลัญุตา (รูจักชี้แนะ ตักเตือน
คนอ่ืนใหกระทําตัวอยางเหมาะสม) นอกจากน้ีงานวิจัยยังไดยกตัวอยางที่ใช
เปนหลักฐานใหเหน็ลกัษณะนิสยัของตินตนิทีแ่สดงออกถึงคณุสมบัตขิองคนดี
ของชาวพุทธ ดังนั้นจึงสรุปไดวาหนังสื่อการตูนเรื่องการผจญภัยของตินติน
เปนวรรณกรรมทีม่คีณุคาในการศึกษาหลกัศลีธรรมทางพุทธศาสนาและเปน
แหลงขอมูลท่ีดีในการสอนจริยธรรมสําหรับนักวิชาการศึกษา

ศัพทสําคัญ: ตินติน, คุณธรรม, พุทธศาสนา, สัปปุริสธรรม
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Abstract

 This research project examines the qualities of a good person as 
seen in the comic book series The Adventures of Tintin. Specifi cally,
 the study looks at the character of Tintin and the way in which 
he is portrayed as a role model of morality for Buddhists. The 
study examines the values of a good person in the light of three 
of the seven Buddhist principles of Sappurisa-dhamma and in the 
context of the performance of good acts, right speech, and positive 
thought. In a variety of scenes in the twelve episodes reviewed for 
this study, Tintin exemplifi es three of the seven principles: Attanyuta 
(knowing oneself, as well as one's status, role, abilities, knowledge, 
and skill); Mattanyuta (knowing moderation) and Parisanyuta (knowing 
the society or community where one resides, including its diff erent 
customs and traditions). The study concludes that The Adventures 
of Tintin are a valuable piece of literature for the study of Buddhist 
moral principles and excellent teaching resource for educators.

Keywords: TINTIN, MORAL, BUDDHISM, SAPPURISA-DHAMMA
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Introduction

 The Adventures of Tintin by George Remi was fi rstly published 
in Belgium in 1929. The series evolved over time into 24 diff erent 
episodes that were translated into several languages. The story 
concerns Tintin, a young Belgian reporter, and his faithful white dog, 
Snowy, who accompanies his master around the world on various 
journalistic assignments. Critics claim that Tintin contains explicit racial 
confl ict, most notably in its portrayal of Tintin as a white boy who 
is "superior" to other ethnic people. For this reason, readers from 
more traditional cultures such as Africa and Asia may at times fi nd 
the stories disagreeable or even off ensive (Farr, 2007 & Cook, 2004 
& Onishi, 1999 & Butcher, 2007 & Andrew, 1999). Nevertheless, in 
spite of these claims, Tintin himself is generally considered a good 
young man. And using it as the basis for this study, it is interesting 
to examine this quality of goodness from an eastern point of view 
or, more specifi cally, from a Buddhist perspective. 

Methodology

 This study was done using two distinct data sources. 
The fi rst set of data was the twelve Tintin episodes read for this 
study. The second was the doctrine of Sappurisa-dhamma 7, 
used as the moral and philosophical basis from which to examine 
Tintin and his character.

 Data collection
 Twenty-four total Tintin episodes exist. However, only twelve 
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were available for this study. Despite this fact, these twelve were found 
to be suffi  cient to make general statements about Tintin's character
and his behavior and thus applying these conclusions to the series
as a whole. The twelve episodes that were studied give solid 
evidence that Tintin is a moral and righteous human being and that 
the series, as a whole, can be used in the moral training of young 
people. This study uses examples from these twelve stories to prove 
this general point.

 Data Analysis 
 Overall, there are seven principles described by Pra Prayutho 
that embody the doctrine of Sappurisa-dhamma 7 that can be used 
as the primary tool for a Buddhist explanation of a "good man." The 
seven principles are as follows: Dhammanyuta, Atthanyuta, Attanyuta, 
Mattanyuta, Karanyuta, Parisanyuta, and Pukkaranyuta. However, in 
this study only three of the seven principles have been selected for 
analysis. They are Attanyuta (knowing oneself, as well as one's status, 
role, abilities, knowledge, and skill); Mattanyuta (knowing moderation)
and Parisanyuta (knowing the society or community where one 
resides, including its diff erent customs and traditions). 

The Values of Comic Books for Learning

  Comic books usually tell stories about the daily lives of 
interesting or unusual people (Suchatwoot, 1993). Because they 
typically employ simple language and attractive illustrations, comic 
books can be used to improve literacy and critical thinking skills. In 
addition, some comics can even act as a guide in ethical reasoning and 
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understanding moral concepts. As a result of all these factors, comic 
books can be of great educational and entertainment value to readers. 
For improving literacy, increasing vocabulary, and learning morals, 
comic books can terrifi c teaching sources.

 Enhancing Reading Ability
 Gerder & Foster (2007) say that reading comics is an eff ective 
way for children to improve their thinking and imagination. Wittayakorn
 Chiangkul (2002), an educator at Rangsit University, says that when 
children read comic books they begin to develop analytical and other 
literary skills needed to read more advanced literature. Gerder & 
Foster add that comic books can be an alternative to other teaching
materials in helping students who have a lower vocabulary and poorer 
reading comprehension skills (2007). 
 Reading comprehension can be enhanced because comics 
include visual media that engage the students in the story. The vivid 
illustrations can make abstract thoughts and ideas come to life in 
a way that normal literature perhaps cannot. Such abstractions can 
be easier to grasp for readers whose languages skills have not fully 
developed. And interest in those ideas can encourage students to 
get past any obstacles that the language might present (Piro, 2002 
cited in Ranker, 2007). 
 In 2007, Ranker conducted research on “using comic books 
as read-alouds” in an ESL classroom. The research found that the 
barrier of the second language can often be broken through the use 
of comics. When students see (through the aid of illustrations in 
comics) and hear the language (through the voice of the teacher), the 
students become more engaged in the story and want to understand 
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what they are seeing and hearing. Thus, the language becomes simply 
a medium for literary comprehension. In other words, when the real 
goal is to understand the story being read, the language barrier is 
lessened. To use the great Buddhist metaphor, the student simply 
uses the language as a tool or "raft" that is secondary to "crossing 
the river" of understanding.
 This approach to teaching literacy through comics can further 
motivate students to read and think on their own. Students are fi rst 
enticed by comics in the hopes that they will later read more serious 
literature. If this reading habit is fostered, eventually students will 
read classic literature and eventually discuss and write about what 
they have read.

