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 วารสารศลิปศาสตร มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ีปที ่5 ฉบบัที ่1 (มกราคม - 

มิถุนายน 2552) นี้ นําเสนอเนื้อหาสําคัญเกี่ยวของกับภาษา วัฒนธรรม และ

วรรณกรรม ที่มีความหลากหลายทั้งตะวันออกและทองถิ่น ลักษณะบทความเปน

บทความวิชาการ บทความวิจัย จากคณาจารยในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อบุลราชธานี และนักวชิาการภายนอก ซึง่บางบทความผานการนําเสนอในท่ีประชุม

ระดบัชาตมิาแลว นบัเปนบทความทีม่คีณุคาทางวชิาการอยางยิง่ ทีผู่อานยอมไดรบั

ประโยชนในเชิงบูรณาการ 

 กองบรรณาธิการมุงหวังท่ีจะเปนส่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งจาก

คณาจารยในคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักวิชาการท่ัวไป 

เพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและการสรางเครือขายทางวิชาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร อันจะนําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการของศาสตรนี้ และ

วารสารยินดีรับบทความจากนักวิชาการทุกทานเพื่อใหวารสารไดทําหนาที่ตาม

วัตถุประสงคดังกลาวมา ขอขอบพระคุณผูเขียนบทความและผูทรงคุณวุฒิที่ไดให

ความสําคัญกบัวารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยางดียิ่ง 

         บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ





 1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ หัวขอ “การศึกษาวิเคราะหตัวละครทะโร
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เคียวเง็นกับการสะทอนปรากฏการณ
ทางสังคมผานตัวละครทะโรกะจะ1 

ศุภฤกษ ชัยรัตน 2



บทคัดยอ

 บทความวิจยันีมุ้งศกึษาวิเคราะหความรูสกึนกึคดิของชนช้ันลางในญ่ีปุนยคุ

กลาง(ค.ศ.1333-1600) ผานลักษณะนสิยัและพฤติกรรมตวัละครทะโรกะจะในบท

ละครเคียวเงน็ประเภทโฌเมียวเคยีวเงน็เรือ่ง “นะรอิะงะร”ิ “โบฌบิะร”ิ และ “บอุะก”ุ

  จากการศึกษาพบวาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครทะโรกะจะ

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต ความคิด อารมณ และความรูสึกของชนชั้นลางที่ถูกขมเหง 

เอารดัเอาเปรยีบจากชนชัน้สงูในญีปุ่นยคุกลาง อกีทัง้สะทอนธรรมชาตขิองมนษุย

ในการคิดวิธีการเอาตัวรอดและหาทางออกใหกับปญหาและความกดดันอันเนื่อง

มาจากการมีสถานภาพตํ่าในสังคม ซึง่ลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมดังกลาวมีความ

สมัพนัธในแงทีเ่ปนภาพสะทอนปรากฏการณสงัคมเกะโกะกโุจ下克上[Gekokujō] 

 ทีช่นช้ันลางพยายามแสดงตนเพ่ือวพิากษวจิารณ ขดัขืนคาํสัง่ มุงตอบโตเพือ่ลมลาง

ชนชั้นสูง ผานคําพูดและพฤติกรรมในเคียวเง็น
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Abstract

 This article focuses on analyzing both the personality and behavior 

of Tarōkaja, the representative actor of Kyōgen plays, that refl ect the 

social phenomena of the Japanese medieval age (1333-1600) in the 3 

Shōmyō Kyōgen plays: “Nariagari”, “Bōshibari” and “Buaku”. 

 According to the study, Tarōkaja’s personality and behavior refl ect 

human nature, adapting and fi nding solutions to solve problems. This leads 

to the actions refl ecting the social phenomena called gekokujō. Tarōkaja’s 

personality and behavior are considered to be the refl ection of the lives 

and thoughts of the inferiors who were oppressed by the superiors in the 

Japanese medieval age. 
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บทนํา

 “เคียวเง็น ” เปนการแสดงละครตลกโบราณของญ่ีปุน 

มีเนื้อหาเขาใจงายและเปนเรื่องใกลตัว มุงเนนอารมณขันดวยบทพูดหรือ

ใชภาษาในเชิงลอเลียนแฝงการเสียดสี อกีทัง้ยงัสะทอนสังคมในลักษณะตางๆ ผาน

การแสดงออกในรูปแบบที่ตลกขบขันเพื่อเรียกเสียงหัวเราะจากผูชม

 “เคยีวเง็น” หมายถงึ ละครตลกโบราณ หรอืการเลนละครตบตา มคีวามหมาย

ตามตัวอักษรวา “คําพูดที่บา” หรือ “การลอเลียนในคําพูด” 3 คําวา “เคียวเง็น” 

นัน้ปรากฏใหเหน็ตัง้แตในมนัโยฌ ู  4 ในครสิตศตวรรษที ่8 

กลาวกันวามาจากคําวา “ทะวะโงะโตะ ” หมายถึง “การพูด

เลน ลอเลียน พดูเหลวไหล คาํพดูทีไ่รสาระ” และคําวา “เคยีวเง็นกโิงะ  

”5 หรอืบางทีอานวา “เคยีวเง็นกเิกยีว ” หมายถึงภาษา

ทีแ่ปลก เกนิจรงิ การเสริมแตงหรอืการพูดถงึส่ิงท่ีไมมตีวัตน ซึง่หมายความรวมไป

ถึงคําพูดที่ลอเลียนกัน คําท่ีไมมีเหตุผลซ่ึงเต็มไปดวยการเสริมแตง จนกระท่ังถึง

กลางคริสตศตวรรษที่ 15 เคียวเง็นกิโงะจึงมีความหมายถึงภาษาที่ตลกขบขันหรือ

การพูดลอเลน พูดเรื่องตลกเพื่อความขบขัน6 คําวา “เคียวเง็น” ที่ไดกลายมาเปน

ชื่อเรียกการแสดงแบบหนึ่งบนเวทีนั้น เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยนัมโบะกุโช (ค.ศ. 

1333-1392)

 3 คําวา “เคียว ” แปลวา “บา” สวนคําวา “ ”  นั้นแปลวา“คําพูด” 
 4 หนังสือรวมบทกวีเลมแรกของญี่ปุน มีทั้งหมด 20 เลม มีจํานวนโคลงประมาณ 4,500 
บทซึ่งแตงโดยคนทุกชนชั้นตั้งแตจักรพรรดิ ขุนนาง ชาวบาน โดยเขียนดวยตัวอักษรจีนทั้งหมด
 5 เปนคําที่กวีจีน Po Chü-i (772-846) ใชในบทประพันธของเขา ซึ่งนิยมกันมากในญี่ปุน
สมยันัน้ นอกจากนัน้เคียวเง็นกโิงะ ยงัเปนชือ่หนงัสอืแนวตลกขบขนัทีร่วบรวมเนือ้หาเกีย่วกบัคาํพูด
โฆษณาสินคา ที่เขียนข้ึนโดย  ในป 1804 มีทั้งหมด 2 เลม  
 6 กัลยาณี สีตสุวรรณ, “เคียวเง็น,” ใน ญี่ปุนศึกษา (ปทุมธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2530), หนา 69. 
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 7 Kenny, Don. A KYōGEN COMPANION (Tokyo: KINKOH, 1999), p.1.
 8 Irony (การแฝงนัย) หมายถึง ความคิดที่เจตนาจะส่ือสารนั้นแตกตางหรือตรงกันขาม
กับความหมายตามตัวอักษรของคําที่ใช การแฝงนัยเปนการขัดกันระหวางความเปนจริงกับสิ่งที่
ปรากฏใหเหน็ (พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม องักฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑติยสถาน, 2545), 
หนา 229
 9 Richard N.  McKinnon. Selected Plays of  (n.p., 1980), p. 12.

 เคียวเง็นมีการพูด หรือใชภาษาในเชิงลอเลียนแฝงการเสียดสีและสะทอน

สงัคมในลกัษณะตางๆ ซึง่แสดงออกมาในรปูแบบทีต่ลกขบขนัเพือ่เรยีกเสยีงหวัเราะ

ไปพรอมๆ กบัการสะทอนและเสยีดสสีงัคม โดยมไิดมุงหวงัทีจ่ะคดัคานหรอืตอตาน

กระแสสังคมอยางรุนแรงตรงไปตรงมา หรือมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เคียวเง็นมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 600 ป นับไดวาเปนการแสดงตลกที่

เกาแกที่สุดของญี่ปุน โดยยังมีการจัดแสดงและไดรับความนิยมอยู แมในปจจุบัน

เคยีวเง็นนัน้เปนศลิปะการแสดงตลกท่ีมลีกัษณะเฉพาะเปนขนบท่ีแตกตางจากตลก

โดยทั่วไป เนื่องจากมีบทละครที่ใชสําหรับการแสดงในแตละเรื่อง มีการกําหนด

ระเบียบเคร่ืองแตงกายของผูแสดง และทวงทํานองการแสดงท่ีมแีบบแผนเฉพาะตัว 

เปนตน เน้ือหาท่ีใชในการแสดงน้ันก็มีความเปนสากล7 กลาวคือมีเน้ือเร่ืองท่ีเขาใจงาย 

แมไมเขาใจภาษาญี่ปุนก็สามารถเขาใจความหมายจากกริยาทาทางและสนุกไป

ดวยได เนื่องจากเปนมุขตลกที่สะทอนชีวิต และธรรมชาติของความเปนมนุษย

อันเปนสากล เชน ความโลภ ความตะกละ ความกลัว ความอยากรูอยากเห็น 

ความขี้ขลาด ความไมมีเหตุผล หรือแมแตความขัดแยงในตัวของมนุษยเอง 

และบางครั้งก็เสียดสีสังคมไปดวย เคียวเง็นสะทอนภาพอารมณขันจาก

สภาวการณตางๆ ของมนุษยและนําเสนอออกมาในรูปแบบที่ขบขัน ตัว

ละครอาจดูแปลกและไมนาจะเปนไปไดในชีวิตจริง แตก็เปนสิ่งที่เคียวเง็น

ตองการนําเสนอในรูปแบบของการแฝงนัย (irony)8 ในความแตกตาง

ระหวางรูปลักษณที่ปรากฏกับความเปนจริงที่มีอยู หรือแมแตธรรมชาติหรือ

ความสัมพันธระหวางมนุษยซึ่งผูชมอาจสัมผัสไดถึงความขบขันซึ่งสะทอน

ความเปนปุถุชนสามัญของมนุษย และอาจหัวเราะดวยคิดวาเปนสิ่งท่ีไกลตัว 

แตผลลัพธก็คือสิ่งที่สะทอนความเปนมนุษยของเราเอง9 

9มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



 การสะทอนธรรมชาติของความเปนมนุษยในการแสดงเคียวเง็นนั้น ไดสื่อ

ออกมาโดยผานตัวละครเปนหลัก และตัวละครท่ีสะทอนธรรมชาติของความเปน

มนุษยไดอยางชัดเจนตัวหน่ึงก็คือตัวทะโรกะจะ ทะโรกะจะ  

เปนตวัละครทีม่บีทบาทเปนผูคอยรบัใชตดิตามเจานาย ในบรรดาตวัละครทัง้หมด

นั้น ทะโรกะจะ เรียกไดวาเปนตัวแทน (ดะอิเฮียว ) ของละครเคียว

เง็นก็วาได10 เนื่องจากในละครเคียวเง็นนั้นมีตัวละครทะโรกะจะทั้งที่เปนตัวละคร

เอกซึ่งเรียกวาฌิเตะ  [shite] หรือตัวละครรองซึ่งเรียกวาอะโดะ  (ตัว

ละครรองลําดับที่ 1) หรือโคะอะโดะ  (ตัวละครรองลําดับที่ 2) 

ปรากฏอยูแทบทุกเรื่อง11 

 ทะโรกะจะเปนตัวละครที่มีลักษณะพฤติกรรมสะทอนใหเห็นธรรมชาติ

ของความเปนมนุษยที่เปนสากล กลาวคือ มีความโลภ ความตะกละ ความกลัว 

ความอยากรูอยากเห็น ความข้ีขลาด ความเกียจครานไมชอบทํางาน ชอบดื่มสุรา 

ชอบวางแผนหลอกลอเจานายเพื่อหลีกเลี่ยงงานหนัก ชอบฝาฝนคําสั่งและวิพากษ

วจิารณเจานาย เปนตน พฤติกรรมเหลาน้ีพบเห็นไดทัว่ไปในสังคมของเจานายและ

ลูกนองแมในสังคมยุคปจจุบัน นอกจากน้ีพฤติกรรมดังกลาวยังเปนพฤติกรรมท่ี

สะทอนและเสยีดสสีงัคมดวยในตวั โดยเฉพาะอยางยิง่สงัคมญีปุ่นในยคุสมยักลาง ได

เกดิปรากฏการณทางสงัคมทีเ่รยีกวา “เกะโกะกโุจ” ขึน้ คําวา “เกะโกะกุโจ” หมายถึง 

การที่ชนชั้นต่ําโคนลมอํานาจและแยงชิงตําแหนงจากชนชั้นสูง เปนปรากฏการณ

ทางสังคมที่เริ่มกอตัวข้ึนตั้งแตยุคสมัยนัมโบะกุโช  โดย

กลุมชนชั้นต่ํา และรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตชวงกลางสมัย

มุโระมะชิ  กระทั่งเกิดเปนสงครามกลางเมือง (sengoku)

 ผูวิจัยจึงมุงศึกษาวิเคราะหตัวละครทะโรกะจะในแงมุมของการแสดงออก

ทางพฤติกรรมของตัวละครท่ีสะทอนปรากฏการณเกะโกะกุโจในญ่ีปุนชวงยุคสมัย

กลางดวยเห็นวามีความนาสนใจอยางยิ่ง เพื่อใหทราบถึงความรูสึก อารมณที่ของ

ชนชัน้ลางในยคุสมยักลางทีถ่กูสัง่สมและเกบ็ซอนเอาไว แตไดหาวธีิระบายออกโดย

 10 
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 12 การจัดแบงการแสดงเคียวเง็นตามรูปแบบลักษณะของการแสดงพบวามีอยู 3 แบบ คือ
 เบะทซุ เคียวเง็น  เปนการแสดงท่ีปรากฏอยูในการแสดงละครโน
แบบพิเศษท่ีเรียกวาโอะกินะ  (ชายชรา) ซึ่งการแสดงการรายรําในสวนท่ีสามท่ีเรียกวา
ซัมบะโซ  (ชายชราคนท่ีสาม) นั้น ผูรายรําจะเปนนักแสดงเคียวเง็น เปนการ
แสดงที่จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเฉพาะในโอกาสพิเศษเทานั้น 
 อะอิ เคียวเง็น  เปนบทท่ีนักแสดงเคียวเง็นเลนในละครโน โดยออกมา
เลาเรือ่งสรปุความเปนไปในทองเรือ่งในองกทีห่นึง่ โดยใชภาษาทีเ่ขาใจงายเพือ่ใหผูชมเขาใจเรือ่งราว
กอนเขาสูองกที่ 2 และใหเวลาฌิเตะแตงตัว
 ฮง เคียวเง็น  เปนละครเคียวเง็นที่เลนสลับกับละครโนเพ่ือสราง
เสียงหัวเราะและผอนคลายความเครียดจากการชมละครโน