 Reinforcing Morals Through Reading Comic Books
 Good comics, like good literature, can be great teachers, especially
for young children. And because comic books oftentimes depict 
people, their words, and their deeds in clear "black and white" terms, 
students can be exposed to moral issues that would be harder to 
decipher and understand in more advanced literature. Tintin, as one 
of the fi rst humorous comic books, was a forerunner of this type of 
moral treatment. The good behavior of Tintin is almost always shown 
in stark contrast to the bad behavior of criminals and other immoral 
types, thus showing "character" on full display.
 Suchatwoot, a high school teacher at Khuan Chaopraya School, 
conducted research on this topic in 1993. Her paper attempted to 
show the “eff ect of using comic books as supplementary materials
in teaching moral education." Subjects used in the study were 60 
Prathom Suksa Four students from Khuan Chaopraya school in 
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Chainat Province during the fi rst semester of the 1992 academic 
year. Suchatwoot created eight lesson plans for teaching moral 
concepts to students. The study revealed that students were most 
interested in learning moral concepts through comics because of the 
simple and clear way in which the concepts were presented to them. 
Considering the ages of the students, their minimal experience, and their 
intellectual level, such visual literature provided the best "moral 
training." The illustrations and simple language made it easier for 
students to understand the complicated situations involving questions 
of morality and other philosophical issues.
  Thus, many comics can teach lessons about codes of 
conduct and moral behavior. By literally illustrating good and bad 
thinking, speech, and actions, comic books can present moral issues 
in a multidimensional way, through words and pictures. Teachers 
can thus use comics and comic books in the classroom to reinforce 
right attitudes and proper behavior. And students, in turn, can be 
encouraged to read and think critically on their own about such 
moral issues. Comics off er a way into the diffi  cult and delicate world 
of moral training.

Buddhist Principles in Literature and Other Contexts

 Several researchers and critics have written about the use of 
Buddhist conventions and ideas in literature. Mungpanglang (1975), 
in his paper, “Kamanita: Literary techniques and Buddhist concepts” 
explored the conventions of Buddhist literature and the conventions 
of the modern novel. He showed how the two are nicely blended 
together in the novel, Kamanita. Mungpanglang also showed how 
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Buddhist ideas were illustrated in the novel's plot, characters, setting, 
dialogue, and narration. 
 Duangsamosorn (2004) similarly looked at Buddhist concepts 
as depicted in modern Thai literature. The study selected three pieces 
of literature: My Dog is Missing, written by M.R. Krukrit Pramoj (1987) 
A Poet’s Pledge, by poet Angkarn Kanlayanapong (1998), and Time, 
by novelist Chart Korbchitti (2000). Suff ering, Impermanence and 
Emptiness were found to be the three major concepts explored in 
the literary texts.
  Such studies prove to be invaluable for those who need to be 
pointed to quality teaching aids. Identifying where Buddhist principles 
are at work in literature can help people better understand moral 
concepts and apply them to real life. 
 This is true of the Adventures of Tintin, where Buddhist moral 
principles are often on display. However, no studies on the moral 
dimensions in Tintin have been done, at least not from a Buddhist 
perspective. This study hopes to contribute to the growing body of 
research on morals in literature, taking a Buddhist perspective of 
Tintin’s morals. As stated, the study investigates how moral concepts 
outlined in Sappurissa-dhamma 7 can be a guide in reading the 
Tintin comics.

Critical Studies of Tintin

 Perhaps one reason for the failure to identify moral principles 
in The Adventures of Tintin is that much criticism has been thrown at 
the series for its perceived cultural (pro-Western) bias. These critics
say there is often a political (i.e. colonialist) and racist subtext in 
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the Tintin episodes that make it off ensive to non-Western readers.

But positive reviewers say these are just fanatical post-modern 

obsessions. Such reviewers say that the focus for children and parents 

should continue to be on the exemplary character of Tintin as a man 

of intelligence and morality. Moreover, they argue, Tintin himself is 

free of any racist or discriminatory thoughts and behavior. His worldly 

concerns are mostly limited to that of helping people. Nevertheless, 

some of the arguments of the critics are discussed below.

 Politics and Racism
 Jack Andrew discussed the episode, Tintin in the Land of the 

Soviets, in his 1999 study and says that Tintin is a violent character 

who promotes his own cultural values. Since Tintin is frequently 

shown to be a supporter of democracy, the episode, Andrew says, 

implicitly promotes a Western political agenda. The fact that Tintin 

deals violently with his foes only adds fuel to the fi re. 

 Other critics have complained that the episode, Tintin in the 

Congo, is racist in its depiction of the Congolese. They say the 

drawings of Africans show them as simian in appearance and that 

the dialogue is so simple, the natives are essentially depicted as 

stupid. In the Congo, such claims of discrimination did not lead to the 

Tintin books being banned. But in libraries throughout the country, 

the books were removed from the children's shelves and placed in 

the adult novels section. 

 Tim Butcher (2007) acknowledges that the episode may show 

a racist attitude towards the Congolese. But Butcher feels the quality 

of the literature is great to share with his own kids. 
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 It should be duly noted that the success of simple stories such 
as comic books often rely on "black and white" notions of good and 
bad. They invariably place diff erent people in diff erent lights. And 
simple story elements will always be treated negatively by those who 
wish to criticize, especially when such critics look only for things that 
might be "harmful." But, more often than not, comic books expose 
individuals - not groups of people - as good or bad. And the Tintin 
series usually treats the culture of the story as the mere setting in 
which the story can unfold. Since the stories take place all over the 
world, these cultural diff erences are front and center and suggestions 
of racism may or may not be present. Nevertheless, such arguments 
are common among post-modern critics.

 Intelligence and Morality
 With all the criticism laid on the Tintin comics, people who have 
not read it may be curious as to why The Adventures of Tintin is still 
so popular. There are two main reasons: 1) Tintin is intelligent and 
2) Tintin is moral.
  John Lenchner (2008:1) writes: "Tintin is called a ‘boy reporter’, 
but he has the maturity and wisdom of a grown man, and breezes 
through his adventures with an independence and assuredness that 
even adults would envy.” Writers from the Barbican Center (2005: 8) 
say that“Tintin is a free-spirited, moral person, with great personal 
integrity. He is a loyal friend and a tireless battler, who never stops 
fi ghting for what he believes in." Phillip Goddin (cited in Sait, 2007) 
says that readers of Tintin comics like the universal themes of good 
against evil and that Tintin's "nice guy" qualities and enthusiasm are 
encouraging in a day when movies and literature treat egotistical 
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characters as heroes. William Cook (2004) simply calls Tintin is "high 
art" because of the sophistication of its lead character. But Michael 
Farr, a Belgian writer, probably says it best:

 In The Adventures of Tintin, the hero Tintin has the 
“principles of a good man”- knowing and understanding
people, discovering the truth and fi ghting for justice for 
people. The Adventures of Tintin are beloved stories 
amongst families because of the moral issues included 
in the stories (2002:3).

Three Sappurisa-dhamma principles and Tintin
 
 As noted earlier, a full analysis of the seven qualities in the 
Sappurisa-dhamma is beyond the scope of this paper. Here we 
focus on just three, Attanyuta, Mattanyuta and Parisanyuta to show 
that Tintin’s thoughts, speech, and actions can be explained from 
a Buddhist perspective as illustrated with examples from the Tintin 
episodes.

 Attanyuta
 Attanyuta is a quality of a person who knows himself in relation
to his purpose or role as a human being. This also includes awareness
 of one's individual capacities - one's knowledge and intelligence, 
skills and abilities. In essence, Attanyuta refers to one's "dhamma" 
or law, the quality of a person who instinctively knows his place or 
position in the world.
 In the episode, Tintin in Tibet, Tintin’s Chinese friend is lost 
after a plane crash in Tibet. The dialogue goes as follows:  
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 Tintin: “He’s alive; I’m sure of it!...The accident happened days 
ago, but yesterday I saw Chang alive…calling for help, but alive! He’s 
alive, I tell you! I’m packing my bag and leaving for Nepal...I must 
save Chang!”
  Haddock: “But look here old fellow, it’s madness…Ten thousand 
thundering typhoons. How can you possibly save someone who’s 
already dead dear!”
 Tintin refuses to listen to Haddock and heads out to fi nd his 
friend. What looks and sounds like the behavior of a slightly crazy 
person is, in fact, the sign of a courageous man and a man who fully 
understands his role as "friend." For indeed, as we later discover, 
Tintin's friend is alive. And Tintin, in his professed and determined 
loyalty, must try to fi nd him, regardless of the danger. Tintin’s 
impassioned speech shows his full and total dedication to his friend, 
Chang, and his role as a friend. He will go the "extra mile" for their 
sake. It's clear from this scene that Tintin has the quality of Attanyuta. 
He knows his place in the world, specifi cally in his role as "friend" and 
must act in accordance with what that responsibility entails.
  Similarly, in the episode, The Castofi ore Emerald, Tintin 
displays this higher quality in his behavior towards a little girl. When 
Tintin and Haddock discover a little girl crying alone in the forest, 
at fi rst, she says nothing to them. Haddock, as a result, expresses 
his frustration at this. But Tintin, with tenderness, approaches her 
and asks her where her home is. That is when the girl stops crying
 and speaks. He makes the girl feel comfortable and he takes her 
back home. In this scene, Tintin shows his responsibility to care 
for somebody who is vulnerable. This is in contrast to Haddock, 
who feels no responsibility to the girl.
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  Such responsibility is not limited to humans either. In the 
episode,The Cigar of Pharaoh, Tintin nurses a sick elephant back to 
health. Again, he takes on the role of friend, this time to an animal. 
Like his love for his friend Chang and his desire to help the little girl, 
Tintin displays a heart of gold and a recognition that he is not in this 
world to serve himself but to serve others, in accordance with the 
"dhammic" law that informs him. His is an internal law of service, a 
responsibility that says he must help those who need help. This is 
Attanyuta.

 Mattanyuta
 Mattanyuta is a quality of a person who knows moderation. 
People who have Mattanyuta rarely do things in an extreme or selfi sh 
manner, unless for the sake of correcting an imbalance or righting a 
wrong.
 In Tintin and The Picaros, for example, Tintin accidentally gets 
involved in the political unrest in Brazil. His old friend, Pablo betrays 
their friendship by overthrowing the government. After Tintin catches 
Pablo, Pablo fears for his life:
 Pablo: “Mercy, Senior Tintin, mercy! Please don’t shoot me!”
 Tintin: “Don’t be afraid, Pablo, no one is going to hurt you. 
You once savedmy life, and I haven’t forgotten that. You are free to 
go. Adios Pablo!” 
 It is clear from Tintin's response that his is a balanced mind. 
And he knows that killing Pablo would be an injustice since Pablo 
had once saved his own life. Showing mercy and releasing Pablo 
suggests also that Tintin cannot be held responsible for the ultimate 
fate of his former friend. A quality of a person who knows moderation 
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is at work on the part of Tintin. He is also fully aware of the debt 
he owes Pablo and that now he can pay it back. With Tintin's act 
of charity to his old friend, the balance has been restored and the 
relationship can now come to its proper end ("Adios, Pablo!").

 Parisanyuta
 Parisanyuta is the quality of one who knows diff erent customs 
and traditions of a culture and its people. A person possessing 
Parisanyuta is open to accept another culture. They not only adapt 
to it well; they do it openly, with grace and the utmost respect. We 
see Tintin do this throughout his adventures in other lands, where he 
is portrayed as good-mannered towards all diff erent types of people 
and their culture.
 In the episode, Tintin in Tibet, Tintin takes a journey to fi nd 
his missing friend, Chang. Knowing that he is in a great traditional 
culture, he behaves graciously toward the Tibetan people. Specifi cally, 
after observing his Tibetan guide, he prostrates before and sits lower 
than the grand abbot. Such a respectful gesture is noticed by the 
Tibetans and they immediately accept him and off er their support on 
his journey. Just as he had acted unselfi shly in showing his utmost 
respect to the Native Americans and their land in Tintin in America, 
so in this episode, he acts in a similar regard towards the observed 
customs of the Tibetans. This is a sign of Tintin's self-awareness and 
intelligence. From the Buddhist standpoint, it's a sign of Parisanyuta. 
He is aware of himself as a guest in the land and he must observe 
the proprieties and customs of the culture. To do otherwise would 
be not only disrespectful, it would show him to be a selfi sh or overly 
self-conscious, a sign of immaturity. He observes and conforms 
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to the Tibetans, the Native Americans and their customs without 
questioning or judging. He is open-minded and respectful. All of 
these are marks of a mature soul, one who possesses, among other 
virtues, Parisanyuta. 
 Conversely, we observe in the same scene that Haddock behaves
 rudely toward the Tibetan monks and the grand abbot. While sitting 
in the temple, he angrily shouts at a man over the simple matter of 
his shoehorn. Haddock proves himself here and elsewhere to be a 
lout and, rightfully, is not treated with the same respect as his heroic 
friend, Tintin
 Parisanyuta is thus necessary to overcome the barriers of 
cultural diff erence. When encountering diverse cultural and social 
settings, people in possession of Parisanyuta can live easily and 
happily in a diff erent culture because they can adjust and adapt 
themselves well by simply observing the native customs and traditions.
Such individuals are usually accepted and, like Tintin, even embraced 
by the new culture. 

Conclusion

 Tintin possesses and displays the seven aspects of Sapurisa-
dhamma in some form or another. First, Tintin has Dhammanyuta, or 
the ability to perceive cause-and-eff ect relationships and determine 
how desirable results can be obtained. He can solve problems logically
and systematically. Second, he knows how to apply Atthanyuta - the 
ability to infer causes from eff ects - by acting as a detective when a 
mystery needs to be solved. Third, Tintin has Attanyuta as he is aware 
of his role as both an investigator and helper of people. He knows 
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his "dhammic" place in the world and acts always in accordance with 
this understanding. Fourth, Tintin is able to adjust and adapt himself 
to a variety of situations and contexts. This is related to Karanyuta, 
which is knowledge of the proper time, occasion, or context in which 
to act. Fifth, Tintin has Mattanyuta. He knows moderation and can 
achieve balance or justice when the situation requires it. Sixth, Tintin 
has Parisanyuta. He is able to understand the diff erences between 
cultures and act in accordance with the customs and traditions of 
the places he visits. This ability to adapt to place and time prevents 
cultural barriers from being created and Tintin is accepted and 
often embraced by the people he meets. Lastly, Tintin possesses 
Pukkaranyuta, or the ability to perceive the diff erent temperaments of 
individuals and their inherent tendencies. As such, he can respond 
appropriately, oftentimes getting them to behave as the situation 
warrants. He encourages people to use reason rather than emotion 
when they respond to diffi  cult situations.
  Tintin can be seen as a role model for children and Buddhists 
readers who look for examples of how to perform good deeds, speak 
thoughtfully, and think positively. Tintin unconsciously embodies the 
seven moral principles discussed previously. But while traveling 
around the world, he puts them on full display and employs them as 
a means to overcome the many challenges he faces. Tintin famously 
fulfi lls his duties by solving innumerable problems and helping people 
in need. No matter where he is, Tintin acts courageously, respectfully, 
and intelligently, off ering his sincere heart in the assistance of others 
and in the performance of duty. Tintin goes beyond simply acting 
with intelligence; his behavior is evidence of true wisdom, which has 
morality as its centerpiece.
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Suggestion

 While other comic books may be a source of entertainment or 

used for improving literacy, the research here suggests that the stories 

of Tintin can also be used to teach children about moral principles. 