ผานพฤติกรรมตางๆ ในลักษณะของการวิพากษวิจารณ ขัดขืนคําสั่ง และพยายาม

ลมลางชนชั้นสูงที่เรียกวาเกะโกะกุโจดวยคําพูดและพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการ

ถูกเจานายหรือชนชั้นสูงกดขี่ขมเหง และเอารัดเอาเปรียบ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ผูวจิยัมุงศกึษาเฉพาะตวัละครทะโรกะจะทีป่รากฏใน “ฮงเคยีวเงน็  

” หรือ “เคียวเง็นแท ”12 ซึ่งเปนละครเคียวเง็น

ที่เลนสลับกับละครโนเทานั้น โดยจะไมศึกษาสวนของ “อะอิเคียวเง็น  

” หรือ  ซึ่งเปนบทท่ีนักแสดงเคียวเง็นเลนใน

ละครโนโดยออกมาเลาเรือ่งสรปุความเปนไปในทองเรือ่งในองกทีห่นึง่โดยใชภาษา

ที่เขาใจงายเพ่ือใหผูชมเขาใจเร่ืองราวกอนเขาสูองกที่ 2 ดังนั้นคําวา “เคียวเง็น” 

ในงานวิจัยฉบับนี้หมายถึง “ฮงเคียวเง็น” หรือ “เคียวเง็นแท”
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 2. ผูวจิยัไดกาํหนดขอบเขตการศึกษาโดยศึกษาตัวละครทะโรกะจะในโฌเมียว

เคียวเง็น  จํานวน 3 เรื่องซึ่งเปนเรื่องที่มีเนื้อหา

สะทอนปรากฏการณสังคม เกะโกะกุโจในสังคมญี่ปุนยุคสมัยกลางโดยผานทาง

พฤติกรรมของตัวละครทะโรกะจะไดอยางชัดเจนและแตกตางกันออกไปอยาง

นาสนใจ ไดแกเรื่อง “นะริอะงะริ”  “โบฌิบะริ”  

 และ “บุอะกุ”

ความหมายและลักษณะของตัวละครทะโรกะจะ 
 ชวงกอนและหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เคียวเง็นไดกลายเปนที่ยอมรับ

ไมเพียงแตในดานการแสดงตลกที่ชวยผอนคลายและสรางความสนุกสนาน

ใหกับผูชมเทานั้น เคียวเง็นยังเปนภาพสะทอนของชาวบานธรรมดาสามัญใน

ชวงสมัยมุโรมะชิทามกลางปญหาสังคมที่รุนแรงในขณะนั้นอีกดวย และตัวละคร

ที่สะทอนความเปนชาวบานธรรมดาสามัญในยุคสมัยนั้นและส่ือแสดงออกมาให

เห็นผานการแสดงเคียวเง็นนั้นคือตัวละครทะโรกะจะ14 

 13 โฌเมียวเคียวเง็นเปนการแสดงท่ีมีผูติดตามรับใชเปนตัวละครเอก โดยคําวา “โฌเมียว 
” นัน้เปนชือ่เรยีกตาํแหนงในสมยัเอะโดะซ่ึงมยีศตาํแหนงต่าํกวาตาํแหนงดะอิเมียว
 แตในการจัดแบงประเภทของเคยีวเง็นนัน้ไมไดนาํความสงูตํ่าของยศตาํแหนงมาใช

เปนเกณฑ โดยจัดแบงตามตัวละครเอกในเร่ือง ซึง่หากตวัละครเอกในเร่ืองเปนเจานายหรือขุนนาง
ก็จะเรียกวาดะอิเมียวเคียวเง็น  หากตัวละครเอกเปนผูคอยติดตาม
รับใชเจานายก็จะเรียกวาโฌเมียว  ในหนังสือ  

 ของโคะบะยะฌิ เซะกิ  และอะบุระตะนิ มทิซโุอะ
 ไดแบงยอยบทละครโฌเมียวเคียวเง็นออกเปน 5 ประเภท คือ 1) ทะโรกะ

จะโมะโนะ  เปนเรื่องท่ีมีทะโรกะจะเปนตัวเอก 2) โคะโตะบะ อะ
ระโซะอิโมะโนะ  เปนเรื่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการโตเถียงเกี่ยว
กับคําและสํานวน 3) ฟุตะริกะจะโมะโนะ  เปนเรื่องท่ีมีคนรับใช
ในเร่ือง 2 คนคือทะโรกะจะและจิโรกะจะ 4) นุเกะมะอิริโมะโนะ  
เปนเร่ืองเก่ียวกับทะโรกะจะซึ่งหลบไปไหวพระท่ีวัดหรือไปเย่ียมคารวะผูใหญโดยไมขออนุญาต
เจานาย 5) เกะโกะกุโจโมะโนะ  เปนเร่ืองท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับผูนอย
ที่อาจเอื้อมขามหัวผูใหญ
 14 
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 15 

 16 

 ในจํานวนบทละครเคียวเง็นที่แสดงอยูในปจจุบันประมาณ 263 เรื่องน้ัน 

มตีวัละครทะโรกะจะออกโรงมากทีส่ดุ คอืมตีวัละครทะโรกะจะในบทละครเคยีวเงน็

ถงึ 48 เรือ่ง ถดัมาคือตวัละครท่ีเปนดะอิเมยีวและพระนักบวชจํานวน 16 เรือ่ง และ

ยังมีบทละครจํานวนมากท่ีตัวละครทะโรกะจะแสดงเปนตัวละครเอก จึงสามารถ

กลาวไดวาทะโรกะจะเปนตัวละครที่ถือวาเปนตัวแทนของการแสดงเคียวเง็น และ

ยิง่ไปกวานัน้ชือ่ “ทะโรกะจะ” ยงัสะทอนใหเหน็ถงึภาพความเปนชาวบานธรรมดา

สามัญอีกดวย15 

 ทะโรกะจะเปนผูคอยติดตามรับใชดะอิเมียว “ทะโร ” เปนชื่อที่

ใชตั้งใหกับลูกชายคนแรก (โชนัน ) มีความหมายวา “ลําดับแรก” 

ในกรณทีีม่ผีูตดิตามรบัใชอกีคนนอกจากทะโรกะจะและออกโรงมาพรอมกนัจะเรยีก

วา “จโิรกะจะ ” คาํวา “จโิร ” มาจากคําวา “ ” 

จงึมคีวามหมายวาลกูชายคนทีส่อง หรอื “ลาํดบัทีส่อง” เปนคนตดิตามรบัใชลาํดบัที ่2 

สวนคนตดิตามรบัใชลาํดบัที ่3 จะเรยีกวา “ซะบโุรกะจะ  ” 

หมายความวา “ลาํดบัทีส่าม” ในเคียวเง็นนัน้จะไมมตีวัละครซ่ึงเปนคนติดตามรับใช

ลําดับท่ี 4 บทละครท่ีมีผูติดตามรับใช 2 คน ยกตัวอยางเชนเรื่อง “โบฌิบะริ” 

“ฮิโนะซะเกะ”  “บุซุ”  เปนตน จะเรียกวา

ฟุตะริกะจะโมะโนะมีอยูประมาณ 10 เรื่อง ซึ่งโดยปกติจะมีทะโรกะจะเปนคนรับใช

ลําดับที่ 1 และตามดวยจิโระกะจะ 

 โยะโกะอิ คิโยะฌิ  ไดกลาวถึงคําวา “ทะโร” 

ในเกะโกะกุโจ โนะ บุงกะ 16 วามี

ปรากฏเปนชื่อตัวละครเอกอยูในตํานานและเร่ืองเลาโบราณหลายเร่ืองไม

วาจะเปนเร่ืองโมะโมะตะโร  คินตะโร  

　อุระฌิมะตะโร  ซันเน็นฌินตะโร

 โมะโนะงุซะตะโร 

 ฯลฯ ซึ่งมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับชื่อตัวละครทะโรกะจะใน

เคียวเง็นในฐานะชื่อที่ใชตั้งใหกับลูกชายคนแรก อีกท้ังคําวา “ทะโร” ยังมีความ
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เกี่ยวพันอยางลึกซึ้งกับชาวบานสามัญชนท่ีมีชีวิตอยูในสังคมแบบเกะโกะกุโจ

ในยุคสมัยนัมโบะกุโชถึงยุคสมัยมุโระมะชิ ดังนั้นเมื่อพูดถึงทะโรกะจะ ชาวญี่ปุนจะ

รูสกึชอบและคุนเคยกับคาํวา “ทะโร” ในบริบทของความเปนตวัละครท่ีสะทอนชวีติ

ชาวบานสามญัชนคนธรรมดา ในชวงตัง้แตยคุสมยัมโุรมะชิ คาํวา “ทะโร” จงึมไิดมี

ความหมายเพยีงแค “ลาํดบัแรก” หรอื “คนรบัใชลาํดบัท่ี 1” แตเพยีงอยางเดยีว17 

 สวนคําวา “กะจะ ” นั้นพจนานุกรม พจนานุกรมอิ

วะนะมิ  โกะโงะ  จิ เต็น  18 ได

ใหความหมายของ “กะจะ” วาหมายถึง “คนรับใชหนุม” โทะอิตะ มิชิโส 

 ไดกลาวในเคียวเง็นระกุฮะกุฌิตะ กะมิงะ

มิ โนะ เฮ็มโบ  

 วา “กะจะ” เปนชื่อเรียกเด็กท่ีถูกนํามาเลี้ยงดูใหอยูดูแล

ติดตามรับใชในเจานายต้ังแตเด็ก และไดเขาพิธีรับการสวมหมวกจากนายจาง

ซึ่งเปรียบเสมือนพอบุญธรรมเมื่อเขาสูวัยหนุม19 

 โคะบะยะฌิ เซะกิ ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของ “กะจะ” 

ดังกลาวขางตนวา ยังไมมีคําที่ใหความหมายและบอกที่มาของคําวา “กะจะ” 

ในเคียวเง็นไดอยางลงตัว คาํวา “กะจะ” เดมิหมายถึงพธิฉีลองการยางเขาสูวยัหนุม 

แตทัง้นีใ้นเคียวเง็นนัน้พบวามจีาํนวนไมนอยท่ีทะโรกะจะมีอายุมากกวาเจานาย จงึ

แสดงใหเห็นวาคําวา “ทะโรกะจะ” ในเคียวเง็นนั้นไมไดมีความเกี่ยวของกับอายุ 

อีกทั้งมีบทละครเคียวเง็นจํานวนมากที่เจานายรับผูที่เปนสมาชิกใหมเขามาอยู

ในบานแตมีเหตุตองทําใหทุกคนอยูกับเจานายไดไมนานจนตองออกจากบานไป 

ประเด็นที่วา “กะจะ” เปนชื่อเรียกเด็กที่ถูกนํามาเลี้ยงดูใหอยูดูแลติดตาม

รับใชในเจานายต้ังแตเด็กและไดเขาพิธีรับการสวมหมวกจากนายจางซ่ึงเปรียบ

เสมอืนพอบญุธรรมเมือ่เขาสูวยัหนุมจงึขาดน้าํหนกัไป คาํวา “กะจะ” ในเคยีวเงน็นัน้

 17 Ibid., p. 21.
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 20 สรุปความจาก小林 責、“ ”  
 และ
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 21 กัลยาณี สีตสุวรรณ,“เคียวเง็น,” ใน ดวยกตัญุตา. (กรุงเทพมหานคร: คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536) 

จึงมีความหมายในลักษณะท่ีเปนผูติดตามซ่ึงมีสถานภาพเปนเบ้ียลางคอย

สวามิภักดิ์และขึ้นตรงตอเจานาย20 

 ทะโรกะจะถือไดวาเปนตัวละครที่เดนที่สุดในเคียวเง็นเพราะอยูรับใชใน

ครอบครัวและถูกเลี้ยงดูใหเติบโตมาพรอมกับเจานายตั้งแตเล็กจนโต ทะโรกะจะ

จงึมีความสัมพนัธทีใ่กลชดิสนิทสนมกบัเจานาย และถอืไดวาเปนตวัละครรุนพีข่อง

บรรดาคนรับใชเจานายทั้งหมด เปนตัวละครที่มีนิสัยและบุคลิกที่หลากหลายเฉก

เชนมนุษยทั่วไปที่มีลักษณะนิสัยที่แตกตางกันออกไปท้ังที่ดีและไมดี เปนตัวละคร

ที่โดดเดนสําคัญในดานการนําเสนอธรรมชาติของความเปนมนุษย กลาวคือเปน

ผูทีฉ่ลาดแกมโกง แตกซ็ือ่สตัยและจรงิใจตอเจานาย ผูชมจะไมรูสกึโกรธและเกลยีด

ทะโรกะจะเม่ือชมละคร แตตรงกนัขาม ผูชมอาจเอ็นดทูะโรกะจะเน่ืองจากทะโรกะจะ

มิใชคนช่ัวรายโดยสันดานแตอาจใชเลหเหลี่ยมเพื่อเอาตัวรอด ซึ่งโดยปกติ การที่

นายฉลาดกวาคนใชนั้นดูเปนเรื่องธรรมดา แตหากคนใชฉลาดปราดเปร่ืองกวา

นายจะทําใหดเูปนเร่ืองสนุกนาตดิตาม21 นอกจากน้ันทะโรกะจะยังมนีสิยัในดานดี

คอืมคีวามซือ่สัตย มองโลกในแงด ีมไีหวพรบิและเชาวนปญญาไวตอการแกปญหา 

เปนตน สวนขอเสยีของทะโรกะจะคอืเจาเลห เกยีจคราน ชอบหลบเลีย่งงาน ขีข้ลาด 

ชอบดืม่สุรา เปนตน ลกัษณะนิสยัและความนกึคดิของทะโรกะจะจะเปนไปตามแบบ

ชาวบานสามัญชนคนธรรมดา เปรียบเหมือนเปนตัวแทนของผูชายชาวบานทั่วไป 

ไมวาจะเปนชาวนา พอคา หรือสามีหัวหนาครอบครัว ฯลฯ ที่สะทอนลักษณะของ

มนษุยธรรมดาสามัญในหลายแงมมุ โดยมองภาพสังคมตามความเปนจริงทีเ่ปนอยู 

และนํามาสะทอนผานตัวทะโรกะจะโดยแสดงออกมาใหดูแปลกและขบขัน 

การสะทอนปรากฏการณทางสังคมผานพฤติกรรมของทะโรกะจะโดยใชรูปแบบที่

ขบขันบันเทิงนั้น ถือเปนกลวิธีหนึ่งของการเสียดสีสังคมเพื่อลดทอนความขัดแยง

รุนแรง

 ทะโรกะจะหรอืแมแตตวัละครคนรบัใชอืน่ๆ ตางมลีกัษณะนสิยัคลายกนัคอื

ชอบวพิากษวจิารณหรอืนินทาเจานายของตนเอง หรอืมกัวางกลอบุายหลอกเจานาย

ของตนเพื่อหลบเลี่ยงภาระงานหนัก แตทายที่สุดมักถูกจับไดและถูกเจานายดาวา 

และไลตี กลาวคือ เปนธรรมชาติของมนุษยซึ่งอยูในสถานภาพทางสังคมต่ํากวาที่
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มกัจะเกิดความกดดันเพราะตองทาํงานหนกัและถูกบบีคัน้ จงึพยายามหาทางออก