Readers can read the Tintin series for enjoyment, for improving their 

English and their reading comprehension skills. But, more importantly, 

they can look at the character of Tintin and model themselves after 

his good and moral behavior. As such, one suggestion to educators 

is to add the Tintin comic book series as an item on their literature

syllabus. Treat it as any other work of art and study it for the all 

the qualities outlined in this study. In particular, Tintin can be a 

good source for teaching about moralsand for addressing the main 

question, "what is a good man?"
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บทคัดยอ

 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในป 2008 แตกตางจากการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีทุกครั้งกอนหนานี้ เพราะมิไดเปนเพียงแคการแขงขัน
ระหวางสองแนวคิดหลักทางการเมืองของประเทศ ซึ่งก็คือฝายเสรีนิยมและ
ฝายอนุรักษนิยม หากแตในการเลือกต้ังครั้งนี้ชาวอเมริกันตองคํานึงถึง
เรื่องเช้ือชาติและเพศสภาวะของผูสมัครในการตัดสินใจอีกดวย การศึกษาน้ี
มุงศึกษาประเด็นหลัง คือ เพศสภาวะของผูสมัครผานทางการตูนลอผูสมัคร
หญิงสองคน คือ นางฮิลารี่ คลินตันและนางซารา เพ-ลิน จุดประสงคในการ
ศกึษาประการแรก เพือ่ศกึษาภาพผูสมคัรหญงิทัง้สองในการตนูวาสะทอนถงึ
ความลาํเอยีงทางเพศอยางไร และอกีประการ เพือ่ศกึษาแนวคดิของนกัเขยีน
การตนูเก่ียวกับเพศสภาวะ ซึง่แสดงออกผานทางภาพการตนู และผลจากการ
ศกึษาพบวามีการนําเสนอภาพผูสมัครหญิงท้ังสองคนท่ีแสดงถึงความลําเอียง
ทางเพศในหลายรูปแบบ ตั้งแตการอิงทัศนคติแบบตายตัวเกี่ยวกับเพศหญิง 
จนไปถึงการประเมินคาคุณลักษณะบางอยางอยางไมยุติธรรมระหวางหญิง
และชาย นอกจากน้ี การศึกษานี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจคือ ไมวานกัเขียน
การตูนจะมีแนวความคิดทางการเมืองแบบอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยม ตางก็
นาํเสนอภาพผูสมคัรหญิงทัง้สองโดยอิงแนวความคิดเก่ียวกับเพศสภาวะแบบ
เดียวกันคือแบบอนุรักษนิยม

ศัพทสําคัญ: การตูนลอการเมือง, ผูสมัครรับเลือกต้ังประธานาธิบดีหญิง,
   ความลําเอยีงทางเพศ, แนวความคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะแบบ
  อนุรักษนิยม
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Abstract

 Unlike all the previous US presidential elections, the 2008 
election was more than a race between two major political ideologies
-the left and the right. In fact, the Americans had to make more 
complicate decisions by weighing at least three factors-political 
ideology, race, and gender of candidates. Similarly, in scholarly 
fi elds, these three factors have attracted great attention. This study 
focuses on the last one-gender of the candidates. Political cartoons 
were collected to examine depictions of Hillary Clinton and Sarah 
Palin, fi rst, to fi nd how these depictions refl ect gender bias, and also, 
to uncover cartoonists’ stances on gender used to assess these 
female candidates. Rhetorically analyzed, these cartoons revealed the 
presence of gender bias which came in different forms of 
treatments, from female stereotypes to diff erent evaluations of the 
same characteristics in men and women. Furthermore, this study 
revealed a surprising fi nding that, whether the cartoonists were 
left-wing or right-wing, they shared the same assumptions of gender-
they depicted Hillary Clinton and Sarah Palin from conservative views.

Keywords: political cartoons, female candidates, gender bias, conser
  vative views of gender
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Introduction 

 There have been attempts by women from the US major 
political parties to run for a US presidential nomination and for vice 
presidency. For example, Geraldine Ferraro was the fi rst female Vice 
Presidential candidate representing the Democratic Party in 1984, and 
Elizabeth Dole bid for the Republican presidential nomination in 1999. 
However, it was unprecedented when Hillary Clinton, former First 
Lady and incumbent US Senator, bid for the Democratic presidential 
nomination in the primary election while Alaska Republican Governor 
Sarah Palin ran for the vice presidency in the 2008 election. This 
demonstrates women’s great advances in the US national politics. 
However, it proved to be a grueling process for both candidates.
 Historically, one of the challenges woman candidates have 
faced is that they have not had an even playing fi eld in the mass 
media. For instance, Shirley Chisholm campaigning for the Democratic
nomination in 1972 was given less air time than other male candidates 
(Braden, 1996, p. 191). A study of editorial cartoons by Gilmartin 
(2001) found that only 30 out of 750 cartoons or 4 percent of the 1999 
presidential campaign cartoons depicted Elizabeth Dole. Likewise, 
Hillary Clinton, a Democratic front-runner, did not receive as much 
press coverage as Barack Obama (Falk, 2008). 
 Another type of unfair treatments is that female candidates are 
often criticized in the media through the use of gender stereotypes. 
For example, Pat Schroeder cried when announcing she would not 
seek the Democratic nomination in 1987 and the incident became 
a target of ridicules by newspapers and news magazines for weeks 
(Braden, p. 192) because crying is interpreted as a sign of feminine 
weakness. 
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 What makes stereotypes problematic for female candidates 
is primarily the culturally embedded notion that politics belongs to 
men (Edwards, 2007; Edwards & Chen, 2000). There is a close 
connection between masculinity and politics to the extent that a 
lack of masculinity could be seen as unfi t for the political sphere. 
Thus, femininity is often posited as the opposite of masculinity and 
regarded as a disadvantage for politics. It is not surprising that the 
fi rst impression the voting public forms of female political candidates 
is that they are not viable and incompetent.
 However, the hegemony of masculinity in the US politics is not 
thorough as it seems.Many studies have found that women are as 
successful as men in lower-level political races (Seltzer, Newman, 
Leighton, 1997, quoted in Falk, 2008). Sabato (1983), Seroka (1980), 
and Tidmarch et al. (1984) suggest that issues which correspond to 
female stereotypes, such as education and health care, are more 
important in local level of politics (as cited in Kahn, 1996). In contrast, 
issues which are perceived to be male concerns, such as foreign 
aff airs and national security, are more important in the national-level 
politics. Because the United States is a superpower and its national 
politics is highly concerned with national security and foreign aff airs, 
it is, thus, constructed as being very masculine.
 This puts female candidates in a national level in a quandary. 
On the one hand, the women want to express the femininity. On the 
other hand, to compete in the masculine world of national politics, they 
would have to express masculinity. According to Kim Fridkin Kahn’s 
study (1996), female candidates did in fact emphasize traits marked 
as masculine in their campaign ads 91 percent of the time. Notably, 
the media ignored most of that and reported it only 41 percent of the 
time (as cited in Falk, 2008).
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 One form of the media one can easily look at such gender 
bias and gender-related issues in politics is political cartoons. 
Political cartoons often work by exaggerating particular traits including 
masculinity and femininity. An example of this is Former Senator 
Margaret Chase Smith. Despite pundits’ comments, which 
demonstrate the masculine ideals, that “She’s got all that a masculine
candidate has (Sherman, 2000, p. 180),” Smith was still treated 
with stereotypical images in editorial cartoons when she ran for the 
Republican presidential nomination in 1964. She was often depicted 
in domestic roles and represented by a domestic item such as 
a fl owered bonnet (Braden, 1996; Edwards, 2007).
 With emphasis on political cartoons depicting Hillary Clinton 
and Sarah Palin during their 2008 campaigns, this paper examines 
how both candidates are portrayed in the cartoons and how such 
depictions refl ect gender bias. Furthermore, the diff erences and 
similarities between depictions of both candidates are compared in 
order to assess the cartoonists’ views of the candidates.