เพือ่ลดความกดกัน การไดวพิากษวจิารณ นนิทาลอเลียนเจานายเพ่ือระบายความ

คับของใจจึงเปนทางออกหนึ่งของความรูสึกดังกลาว 

 ทะโรกะจะจึงเปนตัวละครที่มีพฤติกรรมที่สะทอนความเปนธรรมชาติของ

มนุษยที่เปนสากล กลาวคือ มีความโลภ ความตะกละ ความกลัว ความอยากรู

อยากเหน็ ความขีข้ลาด ความเกยีจครานไมชอบทาํงาน ชอบดืม่สรุา ชอบวางแผน

หลอกลอเจานายเพือ่หลกีเลีย่งงานหนกั ชอบฝาฝนคาํสัง่และวพิากษวจิารณเจานาย 

เปนตน พฤติกรรมเหลานี้พบเห็นไดทั่วไปในสังคมของเจานายและลูกนองแมใน

สังคมยุคปจจุบัน นอกจากนี้พฤติกรรมดังกลาวยังเปนพฤติกรรมที่สะทอนและ

เสียดสีสังคมในยุคสมัยกลางหรือยุคสงครามกลางเมืองซึ่งเรียกวา “เซ็งโงะกุจิดะอิ 

戦国時代[sengokujidai])” ที่เต็มไปดวยการกดข่ีและแบงชนช้ันใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน

เคียวเง็นกับปรากฏการณสังคมเกะโกะกุโจในยุคสงคราม
กลางเมือง
 ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 14 ดวยการบุกเบิกของสองพอลูกนักแสดง

ละครโนนามวาคนัอะมิ คโิยะทซงุ ุ  

และเสะอะม ิโมะโตะกโิยะ 22 ประกอบ

กบัการสนับสนุนและอุปถมัภเปนอยางดีจากโชกุนอะฌิกะงะ โยะฌิมทิซ ุ  

 ซึ่งเปนโชกุนคนที่ 3 ของรัฐบาลมุโระมะชิ 

(ค.ศ. 1331-1573) และเปนผูที่ชื่นชอบละครโนเปนอยางมาก ละครโนจึงมีการ

พฒันาข้ึนอยางมากจนกลายเปนการแสดงประจาํราชสาํนกั ดานเคยีวเงน็ซึง่มคีวาม

สัมพันธใกลชิดและแสดงควบคูไปกับละครโนก็ไดรับการสนับสนุนและพัฒนาไป

ดวยเชนเดียวกัน 

 เคียวเง็นเปนวรรณคดีการละคร(กะกุเงะกิ อกีประเภทหน่ึง

ทีน่บัไดวาเปนเอกลกัษณของยคุสมัยคามากุระ-สมยัมโุระมะจซิึง่เปนยคุสมยันกัรบ

 22 บางก็วาในป 1364-1443 
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 23 สงครามที่เกิดขึ้นจากปญหาการแยงชิงสืบทอดตําแหนงระหวางพวกดะอิเมียวในชวงป 
  ค.ศ.1467-1477 โดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองเกียวโต
 24 

 25 

เรืองอํานาจ ในยุคนี้มีการตอสูแยงชิงอํานาจกันระหวางชนชั้นที่มีทั้งไดรับชัยชนะ

และพายแพ โดยเฉพาะในชวงปลายสมัยมุโรมะชิซึ่งเปนยุคสงครามกลางเมือง

เริ่มขึ้นนับตั้งแตสงครามโอนิน23 ยุติลงในค.ศ.1477 จนถึงประมาณค.ศ.1568 

เปนสมัยที่รัฐทําสงครามรบพุงกัน ในสมัยนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

การเมืองครั้งใหญ นักประวัติศาสตรของญี่ปุนไดขนานนามเหตุการณครั้งนี้วา

เกะโกะกโุจ  “เกะ ”หมายถงึ “ขางลาง” “ชนชัน้ต่าํ” สวน 

“โกะก ุ ” หมายถงึ “เอาชนะ (คะทซ ุ )” และ “โจ ” หมายถงึ 

“ขางบน” “ชนชั้นสูง” เปนคําศัพททางประวัติศาสตรที่แสดงถึงปรากฏการณ

ทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในชวงหลังของญี่ปุนยุคกลาง ซึ่งมีความหมายตาม

รากศัพทวา “ชนช้ันต่าํเอาชนะชนช้ันสงู” มผีูกลาวถึงความหมายของเกะโกะกุโจวา

หมายถึง “การท่ีชนชัน้ตํ่าลกุขึน้มาลมลางชัน้สงู” “การทีช่นชัน้ต่าํลกุข้ึนมามอีาํนาจ

และกอความไมสงบในสังคมเพ่ือเปล่ียนสถานภาพของตน”24 ในพจนานุกรม

อิวะนะมิ โกะโงะ จิเต็น  ไดใหความ

หมายของเกะโกะกุโจวาหมายถึง “การท่ีชนช้ันต่าํเอาชนะชนช้ันสงู โดยการรุกราน

อํานาจและตําแหนงหนาที่”

 ในราวปลายครสิตศตวรรษที ่15 ถงึตนครสิตศตวรรษที ่16 ทหารไดกลายเปน

ชนช้ันท่ีมีความสําคัญยิ่งกวาพวกขุนนาง ในสังคมทหารฐานะทางสังคมและ

อํานาจทางการเมืองขึ้นอยูกับตําแหนงทางทหารของบุคคลนั้นๆ ดังน้ันชนชั้นต่ํา

จึงอาจกาวขึ้นสูตําแหนงสําคัญทั้งทางการเมืองและสังคมไดดวยการเปนทหาร 

อีกท้ังชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงท่ีเกิดการจลาจลวุนวายในสังคมทุกระดับชั้น 

นับตั้งแตชาวนาซึ่งทาทายและไมยอมอยูใตอํานาจของชนชั้นสูง ชาวนาที่ลุกขึ้น

ตอตานการกดข่ีของเจาของท่ีดนิ ไปจนถึงพวกนักรบช้ันผูนอยท่ีเขาชวงชิงอาํนาจจาก

ขุนนาง เนื่องจากในสมัยนั้นชองวางระหวางชาวนากับเจาของที่ดินปรากฏใหเห็น

อยางเดนชัด ประกอบกับการขาดการสนับสนุนดานการเกษตรจากเจาของท่ีดิน

และชนช้ันสูง ทําใหบรรดาชาวนาเกิดความคิดตอตานโดยมองวาพวกเขาถูกกดข่ี

จากชนช้ันสูง และขาดความม่ันคงในชวีิต25 แมการลุกขึ้นตอตานของกลุมชาวนา
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หรือนักรบชั้นผูนอยนั้นจะไมประสบผลสําเร็จในทุกครั้งก็ตาม ลักษณะเหลานี้

เปนตวัอยางท่ีแสดงใหเหน็สภาพความเปนไปของบานเมืองในสมัยนัน้เปนอยางดี 

 ดังนั้นการท่ีเคียวเง็นไดรับความนิยมในยุคสมัยคามากุระ-สมัยมุโระมะจิ

ซึ่งเปนยุคสมัยท่ีเกิดปรากฏการณสังคมเกะโกะกุโจและสงครามกลางเมืองจึงเปน

สิ่งที่สะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงนัยสําคัญทางความคิด ความเชื่อ และความ

รูสกึของผูคนในสมัยนัน้ท่ีตองการส่ือสารออกมาผานทางวรรณกรรมการแสดงตลก

โบราณอยางเคียวเง็น

 ในเคยีวเง็นบางเรือ่ง พฤตกิรรมทีต่วัละครทะโรกะจะแสดงออกมาในลักษณะ

ความเจาเลหเพทุบาย ดื้อรั้นไมคอยเคารพเชื่อฟงเจานายจนถูกเจานายไลตีนั้น 

โดยพื้นฐานแลวก็เพื่อสรางเสียงหัวเราะใหกับผูชม ซึ่งในเคียวเง็นจะพบความขัด

แยงระหวางเจานายกับคนรับใชอยูเสมอ แตสุดทายก็ยังปรองดองและอยูดวยกัน

ฉันเจานายคนรับใชเชนเดิม 

 แตในอกีมติหินึง่ ผูวจิยัเหน็วา ความสมัพนัธระหวางเจานายกบัคนรบัใชซึง่

ปรากฏใหเห็นในเคียวเง็นบางเรื่อง อาทิ การพูดนินทาลับหลังเจานาย วิ่งไลทุบตี

เจานาย การประชนัปญญา การขัดขืนไมเชือ่ฟงคาํสัง่ หรอืกระทัง่การใชเลหเหล่ียม

เพือ่หลอกลอเจานายน้ันมีนยัของการสะทอนลกัษณะความเปนเกะโกะกุโจแฝงอยู 

แตเปนแงมุมที่สะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณเกะโกะกุโจที่ปรากฏใหเห็นอยูใน

สังคมหนวยเล็กในระดับครอบครัวระหวางเจานายกับคนรับใช แมการตอตาน

เจานายในเคียวเง็นจะไมประสบความสําเร็จหรือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

แตอาจเปนการแสดงออกเพื่อการทาทายอํานาจและนําเสนอความคิดและความ

รูสึกของความกดดันที่ตนไดรับ ความรูสึกกดดันบีบคั้นซึ่งถูกทําใหเปนเรื่องท่ีไม

จริงจังเพราะส่ือผานความตลกขบขัน ทวาเปนความตลกขบขันบนพ้ืนฐานของ

ความจริงทางสังคม 

 นอกจากน้ีพบวาในเคียวเง็นมีการเสียดสีพระสงฆในเร่ืองท่ีตัวละครเอก

เปนนักบวชหรือนักพรต แตหาไดเปนไปในทางลอเลียนพระโพธิสัตวหรือมุง

ทําลายศาสนาไม เคียวเง็นน้ันจะทําหนาที่สะทอนอีกแงมุมหน่ึงของพระสงฆ

ที่ไมอยูกับรองกับรอย มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพ เชนทําผิดวินัย 

หรือแสวงหาประโยชนสวนตนซ่ึงมิใชกิจอันควรของพระสงฆ หรือการลอเลียน

ในความโงเขลาของขุนนางหรือเจานาย ทั้งนี้เคียวเง็นก็ไมไดมุงทําใหสถาบัน
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 26 Kato Shuichi. A HISTORY OF JAPANESE LITERATURE, Translated by David  
Chibbett (Tokyo, New York and Sanfrancisco: Kodansha,1979), p. 312.
 27 Richard N.McKinnon. Selected Plays of Kyōgen, p.12.
 28 พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 
หนา 381.

ขุนนางเส่ือมเสีย การแสดงเปนเพียงนําเสนอภาพลักษณที่ปรากฏในสังคม

ถึงความด้ือรั้นไมยําเกรงตอสถาบันปกครองของกลุมชาวนาซ่ึงมีปรากฏอยูจริง

ในสังคมสมัยนั้น26 นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาแมแตชนชั้นสูงในสังคมก็อาจมี

ความบกพรองผิดพลาดได ไมตางกับชนชั้นลาง โดยในการแสดงน้ันไดนําเสนอ

ออกมาในเชิงขบขัน สดใส ราเริง เอะอะตึงตัง โผงผาง แตชวนใหนาคิด และเขาถึง

ในการนําเสนอสภาวธรรมชาติของมนุษย27 การแสดงในเชิงขบขันทวาเปนจริงนี้ 
เปนกลวิธีที่เรียกวา การเสียดสี (satire) คือ การทําเรื่องสําคัญใหกลายเปนเรื่อง

ขบขันเพื่อเสียดสี ลอเลียนความเขลาหรือความไมถูกตองของมนุษยและสังคม28 

 ผูวจิยัไดวเิคราะหบทละครเคยีวเงน็ประเภทโฌเมยีวเคยีวเงน็จาํนวน 3 เรือ่ง

ไดแก เรื่อง “นะริอะงะริ”  “โบฌิบะริ”  

 และ “บุอะกุ”  ซึ่งเปนเรื่องที่จัดอยูในประเภท

โฌเมยีวเคยีวเงน็ซึง่มีตวัละครทะโรกะจะปรากฏอยูในเร่ืองในสถานภาพท่ีแตกตาง

กันออกไปทั้งในฐานะตัวละครเอก และตัวละครรอง (ลําดับที่ 1 และ 2) ทั้งนี้เพื่อ

ตองการชี้ใหเห็นวาตัวละครทะโรกะจะในทั้ง 3 เรื่องนั้นไมวาจะอยูในบทบาทของ

ตัวละครเอกหรือตัวละครรองก็ตาม ทะโรกะจะก็ยังเปนตัวละครท่ีสะทอนใหเห็น

ธรรมชาตสิากลของมนษุยควบคูไปกบัการสะทอนปรากฏการณเกะโกะกโุจใหเหน็

ไดอยางเดนชดัไมวาจะเปนลกัษณะนสิยัและพฤตกิรรมในแงมมุทีแ่ตกตางกนัออก

ไปอยางนาสนใจ กลาวคือ

ลักษณะปรากฏการณเกะโกะกุโจในเรื่องนะริอะงะริ
 เรื่อง “นะริอะงะริ” เปนเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมการเอาตัวรอด

จากปญหาของทะโรกะจะอยางชาญฉลาดเพื่อใหตนเองพนผิดเนื่องจากไมระวัง

ปลอยใหขโมยมาขโมยดาบทีเ่จานายฝากเอาไวโดยสบัเปลีย่นเอาดามไมไผมาแทน 

ดวยกงัวลวาเจานายจะทาํโทษ ทะโรกะจะจงึหาวธิแีกปญหาโดยหยบิยกเรือ่งเลาชือ่ 

19มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  | 



“นะรอิะงะร”ิ ซึง่เปนเรือ่งเลาทีม่ลีกัษณะของการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงบนโลก

ซึ่งมีนัยสะทอนใหเห็นปรากฏการณทางสังคมเกะโกะกุโจใหเห็นไดอยางนาสนใจ 

 ผูวิจัยวิเคราะหเรื่องเลาทั้งหมดของทะโรกะจะพบวาสามารถแบงออกเปน 

2 กลุมคอื กลุมแรก เปนเรือ่งราวเกีย่วกบัการววิฒันาการเปลีย่นแปลงของสิง่ตางๆ 

จากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่งในลักษณะที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ เชน เรื่องลูก

สุนัขท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนพอแมสุนัข ลูกพลับฝาดท่ีกลายเปนลูกพลับท่ีสุกหวาน 