American Political Cartoons

 Political cartoons, also known as editorial cartoons, are one 
of the forms of political communication through which cartoonists
manipulate a combination of rhetorical devices (e.g. metaphor, 
allusion, simile, symbolism, etc.) in conveying their messages about 
political events or issues of the day in this graphic form. While the 
news coverage generally reports factual news, political cartoons 
commonly express the cartoonists’ “opinions about the news” 
(Williams, 1997, n.p.) and are “by nature, intended to entertain as 
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well as inform” (Carter, 2001, n.p.). However, political cartoons are 
not always intended to be humorous (Robertson, 1963).
 In terms of eff ectiveness, their condensed single graphic panels 
require a lot less time to read than longer written pieces of news. 
Further, more political or editorial cartoons are available in sources, 
such as newspapers and the Internet, which reach a mass audience. 
Because of these advantages and the cartoonists’ visual rhetorical 
techniques, political cartoons can be infl uential in shaping or changing 
the public opinion.
  Since American politics has been distinctively divided into two 
main orientations, liberal and conservative, the left and the right, or 
Democratic and Republican, this distinction has also been apparent in 
American political cartooning. Lordan (2006) asserted that American
political cartooning has swung back and forth between the left and the 
right leanings, and since the second half of the twentieth century, most 
cartooning has leaned towards the left, paralleling the mainstream 
media which target more liberal audiences in urban areas than the 
conservatives in the rural. Additionally, historian Roger A. Fischer 
gave another explanation of the leftist cartooning that “One need 
not to be a political liberal or radical to be a creative cartoonist,… 
By its very nature, however, the editorial cartoon works best as a 
vehicle for irreverent iconoclasm and wry satire, not as a sanctifi er of 
the status quo or patriotic icons” (as cited in Lordan, 2006, p. 96). 

Gender Stereotypes and Presidential Campaign 
Cartoons

 Because there is a link between masculinity and the country’s 
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major concerns, ideal masculine traits are important for presidency in 
American politics. Projecting an image of the opposite could demean 
the candidates’ leadership, as noted by Edwards (2007), “ascribing
female characteristics to a male candidate is a reliable way to 
debunk his suitability for the presidential offi  ce” (p. 250). Addressing 
Bill Clinton as “William Clinton Rodham” in the Don Wright cartoon 
is an example of a refl ection of the association of the loss of power 
with feminization (Miller, 1996). In addition, Edwards’ study (n.d.) 
on masculinity in presidential campaign cartoons from 1988 to 2008 
found that, with references to female characteristics, women’s clothes, 
belongings, and roles or activities were usually used to feminize male 
candidates. For instance, Geraldine Ferraro’s growing in stature 
seemed to make Walter Mondale (the 1984 Democratic presidential 
candidate) appear weaker, and cartoonists translated this into their 
reversing gender roles-Ferraro in a male pant suit and Mondale a 
skirt (Miller, 1993). 
 Female stereotypes demean both male and female political 
candidates or offi  ce holders, and portrayals of reversing roles are 
not advantageous to female candidates either. The mass media 
portrayal of Hillary Clinton’s masculinity has considerably received 
scholarly attention. However, before the 2008 presidential campaign, 
almost all of these studies examined her roles of First Lady and a 
wife. And those studies suggest that projecting a masculine image 
did certainly not benefi t any First Ladies. During her time as First 
Lady at the White House, Hillary was often symbolically depicted in 
cartoons as the non-elected but real power supervising the executive
work while Bill Clinton, the elected president, was seen as being 
emasculated by such a deed of Hillary (Templin, 1999). Her image 
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as the unelected president was enormously criticized since it was 
seen as a threat to or violation of norms where there was a divide 
between the male domain (politics) and female domain (domestic) 
(Edwards, 2007; Templin, 1999).

Methodology

 Hillary Clinton cartoons collected were drawn by various 
professional American cartoonists and published throughout the 
2008 US primaries and caucuses (from Jan 1 – June 30, 2008). 
Sarah Palin cartoons collected were published from the day she was 
announced as John McCain’s running mate to the end of the election 
month (August 29 – November 30, 2008). The sample was collected 
from two continuingly active and updated online sources. The fi rst one 
was a database of political cartoons, former American Association
of Editorial Cartoonists president Daryl Cagle’s The Cagle Post 
Cartoons & Commentary at http://www.caglepost.com/ticker.aspx. 
The other source was Daniel Kurtzman’s galleries of Hillary Clinton 
and Sarah Palin cartoons at http://politicalhumor.about.com. These 
sites featured cartoons of various American cartoonists with a wide 
range of styles and political perspectives. This helped reduce tendency 
towards liberal and conservative views approximating the Democratic 
and Republican views of both candidates’ parties. Further, with their 
unlimited numbers of cartoons posted per day or per cartoonist, these 
sites could yield more cartoons than the same number of newspapers 
of the same period of time, and thus resulted in adequate sample 
for the analysis. In addition, most of the works appearing on these 
sites were also available in printed newspapers.
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 The sample from the two sources yielded 273 cartoons of 
Hillary Clinton and 155 cartoons of Sarah Palin. Hillary Clinton cartoons 
collected were published during a period of 6 months, from January 
2008 in which the fi rst Democratic primary took place to June 2008, 
the last month of her campaign. Sarah Palin cartoons were published 
during a period of 3 months, from August 29, 2008, when she was 
announced as John McCain’s running mate to November 30, 2008, 
the end of the election month. Thus, Hillary Clinton’s campaign 
lasted about two times longer than Sarah Palin’s. Similarly, there 
were about two times more Hillary Clinton cartoons than Sarah Palin 
cartoons. Therefore, both candidates seemed to get equal attention 
from cartoonists. 
 To identify depictions of gender stereotyping and gender 
reversals, this study rhetorically analyzed the cartoons by utilizing 
the following:
 1) literary and visual rhetorical devices, focusing especially on 
metaphor,hyperbole/exaggeration, satire, irony, allusion, symbolism; 
 2) additional, specifi cally visual rhetorical devices categorized 
by Medhurst and DeSousa: the use of line and form, the relative 
sizes of objects, parodies of physical features, placement of fi gures 
within frame, relation between text and images, visual montage;
 3) Medhurst and DeSousa’s inventional topoi: political 
commonplaces, political figures’ personal character, transient 
non-political situations, allusions.
 Some rhetorical categories may overlap. For example, allusion is 
both a rhetorical device and one of Medhurst and DeSousa’s inventional 
sources; exaggeration is not only categorized as a rhetorical device but 
also part of Medhurst and DeSousa’s graphic elements of rhetorical
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style-the relative sizes of objects, parodies of physical features. 
This overlapping does not aff ect the fi ndings of the present study.
 Then the cartoonists’ views of the two candidates were 
assessed to fi nd out the underlying notions of gender aff ecting their 
cartooning of both candidates.

Results and Discussion

1. Gender Stereotypes in Depictions of Sarah Palin and Hillary 
Clinton

 This study found the use of gender stereotypes and gender 
reversal in depictions of both Sarah Palin and Hillary Clinton. 

1.1 Women and traditional roles
 Palin was mostly caricatured as a young, attractive, and 
supportive or cooperative running mate and candidate. She most 
often wore a skirt, and when she did not, she still looked sexy in tight 
clothes and with an emphasis on her good fi gure. Often, she was 
portrayed as a beauty queen smiling and wearing a banner and crown. 
 However, Palin seemed to benefi t as a woman candidate 
from her beauty and fulfi llment in her proper gender roles only to 
some extent since they also subjected her to stereotyping. One of 
the stereotypes implied was that women are suitable for or belong 
to domestic roles. For example, a cartoon by Horsey (Fig. 1), which 
depicted Palin as Miss Wasilla wearing a military helmet and holding
a gun and her infant son-an armful of responsibilities-simply showed 
that she could manage both public and domestic duties. However, the 
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beauty contest metaphor and the exaggeration of her smile demean 
her as a serious candidacy. Thus, the cartoon ironically provoked 
readers to question whether she could really be a commander in 
chief. Also, in a cartoon titled, “The Palin Example,” depicts a messy 
moment of a family of six-a husband and wife, and their four kids 
(Fig. 2). The wife who has just come back from work is handling with 
three little kids crying and screaming and a teenage son while the 
husband wearing a T-shirt with the texts, “McCain-Palin,” is sitting 
in front of the TV nagging his wife. He complains to his wife that she 
does not have time to rub his neck, fetch him a beer, and trim his 
toenails while Palin can even “raise fi ve kids, skin a moose, run the 
entire state of Alaska and still fi nd time to run for vice president.”
The cartoon seemed to urge the readers to question whether she 
would really be able to keep balance between her political and 
domestic roles, especially when she had an infant son who needed 
special care. 
 Similarly, Hillary Clinton was depicted with domestic stereotypes. 
In a cartoon titled, “Coff ee, Tea, or Hillary,” cartoonist J.D. Crowe 
alluded to the Mad Tea Party in “Alice in Wonderland,” to depict 
Hillary as young, pretty, cheerful, and caring Alice off ering her guests 
more tea (Fig. 3). Compared to most of the depictions of Hillary in 
the cartoons studied, this is an unusual ways of depicting her-both 
in appearance and role. Furthermore, the meeting portrayed in the 
cartoon seemed to be more like the First Lady’s tea party and this 
contradicts the caption at the top of the frame which reads, “Hillary’s
foreign policy experience: at the table during major national security 
decisions.” The intended message of the cartoon is twofold. First, 
the cartoon responds to Hillary’s lies concerning the trip to Bosnia 
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when she was First Lady. Second, it makes a commentary that the 
U.S.’ foreign aff airs are men’s job and women just thinks they have 
experience in men’s jobs despite the fact that they do not even know 
what exactly those jobs are about. For example, foreign aff airs are 
not simply about taking trips abroad; rather it deals with making 
important decisions which could bring about peace or wars. Therefore,
the cartoonist apparently relied on the stereotypical notion that women 
belong to the domestic sphere.
 Another example of a cartoon depicting Hillary in unusual way 
is a cartoon by Mike Lane (Fig. 4). In the cartoon, Hillary and Bill 
Clinton dubbed “Billary” are placed in a scratch-and-dent outlet, 
and she is in a long dress with a fl ower-like pattern. Whether the 
words, “scratched,” and “dented,” were used to demonstrate her 
depiction as being very feminine or vice versa, they demeaned her 
competency. 
 Moreover, Hillary Clinton’s role as a wife was mocked in some 
cartoons. However, she was portrayed as a diff erent stereotype-
a failed wife. The cartoons titled, “It’s Over for Hillary,” and “Hillary 
3 AM Phone Call,” mocked Hillary Clinton’s campaign advertisement 
widely called by its tag line, “Who Americans want answering the 
phone at 3 a.m.” In these cartoons, Hillary was depicted as being in 
bed or wearing pajamas and making or answering a phone call at 3 
a.m. The former (Fig. 5) depicts Hillary answering a phone call at 3 
a.m. and Bill sitting on the other side of the bed (in the background) 
turning away. In the latter (Fig. 6), Hillary, old and unattractive, 
makes a wrong phone call at 3 a.m. to Osama Bin Laden, instead 
of Bill who she wants to come home. On the one hand, she was 
portrayed in the way that showed the ex-First couple’s relationship and 
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Hillary’s failure as a wife. On the other hand, like the cartoon depicting
 Hillary as Alice at the Mad Tea Party, these cartoons demeaned 
her candidacy. First, they reminded readers of the expected role of 
a woman as a wife. Second, they pointed out that this stereotypical 
role as a wife made Hillary unsuitable for politics since she would 
have to deal with her personal aff airs when she was needed to deal 
with foreign aff airs.
 In sum, cartoonists tended to rely on a stereotype that women 
are expected to be feminine and belong to the domestic sphere to 
demean Hillary’s competency.