เปนตน กลุมทีส่อง เปนเรือ่งราวเก่ียวกับการวิวฒันาการเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆ

จากสิ่งหนึ่งไปเปนอีกสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ฝนกฎธรรมชาติ เชน เรื่องดาบท่ีกลาย

เปนงู หัวมันท่ีกลายเปนปลาไหล เปนตน แมลักษณะของเรื่องเลาทั้งสองกลุมจะ

มีความแตกตางกันก็ตามแตก็มีจุดรวมที่เหมือนกันอยู กลาวคือ ทุกเรื่องมีนัยของ

การเสนอแนวคิดเกีย่วกบัการเปล่ียนแปลงไปสูสิง่ทีด่ขีึน้ไมวาจะเปนเรือ่งของพอแม

สนัุขทีต่องปกปองและดแูลลกูสนุขัทีย่งัออนแอและชวยตวัเองไมได ลกูพลบัดบิฝาด

ไดกลายเปนลูกพลับที่สุกและหวานท่ีมีคาและมีราคามากข้ึน กลาวคือ หัวมันซึ่ง

เปนสิง่ท่ีไมมชีวีติท่ีกลายเปนปลาไหลซึง่เปนสิง่มชีวีติและมคีา สาํหรบัคนญีปุ่นแลว

ปลาไหลยังถือเปนสิง่มชีวีติท่ีมคีาและมีราคาสูง และเร่ืองราวของดาบท่ีกลายเปนง ู

ซึ่งในบทละครน้ัน ทะโรกะจะไดกลาวถึงเร่ืองเลาเก่ียวกับดาบท่ีมีคาของทะนะเบะ 

โนะเบต็โต ทีก่ลายเปนงูแลวไลหวัขโมยไป เรือ่งเลาดงักลาวทาํใหเหน็วาแมงจูะเปน

สัตวที่คนท่ัวไปมองวานากลัวและเปนสัญลักษณของความช่ัวราย แตในกรณีเรื่อง

ดาบของทะนะเบะงูกลายเปนสิ่งที่เปนประโยชนที่ชวยปองกันดาบไมใหถูกขโมย 

 ไมวาการเปลีย่นแปลงนัน้จะเปนไปตามกฎธรรมชาตหิรอืไมพฤติกรรมการ

เลาเร่ืองนะริอะงะริเพือ่เอาตัวรอดของทะโรกะจะน้ันไมไดมุงหวังเพ่ือขดัขนืคาํสัง่หรือ

ลมลางเจานายตามแนวคิดของความเปนเกะโกะกุโจ แตปรากฏการณเกะโกะกุโจน้ัน

ไดสะทอนผานความเชื่อของทะโรกะจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งบนโลก 

กลาวคือ ทะโรกะจะมีความเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางบนโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได 

นอกจากนัน้หากวิเคราะหเรือ่งเลาของทะโรกะจะทัง้หมดพบวาทกุเรือ่งลวนมเีนือ้หา
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 30 

 31 

 32  
 33 

เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงไปในทางบวกเพ่ือใชกลาวอางวาการที่ดาบของเจานาย

กลายเปนไมไผนั้นเปนเรื่องที่นายินดี ดังคําพูดของทะโรกะจะที่วา

 

 ความสําเร็จในชีวิตของคนลวนอาศัยการเปลี่ยนแปลงดังเชนเรื่องราวที่

กระผมไดเลาใหทานฟง และความสําเร็จที่นายินดีก็ไดบังเกิดขึ้นกับนายทานเชน

เดียวกันขอรับ…

(ยืน่ดาบไมไผใหด)ู ดาบของเจานายทานนัน้กไ็ดกลายมาเปนทอนไมไผเชนนีข้อรบั

 เมือ่วเิคราะหเรือ่งเลาของทะโรกะจะท่ีมเีนือ้หาการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง

ในทางบวก กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ดอยคากวา หรือต่ํากวา เปนสิ่ง

ที่สูงคากวาน้ันแฝงนัยของความเชื่อที่วาทุกสรรพสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ

สามารถกาวขึ้นไปยังจุดที่ดีกวาหรือสูงกวาได

 “นะริอะงะริ” ซึง่เปนช่ือเร่ืองของเร่ืองน้ี หมายถึง “การกาวข้ึนจากตําแหนง

หรือสถานภาพที่ต่ํา” หากนํามาใชกับบุคคลจะหมายถึง“คนระดับลางที่เปลี่ยน

สถานภาพและกาวข้ึนเปนใหญในระยะเวลาอันรวดเร็ว”30 หรือ “ชนชั้นต่ําหรือ

คนระดับลางซึ่งกาวข้ึนสูตําแหนงสูงสุดในทันที31 “คนที่มีสถานภาพต่ําซึ่งเปลี่ยน

สถานะเปนชนช้ันสูงเพียงชั่วขามคืน”32 พจนานุกรม  

 ไดใหความหมายของคําวานะรอิะงะริใน 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกหมาย

ถงึชนชัน้ธรรมดาสามญัหรอืไพรทีเ่ปลีย่นสถานภาพเปนชนชัน้สงูอยางรวดเรว็ สวน

ความหมายในลักษณะท่ีสองคือการท่ีคนยากจนกลายเปนเศรษฐีร่ํารวยข้ึนมา33 
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“นะรอิะงะร”ิ เปนคาํทีน่ยิมใชกนัในยคุสมัยกลางในฐานะภาษานยิม (รวีโกโงะ 

 โดยเฉพาะชวงทีเ่กดิสงครามกลางเมอืง เปนกระแสความคดิของ

คนสมัยนัน้ทีเ่ช่ือในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงบนโลก34 นะงะฮะระ เคะอิจิ

 กลาววา สาํหรับชาวบานสามัญชนแลวสงัคมในแบบ

เกะโกะกุโจนั้นเปนสิ่งที่พวกเขาพึงพอใจ เนื่องจากสิ่งนี้ทําใหพวกเขาไดมีโอกาส

ที่จะหลุดพนจากความเปนทาสได35 ความเชื่อของทะโรกะจะเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของทุกสรรพส่ิงบนโลกแมจะเปนไปในลักษณะฝนกฎธรรมชาติ

ก็ตาม สะทอนใหเห็นความเช่ือในหมูชนชั้นต่ําที่เชื่อและคาดหวังในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพ แมโอกาสที่จะเปนไปไดนั้นจะมีนอย ดังปรากฏการ

ใชสํานวน “หัวมันกลายเปนปลาไหล” ของคนในยุคสมัยกลางที่แสดงถึง

ความเช่ือในความเปนไปไดของสรรพส่ิงที่สามารถกาวขึ้นไปอยูในสถานภาพท่ีสูง

กวาหรือดีกวาได 

 ในชวงปลายสมัยมุโรมะชิ ซึ่งเปนยุคของสงครามกลางเมือง36 เปนยุคที่มี

ดะอเิมียวเกดิขึน้มากมาย ซึง่ดะอเิมยีวบางคนน้ันเปนชนชัน้ใหม หรอืบางทีเรยีกวา 

“ดะอิเมียวรุนใหม”37 ซึ่งเคยเปนผูแทนของดะอิเมียวมากอน บางก็เปนผูที่ไมไดมี

ชาติตระกูลหรือมีอะไรติดตัวเลย ยกตัวอยางเชนกรณีของซะอิโต โดซัง  

 (ค.ศ. 1494-1556) ซึ่งเดิมมีอาชีพเปนเพียงพอคาน้ํามัน 

ไดรวบรวมและต้ังกองกําลังทหารของตัวเองและตอสูเพ่ือชวงชิงอํานาจมาเปนของตน 

เปนตน ในสมัยนั้นญี่ปุนอยูในสภาพที่ใกลเคียงกับระบบฟวดัลของยุโรป ในราว

ปลายศตวรรษท่ี 15 ถึงตนศตวรรษท่ี 16 สามัญชนคนธรรมดาหรือชนช้ันต่ํา

สามารถเลื่อนสถานภาพทางสังคมของตนไดดวยการเปนทหาร เนื่องจากทหาร

มีอํานาจและใชฝมือในการเอาชนะและปราบปรามผูที่ออนแอกวาตน ทหารจึง

กลายเปนชนช้ันท่ีมคีวามสาํคญัยิง่ไปกวาขนุนางและมสีทิธใินการครอบครองทีด่นิ 

 34 

 35  
 36 บางครั้งเรียกวา “สงครามทองถิ่น” 
 37 คําวา “ดะอิเมียวรุนใหม” ใชตาม สุภัทรา นีลวัชระ, ประวัติศาสตรและอารยธรรมญ่ีปุน 
(กรุงเทพฯ: วรวุฒิการพิมพ, 2522), หนา 98.
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 38 โอะวะริเปนเมืองท่ีตั้งอยูระหวางเขตจังหวัดเกียวโตกับจังหวัดในแถบตะวันออกบริเวณ
จังหวัดนะโงะยะในปจจุบัน
 39 บรรดาเจาของท่ีดินที่มีอาวุธอยูตามหัวเมือง
 40 ปรียา  อิงคาภิรมย, ญี่ปุนศึกษา : ภูมิหลังประวัติศาสตรญี่ปุน ตั้งแตสมัยเกาจนถึง
สิ้นสมัยมุโระมะชิ, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2533), หนา 27.

ตวัอยางทีเ่ดนทีส่ดุของนะรอิะงะรใินสมยันีค้อื โอะดะ โนะบนุะงะ  
 (ค.ศ. 1534-1582) ซึ่งเปนดะอิเมียวจากจังหวัดโอะวะริ38 ตระกูลโอะ

ดะนัน้นบัเปนตระกลูทีเ่รอืงอาํนาจขึน้มาในยคุสงครามกลางเมืองดวยการตอสูและ
แยงชิงอํานาจมาจากชนชั้นสูงในลักษณะของเกะโกะกุโจ เดิมครอบครัวของโอะดะ
เปนพวกกลุมโคะกุจิน 39 โดยเขาไดเขายึดครองจังหวัดโอะวะริ โอะ
ดะน้ันมีความสามารถในการรบเปนอยางมาก เขาไดยกทัพไปรบและมักจะไดรับ
ชัยชนะกลับมา เชนในป ค.ศ. 1573 เขาไดยกทัพไปตีอะฌิกะงะ โยะฌิอะกิ

 โชกุนคนที่ 15 ซึ่งโอะดะเองเคยเปนผูคอยคุมครอง
พิทักษดูแลมากอน จนไดรับชัยชนะ ตอมาบรรดานักบวชตางๆ ซึ่งในสมัยนั้นตาง
กม็ผีลประโยชนในทางทีด่นิเกดิความกงัวลวาจะถกูชวงชงิผลประโยชนทางทีด่นิไป
หากโอะดะไดรับชัยชนะ จึงไปรวมมือกับตระกูลอะซะอิ  มิโยะฌิ  

 ทะเกะดะ  และตระกูลอะซะกุระ  
ทําสงครามกับโอะดะ ทําใหโอะดะไมพอใจและยกทัพไปเผาวัดและฆาพระเปนพันๆ คน 
รวมท้ังยดึทรพัยสมบตัมิา และหลงัจากทีเ่ขาไดรบัชยัชนะเขาไดจบับรรดาผูทีแ่ขง็ขอ
มาทรมานและประจาน จากน้ันโอะดะไดใหคนของเขาซ่ึงสวนใหญเปนชาวนาและ
บางสวนเปนพวกโคะกจุนิจากจงัหวดัโอวะรปิระจาํในเขตปกครองของเขา คนเหลานี้
ลวนแลวแตเปนพวกชนชัน้ใหม เปนพวกชนชัน้ต่าํ ไมมสีกลุรนุชาต ิมฐีานะยากจน 
ไมมีทรัพยสินเปนของตนเอง คนเหลานี้จะข้ึนตรงกับโอะดะ ตอมาไมนาน
โอะดะไดเลื่อนระดับคนกลุมนี้ใหมีสถานภาพสูงขึ้นเพ่ือใหทําหนาที่แทนพวก
ตระกูลอะซะอิ มิโยะฌิ ทะเกะดะ และตระกูลอะซะกุระ ซึ่งปรากฏการณนี้
ถูกกลาวขานวา “เกะโกะกุโจ” หรือการขึ้นมามีอํานาจของชนชั้นต่ํา40 พวกคน
เหลานั้นตางตองข้ึนตรงและอยูภายใตการปกครองของโอะดะและไมไดมีอํานาจ
สิทธิ์ขาดแตอยางใด โอะดะจึงนับไดวาเปนบุคคลที่สําคัญและเปนตัวอยางท่ีเดน
ที่สุดของนะริอะงะริในยุคสมัยนี้
 ผูวิจัยมีความเห็นวา ประเด็นที่สะทอนปรากฏการณสังคมเกะโกะกุโจที่
พบไดอยางชัดเจนในเรื่อง “นะริอะงะริ” นั้นมี 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก คําวา 
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“นะรอิะงะร”ิ ซึง่เปนเร่ืองทีท่ะโรกะจะหยบิยกข้ึนมาเลาใหเจานายฟงเปนคาํทีน่ยิม

ใชกนัในยคุสมัยกลางโดยเฉพาะชวงทีเ่กดิสงครามกลางเมอืงท่ีสภาพสงัคมในสมยั

นั้นชนชั้นต่ําถูกกดขี่ขมเหงและเอารัดเอาเปรียบจากชนชั้นสูง คําวา “นะริอะงะริ” 

จงึเปนคําท่ีใชเพือ่หมายถึงชนชัน้ตํ่าทีถ่บีตวัเองเพือ่เปลีย่นสถานภาพของตนใหสงู

ขึน้หรือลุกข้ึนตอสูเพ่ือลมลางชนช้ันสงูและกาวข้ึนสูชนชัน้ปกครอง ประเดน็ท่ี 2 เรือ่ง

เลาของทะโรกะจะเกีย่วกบัหวัมันทีก่ลายเปนปลาไหลยงัมคีวามเกีย่วของกบัสาํนวน

สภุาษิตทีใ่ชกนัในยุคสมัยคะมะกุระโดยใชเปรียบเปรยกับเร่ืองราวหรือสิง่ทีไ่มนาจะ

เกดิขึน้ไดแตกลบับังเกิดข้ึนในความเปนจริง ซึง่ผูวจิยัมองวาสาํนวนสุภาษิตดงักลาว

มีความเกี่ยวพันกับปรากฏการณสังคมเกะโกะกุโจในลักษณะที่ใชเปรียบชนชั้นต่ํา

ที่ลุกขึ้นตอสูกับชนชั้นสูงซึ่งมีท้ังพลังและอํานาจจนประสบผลสําเร็จไดรับชัยชนะ

และกาวขึน้เปนชนชัน้ปกครองวาเปนเรือ่งทีเ่หนอืความคาดหมายหรอืไมนาเปนไป

ไดแตก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สิ่งดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นผานพฤติกรรม

ของทะโรกะจะท่ีเชื่อในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งบนโลก 

 จึงกลาวไดวาเรื่องนะริอะงะริ” มีนัยที่สําคัญตอการเอาตัวรอดและทาทาย

อํานาจของผที่มีสถานภาพสูง กลาวคือ ในเบื้องตนนั้นมองไดวาเปนเพียงกลการ

เอาตัวรอดโดยการเลาเรื่องที่มีแบบเรื่องคลาย ๆ  กัน เพื่อใหเจานายลดทอนความ

โกรธ และเพือ่เอาตวัรอดชัว่คราว แตเมือ่พจิารณาเรือ่งเลาอยางใครครวญแลวพบวา 

เรื่องท่ีเลาท่ีแสดงใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของสรรพส่ิงนั้นแสดงถึง

ปญญาความสามารถของทะโรกะจะที่ตองการใหเรื่องเลาของตนเปนสิ่งที่แสดง

ถึงการมีปญญาความฉลาดเหนือกวาเจานายท่ีสามารถนําเร่ืองเหลานี้มาเลาให

เจานายคลอยตามได อีกทั้งเรื่องเลาที่ทะโรกะจะนํามาเลานั้นเปนเรื่องเลาที่สื่อนัย

ของความปรารถนาของผูต่ําศักดิ์ที่ตองการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเอง 

เปนเรื่องเลาเชิงสัญลักษณที่สะทอนปรากฏการณเกะโกะกุโจไดอยางเดนชัด 

ในขณะเดียวกันสามารถมองไดวาเปนการเสียดสีแฝงนัยตัวละครทะโรกะจะเอง

ดวย เนือ่งจากส่ิงทีท่ะโรกะจะมุงหวงัอยากใหเกดิข้ึนจริงนัน้ โดยความเปนจรงิแลว

ตัวละครรูดีวาไมอาจเปนจริงได เรื่องเลาเรื่องนี้จึงมีนัยสําคัญและเปนตัวอยางเดน

ชดัวาทะโรกะจะพยายามทาทายและแสดงปญญาความสามารถของตนโดยมุงหวงั

ใหมชียัเหนอืเจานาย ในอกีทางหนึง่กถ็อืไดวาเปนการเสยีดสตีวัทะโรกะจะเองดวย

เชนกันเน่ืองจากเร่ืองที่เลานั้นไมอาจะเกิดขึ้นจริงได
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ลักษณะปรากฏการณเกะโกะกุโจในเรื่องโบฌิบะริ
 เรือ่ง “โบฌบิะร”ิ เปน 1 ใน 10 เรือ่งทีไ่ดรบัการจดัอนัดบัใหแสดงบอยทีส่ดุ

จากการสํารวจทั่วประเทศในชวงระยะเวลา 15 ป ตั้งแตปโฌวะ  ที่ 53 

(ค.ศ. 1978) ถงึปเฮเซ  ที ่5 (ค.ศ. 1993) ตพีมิพในนติยสารโนงะก ุตะอมิสุ ุ

(คงเงะทซุ โนะ โน)  
41 เรื่องนี้มีเนื้อหาที่สื่อถึงความเก็บกดและลักษณะนิสัยที่ชอบดื่มสุราของ

ทะโรกะจะทําใหทะโรกะจะพยายามทุกวิถีทางเพ่ือหาวิธีขโมยด่ืมสุราของเจานาย 

(แมอยูในสภาพท่ีถูกเจานายจับมัดขอมือ) จนถูกเจานายจับไดและโดนวากลาวติ

เตียน แตทะโรกะจะก็หาไดยอมตอเจานายไม กลับตอบโตดวยการวิ่งไลตีเจานาย 

เปนการสะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณทางสังคมเกะโกะกุโจผานตัวละครทะโรกะ

จะในดานคาํพดูและพฤตกิรรมดวยการฝาฝนคาํสัง่และการนนิทาลอเลยีนเจานาย

ในขณะมึนเมากระทั่งตอบโตทํารายรางกายเจานายในทายที่สุด 

 ในเคียวเง็นนัน้มักจะปรากฏฉากการด่ืมสรุาอยูเสมอๆ การด่ืมสรุาของคนใน

สมัยนั้นมิไดดื่มกันแตเฉพาะในวันที่อากาศแจมใสเทานั้น แตผูคนมักจะนิยมดื่ม

กันเปนประจําทุกวัน เปนปกติวิสัย ประวัติศาสตรของการด่ืมสุราน้ันมีขึ้นตั้งแต

ในยุคตํานาน ในโคะจิกิ 42 กลาวถึงซุซะโนะโอะ  

 ซึง่เปนเทพเจาแหงทะเลไดถกูขบัไลจากสวรรคลงมาอยูโลก

มนษุย และไดเขาไปชวยเหลอืชาวบานจากการรงัควาญของงยูกัษซึง่มแีปดหัวแปด

หางทีเ่ขามาทาํลายไรนาและทาํรายคนในหมูบานทกุหนารอน จนชาวบานตองนาํ

หญิงสาวไปสังเวยเทพซุซะโนะโอะไดวางแผนกําจัดงูยักษโดยใหชาวบานกล่ันสุรา

ชนิดแรงในปริมาณมากๆ เอาใสไวในไหจํานวน 8 ไห แลววางไวที่รั้วซึ่งทําเปน

ประตูไว 8 ประตู (เทากับจํานวนหัวของงูยักษ) โดยวางไวประตูละไหเพื่อลองูยักษ 

เมื่องูยักษปรากฏตัวข้ึนก็ไดกลิ่นสุราในไห จึงเลื้อยเขาไปดื่มสุราโดยเอาหัวลอด

เขาไปในชองประตทูัง้ 8 ซึง่มไีหสรุาตัง้ไวและดืม่จนหมด จากนัน้งยูกัษกห็มดสตดิวย

ฤทธิข์องสรุา เทพซซุะโนะโอะไดโอกาสจงึรบีตรงเขาไปใชดาบฟนหวังยูกัษทัง้ 8 หวั

 41 ขอมูลจาก 

 42 หนังสือประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของญี่ปุน รวบรวมข้ึนตามบัญชาของจักรพรรดิเกม
เมะอิ  และเสร็จสิ้นในวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 712 (จาก โคะจิกิ ตํานานเกาแก
ที่สุดของญี่ปุน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเจริญผล, 2522), หนาบทนํา)
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จนขาดและไดรับชัยชนะในท่ีสุด43 การที่สุราปรากฏใหเห็นในตํานานของญ่ีปุน

จึงหมายความวาสุราไดเขามามีบทบาทในสังคมญี่ปุนมาตั้งแตครั้งอดีตกาล ผูคน

นิยมการด่ืมสุราตั้งแตปลายสมัยเฮอันเรื่อยมาจนถึงสมัยคะมะกุระ มุโระมะชิ 

แมกระท่ังในยุคของสงครามกลางเมือง (ราวศตวรรษที่ 15) ซึ่งพบวามีรานสุราตั้ง

อยูใจกลางเมอืงถึง 342 ราน44 พอเขาสูสมยัเอะโดะซึง่เปนชวงทีบ่านเมอืงสงบผูคน

ตางก็หนัมาด่ืมสรุากันมากข้ึน ดวยเหตุผลเพ่ือความเพลิดเพลินใจในยามวาง สรุา

ยงัมบีทบาทสาํคญัในพธิกีรรมทางศาสนา เชนพธิทีางศาสนาของลทัธชินิโตใชสรุา

ในการเซนไหวบวงสรวง พิธีแตงงาน งานรื่นเริงตางๆ45 

 พฤติกรรมการดื่มสุราของทะโรกะจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในสมัย

กอนซึ่งผูคนชื่นชอบการดื่มสุราโดยเฉพาะในหมูชนชั้นต่ํา โดยมีความเชื่อที่วาสุรา

ทําใหรูสึกครื้นเครง ทําใหมีภูมิปญญาอันเฉียบคม อีกท้ังยังชวยใหสามารถทนตอ

งานหนัก ยิ่งทํางานหนักมากเทาไหรก็จะยิ่งดื่มมากเทานั้น สุราทําใหเกิดไดทั้ง

ความรูสกึซือ่สตัยและตอตาน ซึง่วฒันธรรมการดืม่เหลากย็งัคงปรากฏใหเหน็แมใน

สงัคมปจจบุนัในหมูคนระดบัลางหรอืแมกระทัง่ในกลุมคนทาํงาน46 การดืม่สรุายงั

เปนการผอนคลายความตงึเครยีด และความเมือ่ยลาจากการทาํงานหนกัอกีทัง้ยงั

เปนการสงัสรรคสรางความคร้ืนเครงสนกุสนาน ในเรือ่ง “โบฌบิะร”ิ นัน้จะปรากฏ

ฉากการดื่มสุราของคนรับใชคือทะโรกะจะและจิโรกะจะ ทั้งสองมีนิสัยชอบดื่มสุรา

และมักจะขโมยสุราของเจานายตนด่ืมเปนประจําเมื่อเจานายไมอยูบาน เจานาย

ซึ่งรูดีถึงพฤติกรรมของทะโรกะจะและจิโรกะจะจึงออกอุบายวางแผนจับทั้งสองมัด

เพื่อไมใหแอบขโมยดื่มสุราในขณะท่ีตนไมอยู

 ธรรมชาติของมนุษยไดสะทอนใหเห็นผานลักษณะนิสัยของทะโรกะจะท่ี

ชอบดื่มสุรา และใชสุราเปนเครื่องมือในการระบายออกซึ่งภาวะเก็บกดคับแคน

ในจิตใจ ดวยนิสัยที่ชอบดื่มสุราประกอบกับความรูสึกไมพอใจท่ีเจานายจับตนมัด

 43 โคะจิก ิตาํนานเกาแกทีส่ดุของญ่ีปุน (กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพเจริญผล, 2522), หนา 23-32.
 44 

 45 สรุปความจาก นวรัตน เลขะกุล. แจแปนแจแปน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 
2545), หนา 60-61.
 46 สรุปความจาก 
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เพื่อไมใหแอบไปขโมยสุราของเจานายจอมงกดื่ม ไดนําไปสูพฤติกรรมที่

สอดคลองกับปรากฏการณเกะโกะกุโจคือ การขัดขืนไมเชื่อฟงคําสั่งของเจานาย

โดยการขโมยด่ืมสุราของเจานาย อีกทั้งเม่ือทะโรกะจะเมาไดที่และพลันมองเห็น

ภาพสะทอนใบหนาของเจานายซึ่งแอบมายืนอยูขางหลังในถวยสุรา จึงถือโอกาส

อาศัยความเมา นินทาและรองเพลงลอเลียนเจานาย ระบายออกซ่ึงความเก็บกด

ไมพอใจท่ีมตีอเจานาย ซึง่เปนสิง่ทีไ่มสามารถแสดงออกมาใหเหน็ไดในภาวะปกติ 

ในเรือ่ง พฤตกิรรมดงักลาวแมจะมจีโิรกะจะเปนคนตนคดิ แตมทีะโรกะจะคอยรวม

มอือยูดวย ทะโรกะจะจงึมฐีานะเปนทัง้ผูรวมกระทาํและผูกระทําพฤติกรรมท่ีสะทอน

ความเปนเกะโกะกุโจในเวลาเดียวกัน

 ในเร่ือง “โบฌิบะริ” จะพบวาการท่ีทะโรกะจะมีพฤติกรรมท่ีชอบแอบไป

ขโมยดืม่สรุาทีเ่จานายหวงแหนอยูเปนประจาํสะทอนใหเหน็ถึงการไมสนใจตอคาํสัง่

ของเจานายซึง่เปนการสะทอนปรากฏการณเกะโกะกุโจ ฟจุวิะระ ฌเิงะกสุ ุ

 กลาววา สุรามีอิทธิพลตอความเปนปกติวิถีในชีวิตประจํา

วนัของชนชัน้ต่าํในสมยักอน กลาวคอื สรุาทาํใหลมืหนาทีแ่ละวถิชีวีติประจาํวนัหรอื

สิ่งที่ควรกระทํา ทะโรกะจะเองน้ันรูดีวาเม่ือไดดื่มสุราแลว แมจะทํางานผิดพลาด

กยั็งสามารถหวัเราะอารมณดหีรอืพดูจาตลกโปกฮาได ทาํใหบรรยากาศทีต่งึเครียด

กลายเปนบรรยากาศทีร่ืน่เรงิ สรุาสามารถทาํใหชนชัน้ต่าํทีจ่งรกัภักดไีดปลดปลอย

อารมณ สิง่ท่ีตนคดิ และบังเกดิความกลาไมเกรงกลวัความผดิพลาดหรอืถูกตาํหน ิ

ทะโรกะจะคิดวาหากขาดซ่ึงสรุาแลวกจ็ะไมสามารถทํางานไดจงึตองพยายามหาทาง

ดืม่ทุกวิถทีางแมจะตองขโมยของเจานายดืม่กต็าม เพราะเมือ่ไดดืม่แลวจะทาํใหตน

รูสกึผอนคลาย เหมอืนตนไดรบัการปลดปลอย สรุาจงึเปนส่ิงท่ีทะโรกะจะขาดไมได

ไมวาจะในโอกาสใด ในเรื่องนี้ ทะโรกะจะจึงเปนตัวละครที่ถูกสรางขึ้นเพื่อสะทอน

ใหเหน็ถงึการตองการระบายออกซ่ึงสิง่ทีเ่กบ็ซอนไวในจติใจ (ฮนเนะ  ) 

ของชนช้ันต่ําโดยอาศัยสุราเปนเครื่องมือ47 
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 ผูวิจัยมีความเห็นวา พฤติกรรมการไมเชื่อฟงคําสั่งและขัดขืนคําสั่งของเจา

นายทีห่ามไมใหขโมยดืม่สรุาจงึเปนการทาทายและแสดงความรูสกึทีเ่กบ็ซอนไวใน

ใจซึ่งไมสามารถแสดงออกมาไดในภาวะปกติ ดังที่ไดกลาวไปขางตนวาอีกสาเหตุ

หนึ่งของการขโมยสุราของเจานายดื่มนั้น เนื่องจากคนทั้งสองโดยเฉพาะทะโรกะ

จะไมพอใจในการกระทําของเจานาย ซึ่งความเก็บกดไมพอใจดังกลาวยังแสดงให

เห็นภายหลังจากที่ทั้งสองถูกจับมัดทั้งสองก็เกิดความรูสึกอยากด่ืมสุรา จิโรกะ

จะออกความคิดเพื่อหาวิธีดื่มสุราทั้งที่โดนมัดอยูและทะโรกะจะเองก็เห็นดวยกับ

ความคิดของจิโรกะจะอยางเต็มที่ เมื่อคนพบวิธีแลว ทั้งสองก็ดื่มเหลาจนเมามาย

และรองรําทําเพลง เมื่อเจานายกลับมาพบทั้งคูเมามายเพราะแอบดื่มสุราของตน

ทั้งๆที่หามแลวจึงโกรธมาก แตไดแอบยืนดูอยูหลังคนทั้งสองพรอมกับชะโงกหนา

ออกมา เม่ือจิโรกะจะเปนฝายเห็นภาพสะทอนของใบหนาเจานายอยูในถวยสุราก็

ประหลาดใจพลางหนัไปบอกทะโรกะจะ แตทัง้สองกลบัไมรูสกึกลัวเพราะความเมา

ซ้าํยงัพดูนนิทาเจานายวาภาพสะทอนทีป่รากฏในถวยสรุาคงเปนจติยดึตดิของเจา

นายจอมงกท่ีไมอยากใหตนดื่มเหลา

 ฟุจิวะระกลาววา เมื่อเจานายกระทําสิ่งที่ไรเหตุผลหรือไมสมเหตุสมผลลูก

นองหรือผูใตบังคับบัญชาก็จะเกิดความไมพอใจและพยายามหาทางตอตานเจา

นายเพ่ือแสดงความไมพอใจของตนออกมา ในสมัยกอนการด่ืมสุราจนเมามาย

และนินทาวากลาวเจานายเปนหนทางออกของหมูชนช้ันต่ําที่ตองการยืนกรานใน

สิทธิของตน และสะสมข้ึนทีละเล็กละนอยจนถึงข้ันลุกขึ้นตอตานคําสั่งและทาทาย

อาํนาจของเจานาย ไมยอมเช่ือฟงเจานาย โดยทําตวัเกียจคราน หลบเล่ียงงาน และ

ไมกระตือรือรน48 ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พฤติกรรมของทะโรกะจะท่ีสนับสนุนคํา