1.2 Women with beauty, but no brains
 Often, beauty contestants are viewed as women with beauty 
but not intelligence. Palin, a former beauty queen, is not an exception.
 Cartoonists focused as much on Sarah Palin’s perceived lack 
of intelligence as her physical beauty; her physical attractiveness 
was usually connected to her perceived lack of intelligence. Smile, 
one of her most distinctive features rendering her carefree, cheerful, 
naïve, and attractive, played an important role in rendering her as an 
intellectual lightweight. She appeared to be smiling foolishly in most 
of her cartoons, regardless of the situations she was in. In a cartoon 
by John Cole (Fig. 7) depicted Palin in a beauty pageant dress and 
being introduced by an MC as “Miss Understands.” Moreover, the top 
of her head is cut open and stuff ed full with pieces of papers labeled 
“Military,” “Budget,” “Diplomacy,” “Foreign Policy,” “Economy,” 
“Energy,” “Taxes,” “Fiscal Policy,” and “Etc.” Further, with her 
eyes barely focusing, she is smiling and waffl  ing about those issues. 
The remark showed her lack of full understanding and knowledge 
about them. 
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 Similarly, in the cartoon, “Lipstick on a Pygmalion,” cartoonist
Cagle used items such as a long dress, hat, and a basket of fl owers
to portrayed Palin (Fig. 8). Appearing as being pretty and very feminine,
Palin is not able to repeat a simple phrase after her Republican 
advisor. 
 Unlike Palin, none of the cartoons studied attacked Hillary Clinton
in terms of her intelligence. In fact, she was mostly portrayed as 
a tricky competitor. However, her physical appearance was heavily 
attacked since she was mostly depicted as being old and unattractive,
or even scary in some cartoons. This will be elaborate later in the 
paper.

1.3 Women and seductiveness
 Not only Palin’s physical beauty was linked to a lack of 
intelligence but together with her supportive or cooperative persona, 
it was also linked to seductiveness-another female stereotype. She 
was depicted as manipulating her physical attractiveness to succeed 
or advance in her political career. For example, the cartoon, “Sarah 
Gives Rush a Rush,” depicted Palin kissing Rush Limbaugh, an 
infl uential American conservative radio host while McCain is standing 
behind her and smiling approvingly at her. 
 Furthermore, McCain was often depicted as treating Palin as 
if she was his mate. Another example of sexualization of Palin was 
in the cartoon, “McCain Change of Clothes,” (Fig. 10). The cartoon 
was divided in to 2 panels. In the left panel, McCain in a dark suit 
labeled “EXPERIENCE” is looking at himself thinking, “Stodgy old 
suit…Think I’ll go…” Then in the right panel, McCain and Palin are 
portrayed as a couple. A caption on the top reads, “CHANGE!” and 
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McCain wearing a hat, sunglasses, T-shirt, a pair of striped shorts, 
bracelet, and sandals puts his arm around Palin’s shoulder smiling 
at her. As usual, Palin’s sexiness was emphasized. She wears a 
tight striped blouse and a mini tight skirt grinning broadly and looking 
romantically at McCain whose T-shirt is labeled, “I’m with,” and an 
arrow shape under the text pointing to Palin. This cartoon might be 
suggesting that, instead of Palin’s ability, McCain was infl uenced by 
Palin’s physical beauty in choosing her as his running mate.
 However, sexualization in the depictions of Palin was not as 
harsh as it was in the depictions of Hillary which portrayed her as 
a prostitute. Hillary’s political persuasion in order to win the race 
was viewed as prostitution. In the cartoon, “Hillary experience,” her 
almost two decades’ experience in politics was not praised but played 
down by being represented as the number of her clients she had 
serviced (Fig. 11). Further, each of those clients was marked with a 
scandal suggesting her involvement in politics was not the evidence 
of her leadership but the one of her unethical deeds instead. Also, 
in Wolverton’s “Pandering Hillajohn,” Hillary’s (and McCain’s) “gas 
tax holiday” proposal was criticized by the cartoonist as pandering
for votes and represented as seduction of a prostitute-a sexist 
stereotype connecting women to seduction (Fig. 12).

2. Gender reversals 
 
 As mentioned earlier, the US is a superpower and its national 
politics is highly concerned with national security and foreign aff airs, 
so it is constructed as being very masculine. As a political candidate, 
especially for a national post, Hillary Clinton was put in a quandary.
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She had to prove that she was competent and tough as men, 
and she had long been known for her expressions of masculinity. 
However, how Hillary was portrayed in the cartoons studied revealed 
that toughness was not assessed the same way in men and women. 
Rather, it was unfavorably viewed in women. 
 Hillary was mostly depicted as being ambitious, assertive, 
strident, untrustworthy, and inconsiderate. When she appeared with 
Obama, she was portrayed as the attacker, villain, devil, and loser 
while Obama the victim, hero, and winner. As a couple, she usually 
took the superior role commanding her husband Bill Clinton. Here 
she was not only portrayed as trying to win votes but also competing 
to be as tough as her male counterparts. 
 As Hillary presented herself as tough and competitive, she 
seemed to be viewed as losing her femininity. She was portrayed as 
from being an angry, ugly, old woman to a failed wife, an aggressive
monster, and to a manly-looking fi gure. In the cartoon, “Hillary 
Refuses to Quit,” cartoonist John Cole used a battle metaphor to 
depict Hillary as a stubborn black knight, which alluded to the movie 
Monty Python and the Holy Grail (Fig. 13). In the scene, a black 
knight is fi ghting with King Arthur who chops off  his right arm and 
both of his legs, but he is overconfi dent and refuses to give up. 
Similarly, Hillary is depicted as the black knight who is overconfi dent 
and refuses to give up when her rival chops off  her arms and legs. 
The scene implies that Hillary is not going to win and that she does 
not seem to realize it and insists to fi ght until the end of the primaries.
 In terms of her appearance, her hair was mostly covered by 
a helmet and her arms and legs were chopped off , so only the text 
“HRC” on her armor was explicitly indicative of her. Though the 
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stubbornness refl ected through her speech “´Tis but a scratch!” could 
also help readers recognize her, her physical appearance which was 
more unique to her than a general characteristic like stubbornness
should be a primary account readers rely on in identifying her. 
However, the cartoonist seemed to ignore that and caricatured her as 
less like her, which means her femininity she could possess through 
her appearance was also eliminated. 
 Consequently, Hillary’s toughness was viewed rather as 
a threat and thus punished. Punishments for losing her femininity 
were refl ected through both negative male and female images. 
Allusions to male fi gures outnumbered those to female fi gures in 
the portrayals of Hillary. To portray her as a tough combatant, the 
cartoonists could have alluded to heroic icon Joan of Arc, for example. 
Interestingly, it seemed that none of the cartoonists found Hillary’s 
playing politics tough as positive or brave and glorious as Joan of 
Arc. In fact, the cartoonists tended to compare her to monsters, or 
villainous, evil, male fi gures. This refl ected gender bias in a form 
of a rejection of heroines. In other words, only men’s heroic deeds 
counted while masculinity or toughness in women was considered 
evil. This further suggested a traditional notion that toughness was 
a male characteristic.
 Also, Hillary was penalized through negative female images. 
For example, her success in the primaries was not praised. Instead, 
in the cartoon “A Delivery for Hillary” by Michael McParlane, Hillary 
was depcited as a corpse-like mother of triplets of the same look as 
her (Fig. 14). This suggested that as Hillary became as competitive 
as her male rival, she also lost her humanity. Moreover, her crying 
scene before her victory in New Hampshire was referred to in some 
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cartoons as a witch, which thus implied that her campaign strategies 
were witchcraft. Therefore, the displays of her masculine behavior 
put her in trouble, and here she was demonized. This suggested the 
cartoonists’ view that for women to lose their femininity was to lose 
their humanity as well.  
 Like Hillary, Palin tried to project herself as a tough woman 
by describing herself as a hockey mom and a pitbull with lipstick. 
Moreover, her gun-toting or her interest in moose hunting was touted 
as her toughness. However, cartoonists just found that as another 
source for ridicule. 
 Adam Zyglis’ cartoon titled, “Sarah Palin Pansuit,” mocked 
Palin (or her campaign’s) attempts to present her as being tough 
(Fig. 15). Palin wears a pantsuit (which reminds readers of Hillary) 
with big campaign buttons and McCain try to convince a vote of 
a Hillary supporter by asking her to “look past the buttons, and behold,
a pantsuit…” In other words, McCain is trying to convince the voter 
that Palin is tough, and maybe as tough as Hillary, and thus could 
be a commander in chief. 
 Additionally, in a cartoon by Bob Eaglehart, McCain is giving 
a speech and Palin in a pantsuit is standing next to him saying, “Oh 
I used to be a man!” This same transgendered theme reoccurred 
in David Fitzsimmon’s cartoon titled, “George W. Palin.” It depicts 
Palin as a transgendered version of George W. Bush. In the cartoon, 
Bush gives himself a makeover-making Palin’s updo hairstyle and 
putting on glasses and make-up-and becomes Palin.
 Therefore, the underlying gender bias also came in the form of 
unfair assessments of the same characteristics in men and women. 
Neither Hillary’s nor Palin’s toughness was assessed the same way 
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as toughness in men. Being too masculine, Hillary was penalized 
by negative depictions. But trying to appear tough with gun-toting 
and fi erce-sounding self-describing, Palin was still not perceived as 
a commander in chief.

3. Cartoonists’ Views of Gender and Cartooning of Female 
Candidates

 According to the descriptions of depictions of Hillary Clinton and 
Sarah Palin, both female candidates received criticism though they 
conformed to their political concepts of gender. Surprisingly, Palin 
was seldom value her domestic roles. Cartoons which portrayed her 
in a more positive way chose to highlight her popularity and growing
media attention rather than her conservative gender and family 
values. Conversely and surprisingly, cartoons, such as those depicting
Hillary and Obama, which were assumed to be left-leaning, were 
extremely critical of Hillary’s display of her political concept of gender.
This suggests that, whatever political views the cartoonists hold, 
they would still fi nd Hillary problematic. The cartoonists, regardless 
of their political leanings, based their expectations of these women’s 
gender roles on their sex. In other words, women are supposed to 
be feminine, the role of which is confi ned to the domestic sphere 
-unmistakably conservative ideas of gender. 
 The use of gender stereotypes in Hillary and Palin cartoons 
might refl ect political cartoons’ nature -satirical humor. Apparently, 
satirical humor of the cartoons studied was mostly rendered by criticism
 constructed by the heavy use of gender stereotypes. However, a few 
cartoons portraying Sarah Palin’s sudden rising popularity were clear 
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evidence of a possible way in which a cartoon can be both humorous

and critical. Surprisingly, there were few of cartoons employing such 

non-stereotypical gender portrayal strategy. Thus, gender bias which 

was motivated by the underlying conservative views of gender might 

account for why the cartoonists chose to rely heavily on gender 

stereotypes instead of the alternative strategies previously mentioned 

to construct criticism and humor. 

 To sum up, political cartoonists, whether left-wing or right-wing,

 exploit female candidates’ gender as an easy target for critique 

and humor. What is crucial to realize, however, is that regardless 

of a given cartoon's political leanings, gender depictions are based 

on very conservative notions of gender and traditional gender roles. 

This is surprising, especially in the context of left-leaning cartoons, 

since progressive ideologies are assumed to be far more acceptable 

of gender equality.

Conclusion

 Though the American politics was more open to women and 

even two female candidates made their ways closer to the presidency 

and vice presidency in 2008 than their predecessors, both candidates 

were still aff ected by conservative gender assumptions which thrived 

in a form of gender bias. Analyzing rhetorical and visual devices 

employed in editorial cartoons depicting Hillary Clinton and Sarah 

Palin, this study found that gender bias in these cartoons came in 

diff erent forms of treatments, from female stereotypes to diff erent 

evaluations of the same characteristics in men and women.  
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 More surprisingly, this study also uncovered the cartoonists’ 
shared ideology underlying their cartooning; that is, whatever political
camp the cartoonists lean towards, they assessed Hillary Clinton 
and Sarah Palin from conservative views. When comparing how 
the cartoonists’ conservative views aff ected Clinton and Palin, it 
was even more unfair for Clinton since she was attacked even by 
left-leaning cartoons. 
 Given that the political cartoons in this study were collected 
from online databases featuring works of cartoonists of a wide range 
of backgrounds, such as age, gender, religious belief, and political 
ideology, it is interesting to fi nd the American conservative assumptions
of gender dominating among these many diff erent cartoonists. 
 This may lead to conclude that though American contemporary 
cartooning, as suggested by Lordan (2006), leans towards a liberal 
perspective, a conservative notion of gender seems to come into 
play when it comes to assessing political candidates, which proved 
to be grueling for both Hillary Clinton and Sarah Palin.
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Appendix of Cartoons

Figure 1 David Horsey, “Interesting Choice,” Seattle Post-
  Intelligencer

Figure 2 David Fitzsimmons, “the Palin Example,” The Arizona 
  Star, September 11, 2008
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Figure 3 J.D. Crowe, “Coff ee, Tea or Hillary,” Mobile Register, 
  March 24, 2008

Figure 4 Mike Lane, “Scratched and Dented Billary,” Cagle 
  Cartoons, April 15, 2008

Figure 5 John Darkow, “ Its Over For Hillary,” Columbia Daily 
  Tribune, May 5, 2008
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Figure 6 J.D. Crowe, “Hillary 3 AM Phone Call,” Mobile Register, 
  March 4, 2008

Figure 7 John Cole, “Palin Interviews,” The Scranton Times-Tribune, 
  September 26, 2008

Figure 8 Daryl Cagle, “Lipstick on a Pygmalion,” MSNBC.com, 
  September 16, 2008
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Figure 9 Mike Lane, “Sarah Gives Rush a Rush,” Cagle Cartoons, 
  August 29, 2008

Figure 10 Mike Lane, “McCain Change of Clothes,” Cagle Cartoons, 
  September 10, 2008

Figure 11 Gary McCoy, “Hillary Experience,” Cagle Cartoons, 
  March 3, 2008
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Figure 12 Monte Wolverton, “Pandering Hillajohn,” Cagle Cartoons, 
  May 10, 2008

Figure 13 John Cole, “Hillary Refuses to Quit,” The Scranton Times-
  Tribune, May 10, 2008

Figure 14 J. D. Crowe, “Obama Batman VS Hillary Joker,” Mobile 
  Register, March 11, 2008
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Figure 15 Adam Zyglis, “Sarah Palin Pantsuit,” The Buff alo News, 
  August 29, 2008
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