พูดและการกระทําของจิโรกะจะไมวาจะเปนการรวมมือกับจิโรกะจะขโมยสุราของ

เจานายดื่มและการเห็นดวยกับคําพูดของจิโรกะจะที่กลาวนินทาเจานายสะทอน

ใหเห็นถึงความไมพอใจและพยายามหาทางระบายออกดวยการแสดงพฤติกรรม

ดังกลาว

 48 สรปุความจาก  
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 จากพฤติกรรมการนินทาเจานาย ประกอบกับพฤติกรรมการรองเพลง

ลอเลยีนเจานาย ผูวจิยัมีความเหน็วา พฤตกิรรมการดืม่สรุานัน้เกดิจากภาวะเกบ็กด

ภายในจิตใจ เปนการหาส่ิงอื่นมาทดแทนเพ่ือชวยระบายความเก็บกด ซึ่งเปนวิธี

การระบายออกทางอารมณอยางหนึง่ สาเหตุเน่ืองจากความท่ีเปนลกูนองและตอง

คอยรับใชเจานายที่ขี้เหนียว ประกอบกับทั้งทะโรกะจะและจิโรกะจะเองนั้นรูสึกไม

พอใจเจานายท่ีจับพวกตนมัดไวโดยไมอธิบายเหตุผลในทีแรกแตเนื่องจากเปน

ลูกนองใตบังคับบัญชาจึงไมสามารถแสดงออกซ่ึงอารมณโกรธใหเจานายเห็นได 

จงึเกิดความรูสกึเกบ็กด คบัแคนใจและพยายามหาทางระบายออกดวยการดืม่สรุาที่

เจานายหวงแหน เปนการแกแคนเจานายทางออมอยางหนึง่ ซึง่เปนการแสดงออก

ทีส่ือ่ถึงความเปนเกะโกะกุโจในแงของการพยายามฝาฝนคาํสัง่ของเจานาย นอกจาก

นี้ ความเก็บกดซึ่งไมสามารถกระทําหรือระบายออกใหเจานายรูไดในสภาวะปกติ 

ซึ่งๆ หนา ไดแสดงออกผานพฤติกรรมของทะโรกะจะและจิโรกะจะหลังจากขโมย

ดืม่สรุาของเจานายสุราจึงเปนเคร่ืองมือในการดึงสิง่ทีเ่กบ็ซอนอยูในจิตใจของคนท้ัง

สองออกมา ไมวาจะเปนการวิพากษวิจารณเจานาย กระทั่งตอบโตทํารายเจานาย

ในที่สุด ตัวอยางตอนหนึ่งที่ทั้งสองดื่มเหลาจนเมามายและรองรําทําเพลง เมื่อเจา

นายกลับมาพบทั้งคูเมามายเพราะแอบดื่มสุราของตนทั้งๆที่หามแลวจึงโกรธมาก 

แตไดแอบยืนดูอยูหลังคนทั้งสองพรอมกับชะโงกหนาออกมา เมื่อจิโรกะจะเปน

ฝายเห็นภาพสะทอนของใบหนาเจานายอยูในถวยสุราก็ประหลาดใจพลางหันไป

บอกทะโรกะจะ แตทั้งสองกลับไมรูสึกกลัวเพราะความเมาซ้ํายังพูดนินทาเจานาย

วาภาพสะทอนที่ปรากฏในถวยสุราคงเปนจิตยึดติดของเจานายจอมงกที่ไมอยาก

ใหตนดื่มเหลาดังคําพูดที่วา
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 ทะโรกะจะ …เฮย นี่มันยังไงกันแน 

 จิโรกะจะ นี่มันเจานายมิใชรึนี่

 ทะโรกะจะ ใชเจานายจริงๆ ดวย

 จิโรกะจะ ทําไมถึงมาปรากฏอยูในถวยเหลานี้ไดละ

 ทะโรกะจะ นั่นสินะ มาปรากฏอยูในถวยไดอยางไร

 จิโรกะจะ เออ ขาคิดวาคงเปนจิตยึดติดของเจานายจอมงกของ

  เราที่จับเรามัดเอาไว แตยังกลัววาเราจะแอบด่ืมเหลากัน

  ตอนที่เขาไมอยู เลยมาปรากฏตัวอยูในถวยเหลาเปนแน

 ทโรกะจะ แกนีช่างพดูไดเขาทาเสยีจรงิ มนัคงเปนจรงิอยางวานัน่แหละ

 49 

 ผูวจิยัเหน็วา กรณขีองทะโรกะจะน้ันความเก็บกดในจิตใจดังกลาวไดถกูแปร

เปลีย่นใหแสดงออกมาในรปูแบบพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสมไมวาจะเปนการดืม่สรุา

และการนินทาเจานายลับหลัง อีกทั้งยังปรากฏพฤติกรรมของจิโรกะจะที่ตอบโต

จะทํารายเจานายดังเชนในตอนทายเรื่อง กลาวคือ เมื่อจิโรกะจะรูวาเจานายจะ

ลงโทษพวกตน ดวยความทีม่ฝีมอืในดานการตอสูจงึตัง้รบัและจะตอบโตโดยขูจะใช

ไมพลองไลตีเจานาย

30 | วารสารศิลปศาสตร



 พฤติกรรมการทํารายของจิโรกะจะแสดงใหเหน็ไดอยางชัดเจนถึงการกระทํา

ที่สะทอนความเปนเกะโกะกุโจ ฝายทะโรกะจะนั้นไดรีบหนีไปเสียกอนดวยความ

กลัวเนื่องจากตนทําผิดแอบขโมยสุราเจานายดื่มทั้งท่ีเจานายสั่งหาม ประกอบกับ

ตนไมมฝีมอืในดานการตอสู แตทัง้นีผู้วจิยัมองวา หากทะโรกะจะมีฝมอืในการตอสู

ทะโรกะจะอาจจะตอบโตเจานายดวยเชนกนั ดงัเชนในกรณีของบทละครสาํนกัอสิมุิ

ซึ่งทะโรกะจะเปนตัวละครเอกน้ันปรากฏใหเห็นวาฝายท่ีขูและว่ิงไลตีเจานายใน

ตอนทายเรื่องนั้นคือทะโรกะจะ  

 ผูวจิยัมีความเหน็วา นอกจากอาศยัสรุาเปนเครือ่งมอืแลว สาเหตทุีท่ะโรกะ

จะซึ่งปกติเปนคนหัวออนและคอนขางยอมตามเจานายเกิดความกลาที่จะกระทํา

พฤติกรรมขัดขืน นินทาลอเลียนเจานายดังกลาวไปขางตนนั้นเปนเพราะความ

รูสึกของการมีพรรคพวกคือจิโรกะจะรวมมือในการกระทํา จึงทําใหทะโรกะจะเกิด

ความกลาที่จะดึงสิ่งที่ตนรูสึกนึกคิดซึ่งซอนอยูในสวนลึกของจิตใจใหปรากฏออก

มาทางพฤตกิรรม  ทะโรกะจะจงึเปนเสมอืนสือ่กลางทีช่วยสะทอนภาพความเกบ็กด

คับของใจจากการถูกวากลาวและกดข่ีขมเหงซ่ึงเกิดข้ึนกับชนชั้นตํ่าในสมัยกอน 

ดวยความทีเ่ปนชนชัน้ผูนอยทีต่องคอยเชือ่ฟงคาํสัง่และคอยรบัใชเจานายทกุอยาง 

แมจะรูสึกขัดเคืองแตก็ไมสามารถแสดงออกมาไดจึงตองอาศัยสุราเปนเครื่องมือ

ชวยระบายความรูสึก จากที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนวาการดื่มสุรานั้นชวยให

รูสึกผอนคลายและคร้ืนเครง เปนหนทางปลดปลอยของมนุษยโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในหมูชนชั้นต่ํา แตในอีกทางหนึ่งการดื่มสุราเปนเครื่องมือในการระบายความ

เก็บกด ทําใหสามารถแสดงออกซึ่งความรูสึกตอตานและนําไปสูความรุนแรงได

ลักษณะปรากฏการณเกะโกะกุโจในเรื่องบุอะกุ
 “บุอะกุ” เปนละครเคียวเง็นที่มีความยาวกวาละครเคียวเง็นทั่วไป ชื่อเรื่อง

ตั้งชื่อตามตัวละครเอกคือ “บุอะกุ” ซึ่งเปนผูติดตามรับใชเจานายท่ีถูกเล้ียงดูให

เตบิโตมาพรอมกับทะโรกะจะ แตตวัละครท่ีแสดงบทบาทสําคญัในเร่ืองไมยิง่หยอน

ไปกวากันคือทะโรกะจะผูที่พยายามปกปองและสนับสนุนการกระทําของบุอะกุอีก

ทั้งยังชวยวางแผนออกอุบายชวยเหลือบุอะกุใหพนผิด นอกจากนี้ตัวละครเจานาย

ในเรื่องนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่องไมยิ่งหยอนไปกวาตัวละครตัวอื่น 

โดยปกติแลวในบทละครเคียวเง็นนั้นจะมีตัวละครเอก (ฌิเตะ) ซึ่งมีบทบาทเดน
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ที่สุดในเรื่องเพียงตัวเดียว แตก็มีเคียวเง็นบางเรื่องที่มีตัวละครเอกถึง 2 ตัว 

แตสาํหรบัเร่ืองบุอะกุนัน้มลีกัษณะท่ีแตกตางออกไปจากเคียวเง็นเรือ่งอืน่ กลาวคือ 

ตวัละครท้ังสามคือบอุะก ุทะโรกะจะ และเจานายมีบทบาทสําคญัไมยิง่หยอนไปกวา

กัน เรียกไดวาตัวละครท้ังสามตัวในเรื่องนี้มีบทบาทเทียบเทาตัวละครเอกเหมือน

กนัหมด ซึง่นอกจากเรือ่ง “บอุะก”ุ แลวกไ็มพบเคยีวเงน็เรือ่งใดทีม่ลีกัษณะเชนนี ้50  

ดังนั้นเรื่อง “บุอะกุ” จึงถูกจัดประเภทแตกตางกันออกไปตามมุมมองของ

นักวิชาการ กลาวคือเคียวเง็นเร่ือง “บุอะกุ” อาจถูกจัดเขาในประเภทดะอิเมียว

เคยีวเงน็เมือ่เจานายเปนตวัละครเอก หรอือาจถกูจัดเขาในประเภท โฌเมยีวเคยีวเงน็

เมือ่ทะโรกะจะหรอืบอุะก ุ(ผูตดิตามรบัใชเจานาย) เปนตวัละครเอกตามแบบสาํนกั

โอกุระ หรืออาจถูกจัดเขาในประเภทเกะโกะกุโจโมะโนะซ่ึงเปนการแบงยอยใน

โฌเมียวเคียวเง็นตามท่ีปรากฏในหนังสอืเคียวเง็นฮนัโดะบุกกุ ของโคะบะยะฌิ เซะกิ 

ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับผูนอยที่อาจเอื้อมขามหัวผูใหญ 

 เรือ่ง “บอุะก”ุ มเีนือ้หาเก่ียวกบัความสงสารท่ีเกดิขึน้ในใจของทะโรกะจะท่ี

ตองการจะชวยเหลอืเพือ่น ทาํใหตองตดัสนิใจฝาฝนคาํสัง่เจานายโดยแอบชวยชวีติ

และวางแผนใหบอุะกุเพือ่นรักของตนซ่ึงมีนสิยัเกยีจครานไมฟงคาํสัง่ของเจานายให

รอดพนจากการถกูเจานายสัง่ฆา การทีท่ะโรกะจะเกดิความสงสารจนตองยอมฝาฝน

คําสั่งของเจานายโดยปลอยตัวบุอะกุไปนั้น สะทอนใหเห็นชัดเจนถึงปรากฏการณ

ทางสังคมเกะโกะกุโจในอีกลักษณะหนึ่งที่แตกตางออกไปจากสองเรื่องแรก 

 เรือ่ง “บอุะก”ุ มกีลวธิกีารปพูืน้เรือ่งโดยกาํหนดใหตวัละครบอุะกเุปนจดุเริม่

ตนของปมปญหาดวยการกระทาํพฤตกิรรมทีเ่รยีกวาเกะโกะกโุจ โดยเปดฉากเริม่ตน

ดวยอารมณโกรธของเจานาย ตามดวยการบรรยายลักษณะการกระทําพฤติกรรม

ที่เปนเกะโกะกุโจของบุอะกุเพื่อใหผูอานทราบถึงอารมณของเรื่องกอนที่จะนําไปสู

พฤติกรรมของทะโรกะจะ ดังคําพูดของเจานายที่วา

 50 อางอิงจาก 
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  “ไอเจาขารับใชที่ริอานจะบุกเบิกพัฒนาแขงกับขา”  
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 วันนี้ขาขอสั่งแกใหไปจัดการฆามันซะ

 คาํวาฌงิะอิ  หรอื ฌงิะฮิ  ในภาษา

โบราณ หมายถึง “การบุกเบิกพื้นที่อาณาเขต” หรือ “การบุกเบิกพัฒนาพื้นที่นา

แลวนาํมาเปนของตนเอง”53 ซึง่โดยนยัหมายถงึการสัง่สมพอกพนูพลงัอาํนาจของ

ตนเอง กลาวคือ ขณะที่บุอะกุอยูรับใชในบานของเจานายแตก็ออกไปทํางานขาง

นอกของตนเองดวย พฤติกรรมการออกไปทํางานขางนอกของบุอะกุเปนการแอบ

สั่งสมอํานาจของตนเองเพื่อตอตานเจานายโดยลับๆทําใหบุอะกุแยกตัวออกหาง

ไมสนใจที่จะอยูคอยติดตามรับใชเจานายตลอดเวลา ดังเชนทะโรกะจะซึ่งถือเปน

ลกัษณะของเกะโกะกโุจ เจานายซึง่รูดถีงึพฤตกิรรมของบอุะกไุดสัง่สมความไมพอใจ

และความโกรธข้ึนทลีะนอยกระท่ังถงึขีดสดุ จงึทาํใหเจานายตัดสนิใจลงโทษบุอะกุ

ดวยการฆาโดยสั่งใหทะโรกะจะเปนคนลงมือ54 จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัย

มคีวามเหน็วาความโกรธและไมพอใจในพฤตกิรรมของบอุะกซุึง่เกดิขึน้ในจติใจของ

เจานายนั้นแฝงดวยความกังวลที่คนรับใชของตนกระทําการแข็งขอ ไมยอมปฏิบัติ

ตามหนาท่ี จึงคิดเรงกําจัดเสียโดยเร็วเพื่อไมใหกอการใหญมากย่ิงขึ้น ในฐานะ

เพื่อนทะโรกะจะไดออนวอนขอชีวิตใหกับบุอะกุ แตเจานายก็หาไดฟงไมกลับเงื้อ

ดาบขึ้นขูจะฆาทะโรกะจะดวยอีกคน ดังคําพูดที่วา
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 เจานาย ฮา ฮา งั้น แก คงถูกเจาบุอะกุขอรองมาสินะ

 ทะโรกะจะ หาไดเปนเชนนั้นไมขอรับ

 เจานาย งั้นก็ดีละ

 ทะโรกะจะ ขอรับ
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 ความเก็บกดที่ถูกเจานายขมขูและบีบบังคับใหไปฆาบุอะกุ เปนความเก็บ

กดทีส่ะทอนภาพสงัคมในยคุสมยักอนทีช่นชัน้ต่าํมกัจะถกูกดข่ีขมเหงจากชนชัน้สงู 

เนื่องจากชนช้ันต่ําถือเปนทาสบริวารท่ีเจานายชุบเล้ียงมา เปนเสมือนหน่ึงทรัพย

สมบัตสิวนตวัซึง่เจานายมอีาํนาจสทิธิข์าดอยางเตม็ทีใ่นการทีจ่ะกระทาํการอยางไร

กไ็ดกบัลกูนองของตนไมวาจะทาํโทษทบุตอียางเชนในเรือ่งนะรอิะงะรแิละโบฌบิะร ิ

ขายตอหรือแมกระท่ังสั่งฆาโดยท่ีลูกนองเองจําตองยอมตามในฐานะบริวาร

ผูซือ่สตัย อนัโนะ มะซะก ิ  กลาววา โดยปกตคิวามสมัพนัธ

ระหวางเจานายกบัลกูนองหรอืชนชัน้ต่าํนัน้จะเปนเสมอืนการคาขายแลกเปลีย่นกนั

ระหวาง “โน-โฌะก ุ ” ซึง่หมายถงึ “อาชพีทีข่ายความสามารถ” 

เพือ่แลกเปลีย่นกบั  คอื “การไดรบัการดแูลชวยเหลอื” กลาวคอื 

ลูกนองจะขายความสามารถของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไดรับการดูแลชวย

เหลือจากเจานาย แตในเคียวเง็นน้ันความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง

จะเปนลักษณะของการตอบแทนบุญคุณ บริวารซึ่งเปนชนช้ันต่ําจําตองอุทิศกาย
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เพือ่ตอบแทนใหกบัเจานายดวยความภกัดี56 ตวัอยางทีแ่สดงใหเหน็ไดอยางชดัเจน

ถงึอาํนาจสทิธิข์าดของเจานายคอืเรือ่งนะวะนะอิ ซึง่เปนเรือ่งของเจานายทีแ่พพนนั

เปนหนีเ้ปนสินจนตองเอาลกูนองของตน (ทะโรกะจะ) ไปใชหนีแ้ทน ปรากฏการณ

ดังกลาวสามารถพบเห็นไดในยุคสมัยสงครามกลางเมืองซึ่งมีการปกครองในรูป

แบบศักดินาสวามิภักดิ์ 

 บทละครเร่ืองน้ีกําหนดใหทะโรกะจะเปนผูคอยปกปองชวยเหลือบุอะกุใน

ทกุๆ อยางไมวาจะพยายามชวยอางเหตผุล และพดูจาบายเบีย่งเจานายเพือ่ปกปอง

บุอะกุจนตัวเองถูกเจานายขูฆา อีกทั้งยังขัดขืนคําสั่งของเจานายไวชีวิตบุอะกุ และ

ยังชวยออกอุบายใหบุอะกุปลอกตัวเปนวิญญาณเพ่ือใหบุอะกุรอดพนจากการถูก

ฆาอีกคร้ัง การท่ีทะโรกะจะคอยปกปองและใหความชวยเหลือบุอะกุนั้นเพราะเห็น

วาเจานายทําเกินกวาเหตุ ประกอบกับความสงสารเพื่อนซึ่งเติบโตมาดวยกันและ

อยูในสถานทางสังคมเชนเดียวกับตนอาจเปนการแสดงถึงความเก็บกดไมพอใจท่ี

สั่งสมอยูในตัวของทะโรกะจะตอการกระทําของเจานายที่มองพวกตนเหมือนเปน

สัตวสิ่งของที่จะฆาหรือทําลายเมื่อใดก็ได เห็นไดจากพฤติกรรมที่เจานายตองการ

ลงโทษบุอะกดุวยการฆา อกีทัง้ขูทีจ่ะฆาทะโรกะจะหากไมยอมทําตามคําสัง่ จงึเปน

มูลเหตุทําใหทะโรกะจะตัดสินใจขัดคําสั่งของเจานายในทายท่ีสุด บทบาทของทะ

โรกะจะถือเปนบทบาทท่ีสําคัญยิ่งในเรื่อง แมทะโรกะจะจะไมไดกระทําพฤติกรรม

เกะโกะกุโจโดยตรง แตการคอยปกปอง และแอบชวยเหลือบุอะกซุึ่งเปนการขัดตอ

คําสั่งของเจานายนั้นก็ถือเปนการกระทําที่สอดคลองกับปรากฏการณเกะโกะกุโจ

 ลักษณะนิสัยของทะโรกะจะในเรื่องนี้สะทอนใหเห็นธรรมชาติของมนุษย

ในการโกหกเพ่ือเอาตัวรอด กลาวคือทะโรกกะจะโกหกเจานายวาไดฆาบุอะกุแลว 

เนือ่งจากเจานายเคยขูทีจ่ะฆาตนหากไมยอมทาํตามคาํสัง่ รวมถงึการยอมโกหกเจา

นายใหกลวัเรือ่งวญิญาณบอุะกเุพือ่ชวยเพือ่นใหรอดพนจากการลงโทษจากเจานาย

ยงัสะทอนธรรมชาติของความรักเพ่ือนพอง โดยแสดงใหเหน็วาความรูสกึของความ

เปน “เพือ่น” หรอื “พวกพอง” ในตัวทะโรกะจะน้ันมอียูอยางเหนียวแนนโดยการ

ปกปองและชวยเหลือเพือ่นซ่ึงอยูในสถานภาพชนช้ันตํ่าเหมือนกับตนแมตองขัดขืน

คาํสัง่ของเจานายก็ตาม พฤติกรรมของทะโรกะจะท่ีพยายามปกปองบุอะกุและขัดขนื
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คาํสัง่สัง่ของเจานายโดยการปลอยตวับอุะกไุป มนียัของความเปนเกะโกะกุโจแฝงอยู 

กลาวคอื เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงใหเห็นถงึการสนบัสนุนการกระทาํของบอุะก ุทัง้ยงั

แสดงถึงการแข็งขอไมยอมตามเจานายท่ีสั่งสมอยูในตัวทะโรกะจะดวยสาเหตุ

เนื่องจากความไมพอใจการกระทําของเจานายที่ปฏิบัติตอลูกนองเหมือนเชนสัตว

สิ่งของที่จะฆาหรือทําลายทิ้งเมื่อใดก็ได ประกอบกับความรักความสงสารเพื่อนที่

เติบโตมาดวยกัน มีความผูกพันกัน แมจะรูวาเพื่อนกระทําสิ่งที่ผิดตอเจานายแตก็

ยอมขดัขนืคาํสัง่ของเจานายปลอยตวับอุะกไุป ซึง่ในแงหนึง่กค็อืการทาทายอาํนาจ

และแสดงพลงัของกลุมชนชัน้ลางทีม่คีวามเหน็อกเหน็ใจกัน เรือ่งนีแ้มจะตัง้ชือ่ตาม

ตวัละครเอกในเรือ่งคอืบอุะกกุต็ามแตตวัละครทะโรกะจะกม็บีทบาทสาํคญัไมนอย 

โดยการปูเรือ่งใหบอุะกุเปนจดุเร่ิมของปมปญหาดวยการกระทําพฤติกรรมเกะโกะกุ

โจและใหตัวละครทะโรกะจะคอยปกปองชวยเหลือบุอะกุทุกอยาง 

 การทีท่ะโรกะจะสามารถหลอกลวงเจานายและชวยเพือ่นใหรอดพนจากการ

ถูกฆาไดดวยอุบายตางๆ ถือเปนความสําเร็จของชนชั้นลางที่สามารถตอสูและมี

ชัยชนะเหนือชนช้ันสูงอันเปนปรากฏการณสังคมเกะโกะกุโจที่ชนช้ันลางสามารถ

ทาทายอํานาจของชนชั้นสูงดวยอุบายจนสําเร็จ นอกจากความเปน “เพื่อน” แลว

ยังมีมิติของความเปน “พวก” เดียวกัน สถานภาพเหมือนกัน และถูกกระทํากดขี่

เชนเดียวกัน ทะโรกะจะอาจจะตองการทาทายและขัดขืนคําสั่งไมเคารพเจานาย

เชนเดียวกับบุอะกุแตไมกลาลงมือกระทําดวยตนเอง การท่ีบุอะกุทําพฤติกรรม

เชนน้ันจึงเทากับทะโรกะจะไดทําดวยแมจะไมไดทําโดยตรงดวยตนเอง แตการ

ชวยเหลอืกค็อืการสงเสรมิและสนบัสนนุการ ทาทายขดัขนือาํนาจของเจานายโดย

ออมซึ่งถือเปนความสําเร็จของชนชั้นลางซึ่งรวมถึง ทะโรกะจะดวย เรื่อง “บุอะกุ” 

จึงเปนเรื่องที่พบการสะทอนปรากฏการณเกะโกะกุโจโดยผานพฤติกรรมของบุอะ

กุและของทะโรกะจะ

 ทะโรกะจะเปนตวัละครทีถ่อืไดวาเปนตวัแทนของละครเคียวเงน็ สถานภาพ

ของทะโรกะจะเปนชนช้ันต่ําท่ีคอยติดตามรับใชเจานายซ่ึงเปนคนช้ันสูง ลักษณะ

นิสัยและพฤติกรรมมีความหลากหลาย ทั้งดีและไมดีปะปนกันไป เปรียบไดกับ

สามัญธรรมดาของมนุษยที่มีลักษณะนิสัยที่แตกตางกันออกไปตามสถานการณ 

เนื่องจากทะโรกะจะเปนตัวละครที่ถูกเล้ียงดูใหเติบโตมาพรอมกับเจานายต้ังแต

ยงั แตดวยสถานภาพทีเ่ปนชนชัน้ต่าํและเปนเพยีงคนติดตามรบัใชจงึตองยอมตาม
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และเช่ือฟงคาํสัง่ของเจานายทุกอยาง จนในบางคราวก็ถกูเอารัดเอาเปรียบ ถกูกล่ัน

แกลง และถูกลดิรอนสิทธิเสรีภาพ เม่ือมสีถานการณบางอยางบีบบงัคบั ทะโรกะจะ

จึงแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมาภายใตกลไกการปองกันตัวอันเนื่องมาจากความ

เก็บกด และลุกข้ึนตอบโตเพื่อรักษาเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิต และตอสูเพื่อสิทธิ

ในการบรรลุศักยภาพของตนเอง โดยการแสดงพฤติกรรมทาทายอยางนอยเพ่ือมุง

ระบายความคับของใหเจานายไดตระหนัก 

 ผูวิจัยมีความเห็นวา ลักษณะพฤติกรรมของทะโรกะจะเชนนี้สามารถเทียบ

เคียงกันไดอยางดีกับพฤติกรรมและการแสดงออกของชาวนาและชนชั้นต่ําในยุค

สมัยกลางของญี่ปุนที่ลุกขึ้นตอตานการกดขี่ขมเหงจากชนชั้นสูง (หรือที่เรียกวา

ปรากฏการณเกะโกะกโุจ) โดยพยายามกาวขึน้ไปสูชนชัน้ปกครองเพือ่ไมใหถกูเอา

รดัเอาเปรยีบและใหไดมาซึง่เสรภีาพในการดาํรงชพี แมผลทีเ่กดิขึน้จากการกระทาํ

ของทะโรกะจะจะสําเรจ็ในบางคร้ังและลมเหลวในหลายหน หรอืไมกอใหเกดิความ

เปลีย่นแปลงใดๆ เชนเดียวกับสภาพสังคมในญ่ีปุนยคุกลางซ่ึงเกิดการรบราเพ่ือแยง

ชิงอํานาจ มีแพ มีชนะ มีประสบผลสําเร็จ มีลมเหลวก็ตาม แตพฤติกรรมของทะ

โรกะจะน้ันไดแสดงออกใหเห็นถึงความรูสึกตอตานและตองการทาทายอํานาจซ่ึง

สัมพันธสอดคลองกับปรากฏการณเกะโกะกุโจ ความสําเร็จหรือลมเหลวที่ปรากฏ

ในเคยีวเงน็ผานพฤตกิรรมของทะโรกะจะน้ัน จงึอาจไมใชสิง่สาํคญัเทากบันยัท่ีแฝง

อยูในแงพฤตกิรรมการระบายออกภายใตความกดดนัจากการถกูกดขีข่องชนชัน้ลาง 

ขณะท่ีมิติของการแสดงไดสื่อออกมาใหเห็นในรูปแบบของความตลกขบขัน
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ผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง1 
พิสิทธิ์   กอบบุญ 2



บทคัดยอ

 บทความวจิยันีมุ้งศกึษาเกีย่วกบัผูหญงิทีส่ะทอนผานกฎหมายตราสามดวง

ในมิติตาง ๆ การศึกษาพบวา กฎหมายตราสามดวงไดใหความสําคัญกับผูหญิง

อยางยิ่ง ทั้งในแงบทบาทหนาที่ ฐานะ คา และความยุติธรรม แมในบริบทสังคม

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก จะเปนยคุสมัยของการกอต้ังราชธานี 

มุงเนนการสรางสังคมใหเปนปกแผน ซึ่งสวนใหญจะเปนบทบาทหนาที่ของผูชาย 

แตในกฎหมายตราสามดวงก็ไดสะทอนใหเห็นการใหความสําคัญกับผูหญิงใน

ฐานะมนุษยที่เทาเทียมกัน
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Abstract

 This research article aims at studying the role of women in The 

Code of Three Great Seals.  The study reveals that women refl ected 

through The Code of Three Great Seals had signifi cance in many aspects. 

They had functions, status and value for society. Although the context 

of the reign of King Rama I was a period of setting up a stable country 

and establishing the Chakri dynasty, during that time man played a more 

important role in society than women. However, The Code of Three Great 

Seals shows that the Kingdom realized the important role of women and 

gave justice equally without discrimination towards women.
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บทนํา

 กฎหมายตราสามดวง เปนกฎหมายทีพ่ระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุา

โลกทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลาย รวบรวม ชําระ

ขึน้ในพ.ศ. 2348 เพือ่ใหเปนหลกัสาํคญัสาํหรบัใชพจิารณาคดคีวามตาง ๆ  ใหเกดิ

ความยตุธิรรมแกแผนดนิ เพราะไดปรากฏวาการตดัสนิคดีความยงัมปีญหาและมี

ขอรองเรียนเรื่องความไมเปนธรรม ปรากฏในประกาศพระราชปรารภ ความวา

 แลฝายขางอาณาจกัรนี ้กระษตัรผูจะดาํรงแผนดนินัน้อาไศรยซ่ึงโบราณ

ราชนิติ กฎหมายพระอายการ อันกระษัตริแตกอนบัญหญัติไว ไดเปน

บรรทัดถาน จึ่งพิภากษาตราสีนเน้ือความราษฎรท้ังปวงไดโดยยุติธรรม 

แลพระราชกําหนดบทพระอายการน้ันก็ฟนเฟอนวิปริตผิดซ้ําตางกันไป

เปนอันมาก ดวยคนอันโลภหลงหาความลอายแกบาปมิได ดัดแปลง

แตงตามชอบใจไวพิภากษาภาใหเสียยุติธรรมแผนดินไปก็มีบาง จึ่งทรง

พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมจัดขาทูลละอองทุลีพระบาทที่มี

สะติปญญาได...ชําระพระราชกําหนดบทพระอายการอันมีอยูในหอหลวง 

ตั้งแตพระธรรมศาสตรไปใหถูกถวนตามบาีแลเน้ือความมิใหผิดเพ้ียน

ซ้าํกนัได จดัเปนหมวดเปนเหลาเขาไว แลวทรงพระอสุาหทรงชาํระดดัแปลงซึง่

บทอันวปิลาดน้ันใหชอบโดยยุตธิรรมไว ดวยพระไทยทรงพระมหากรรุณาคุณ

จใหเปนประโยชนแกกระษตัรอนัจดาํรงแผนดนิไปในภายหนา ครัน้ชาํระแลว

ใหอาลกัษณชุบเสนมกึสามฉบับ ไวหองเคร่ืองฉบับหนึง่ ไวหอหลวง ฉบบัหนึง่ 

ไว ณ สานหลวงสําหรับลูกขุนฉบับหนึ่ง ปดตรา  

พระราชสีห

พระคชสีห          ทุกเลมเปนสําคัญ ถาพระ เกษม    เชีญพระสมุดพระราช

บัวแกว   กําหนดบทพระอายการ   ไกรสี
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           พระราชสีห

ออกมาพิภากษากิจคดีใดใดลูกขุนทั้งปวงไมเหนปดตรา พระคชสีห            สามดวงน้ีไซ 

อยาใหเชื่อ     บัวแกว

ฟงเอาเปนอันขาด3

 กฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมไทย 

ทั้งในแงที่เปนกฎหมายที่ไดรวบรวมขึ้นอยางสําคัญเพื่อใชในการตัดสินคดีความ

นําความสงบสุขเรียบรอยแกบานเมือง และเมื่อพิจารณาในแงที่เปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร กฎหมายตราสามดวง “เปนหลักฐานชั้นตนที่สะทอนใหเห็นราก

เหงาของสังคมไทย และพัฒนาการของสังคมไทยที่ตอเนื่องจากอดีตมาจนถึง

ปจจุบัน”4 กฎหมายตราสามดวงจึงมีความสําคัญในแงรัฐศาสตร ประวัติศาสตร 

หรืออักษรศาสตร5

วัตถุประสงคการวิจัย
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจฐานะ บทบาท 

และความสําคญัของผูหญงิในกฎหมายตราสามดวง รวมถึงความสัมพันธของผูหญงิ

กับกฎหมายและสังคม

ผลการวิจัย
 เม่ือกฎหมายคือกฎเกณฑควบคุมความประพฤติของมนษุยในสงัคมซึง่เกดิ

ขึ้นหรือรับรองวามีอยูจริงโดยรัฐหรือผูปกครองรัฐ และตองมีสภาพบังคับเสมอ6 
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ดังนั้นกฎหมายจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญประการหน่ึงในการกําหนดพฤติกรรมของ

มนษุยทีส่งัคมพงึประสงค กฎหมายมบีทบาทตอสมาชกิในสงัคมทีต่องยดึถอืเคารพ

และปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข เพราะในสังคมประกอบดวยบุคคลที่

มีความแตกตางหลากหลายท้ังในดานชาติกําเนิด การศึกษา ความคิดความเช่ือ 

สถานะทางสังคม กฎหมายจึงเปนแกนกลางของสังคมประการหนึ่งที่ชวยกําหนด

และควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในวิถีของการเคารพซ่ึงกันและกัน โดย

เจตจาํนงของกฎหมายแลวยอมตองการสรางสนัตสิขุ ระงบัความขดัแยงใหยตุดิวย

ความเปนธรรม

 การตรากฎหมายในอดีตเปนเร่ืองของชนช้ันปกครองท่ีจะกําหนดลักษณะท่ี

เปนความผิดและบทลงโทษของความผิดนั้น กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กลาววา 

กฏหมายคือคําส่ังท้ังหลายของผูปกครองวาการแผนดินตอราษฎรทั้งหลาย ถาไม

ทาํตามธรรมดาตองโทษ 7 ชนชัน้ปกครองซึง่มหีนาทีโ่ดยงตรงในการตรากฎหมาย

ขึ้นใชนั้นท้ังหมดเปนผูชาย แมกฎหมายที่ปรากฏสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวของใน

การเอ้ือประโยชนตอชายและเปนเร่ืองราชการการเมืองท่ีสาํคญั แตกฎหมายก็มไิด

ละเลยการกลาวถึงบทบาทของผูหญิงซึ่งมีความสําคัญตอสังคมเชนกัน 

 สาํหรบัผูหญงิแลวความเก่ียวของกบักฎหมายอยูในลักษณะของผูปฏบิตัติาม 

หรอืเปนผูกระทาํผดิ กลาวคอื ผูหญงิไมมหีนาทีใ่นการตรากฎหมาย แตหากผูหญงิ

ทําความผิดซึ่งเปนส่ิงท่ีขัดกับวิถีของสังคม กรณีความผิดนี้จะถูกนํามาตราเปน

กฎหมาย และในทางตรงกันขามหากผูหญงิเปนฝายไดรบัความเสียหายกฎหมายก็

จะใหความเปนธรรมแกหญิงดวยเชนกัน หรือใชเปนเหตุการณตวัอยางของการกระ

ทําความผิดที่ไมควรทําเปนเยี่ยงอยาง เชน 

      ขับ

 มาตราหนึ่ง ชายใดสูขอเอาหญิงคน รํา  เที่ยวขอทานเลี้ยง

     ชีวิตรแลหญิงนคระโสเพนี

 7 กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธ์ิ อางใน สมยศ  เชือ้ไทย, ความรูกฎหมายท่ัวไป, พมิพคร้ังท่ี 5. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 2542, หนา 61. 
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 8 กฎหมายตราสามดวง, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521,หนา 278.  

 9 กฎหมายตราสามดวง, กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521, หนา 94–97.

มาเลี้ยงเปนเมียทําชูเหนือผัวก็ดี หญิงใดทําชูเหนือผัวดุจดั่งอําแดงอูผูเปนเมีย

พระจุลาไภยรางกันอยู  หลวงราชรินเปนผัวเลา  ครั้นผิดกับหลวงราชรินราง

กันอยู มาเอาเจาชาดเปนผัวเลา  พระจุลาไภยผัวเกาทําฎีกาทูลเกลาฯ ถวาย

หาความหลวงราชรินเจาชาต ถาหญิงใดดุจดังอําแดงอูผูนี้ก็ดี ผัวรูดวยประการ

ใด ๆ พิจารณาเปนสัจไซ  ทานใหผจาน  ชาย นั้นดวยไถนา… 8

     หญิง 

 ในกฎหมายตราสามดวงนั้นถาพิจารณาอยางผิวเผินแลวเราอาจเห็นวา

ใหความสําคัญแกผูหญิงในฐานะที่เปนเพียงสิ่งของหรือไมมีความสําคัญเทากับ

ชาย อยางไรก็ตาม หากพิจารณาอยางถองแทแลวจะเห็นวาในทางการเมืองการ

ปกครองแมจะไมใหความสําคัญแกผูหญิง แตในทางประเพณีและวิถีสังคมแลวให

ความสําคัญแกผูหญิงอยางมาก การกําหนดใหมีพระไอยการลักษณะผัวเมียน้ันก็

ยอมสะทอนใหเหน็วาสงัคมไดใหความสําคญัแกผูหญงิในฐานะท่ีเปนภรรยาและแม

อยางยิง่ เราจะเหน็ไดในกฎหมายตราสามดวงเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความผดิของผูหญงินัน้

เก่ียวเน่ืองดวยเรือ่งครอบครัวซึง่ผูหญิงมหีนาทีส่าํคญั และสะทอนลักษณะของผูหญงิ

ตามอดุมคตขิองสงัคม งานวิจยัครัง้นีมุ้งทีจ่ะแสดงใหเหน็วาผูหญงิในกฎหมายตรา

สามดวงนัน้มิไดถกูกดขีอ่ยางไรความยตุธิรรม แตผูหญงิเองกม็ ี“คา” และ “สทิธ”ิ 

บางประการซึ่งเหมาะสมกับสภาพสังคมวัฒนธรรมของสังคมในยุคสมัยนั้น 

"คา" ของผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง
 คา หมายถึง ราคาหรือประโยชนที่บุคคลพึงมี รวมถึงความสําคัญหรือ

คุณประโยชนที่บุคคลน้ันสามารถท่ีจะทําได ในกฎหมายตราสามดวงในสวนของ

ไอยการพรมศักดิ ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดพิกัดคาคนไวดังนี้ 9
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อายุ พิกัดคาชาย อายุ พิกัดคาหญิง

๑ - ๓ เดือน ๖ บาท ๑-๓ เดือน ๑ ตําลึง

๔ - ๖ เดือน ๒ ตําลึง ๔-๖ เดือน ๖ บาท

๗ - ๙ เดือน ๑๐ บาท ๗-๙ เดือน ๒ ตําลึง

๑๐ - ๑๑ เดือน ๓ ตําลึง ๑๐–๑๑เดือน ๑๐ ตําลึง

๑ - ๒ ป ๔ ตําลึง ๑-๒ ป ๓ ตําลึง

๓ - ๔ ป ๕ ตาํลึง ๓-๔ ป ๔ ตําลึง

๕ - ๖ ป ๖ ตําลึง ๕-๖ ป ๕ ตําลึง

๗ - ๘ ป ๘ ตําลึง ๗-๘ ป ๗ ตําลึง

๙ - ๑๕ ป ๑๑ ตําลึง ๙-๑๐ ป ๘ ตําลึง

๑๖ - ๒๐ ป ๑๒ ตําลึง ๑๑–๑๕ ป ๙ ตําลึง

๒๑ - ๒๕ ป ๑๓ ตําลึง ๑๖–๒๐ ป ๑๐ ตําลึง

๒๖ - ๓๒ ป ๑๔ ตําลึง ๒๑–๓๐ ป ๑๒ ตําลึง

๓๓ - ๔๐ ป ๑๔ ตําลึง ๓๑–๓๕ ป ๑๑ ตําลึง

๔๑ - ๕๐ ป ๑๒ ตําลึง ๓๖–๔๐ ป ๑๐ ตําลึง

๕๑ - ๕๕ ป ๑๐ ตําลึง ๔๑–๔๕ ป ๙ ตําลึง

๕๖ - ๖๐ ป ๘ ตําลึง ๔๖–๕๐ ป ๘ ตําลึง

๖๑ - ๖๕ ป ๖ ตําลึง ๕๑–๕๕ ป ๗ ตําลึง

๖๖ - ๗๐ ป ๔ ตําลึง ๕๖–๖๐ ป ๖ ตําลึง

๗๑ - ๗๕ ป ๓ ตําลึง ๖๑–๖๕ ป ๔ ตําลึง

๗๖ - ๘๐ ป ๑๐ บาท ๖๖–๗๐ ป ๓ ตาํลึง

๘๑ - ๘๕ ป ๒ ตําลึง ๗๑–๗๕ ป ๑๐ บาท

๘๙ - ๙๐ ป ๖ บาท ๗๖–๘๐ ป ๒ ตําลึง

๙๑ - ๑๐๐ ป ๑ ตําลึง ๘๑–๘๕ ป ๖ บาท

๘๖–๙๐ ป ๑ ตําลึง

๙๑–๑๐๐ ป ๓ บาท
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 จากพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะเห็นไดวา “คา” ของผูหญงินัน้จะมีนอยกวา

ชายในแตละชวงอาย ุในชวงวัยทาํงานของชายและหญงิสะทอนใหเหน็วาคาของชาย

นัน้มีมากกวา การท่ีชายมีคามากกวานัน้เน่ืองดวยผูชายจะตองทําราชการท่ีสาํคญั

ตอบานเมอืง เปนกาํลงัในการรบ ตองถกูเกณฑแรงงานเพือ่นาํไปสรางความเจริญ

ใหแกบานเมือง และเปนแรงงานท่ีสาํคญัของสังคม สงัคมสมัยรตันโกสินทรตอนตน

มลีกัษณะเหมือนกับสงัคมในสมัยอยุธยา คอืเปนสงัคมท่ีกาํลงัคนมีความสําคญัตอ

การอยูรอดของสังคมทั้งในดานการปองกันราชอาณาจักร การผลิต ตลอดจนการ

ใหบริการแกชนชั้นผูปกครอง10 ผูชายตองเขาเวรทํางานเพื่อรับใชชนชั้นปกครอง 

ในขณะท่ีฝายหญิงนั้นมีหนาที่สําคัญในการดูแลครอบครัวตามลักษณะประเพณี

วฒันธรรมไทยทีก่าํหนดใหฝายหญงิจะตองเปนผูรบัผดิชอบหนาทีใ่นบานมากกวา 

รฐัไทยจาํเปนตองพึง่พาแรงงานของพลเมอืงชาย กฎหมายจงึระบถุงึสทิธแิละอาํนาจ

ของผูชายไวชดัเจน สาํหรบัสทิธแิละอาํนาจของพลเรอืนหญงินัน้ คงจะไปปรากฏอยู

ในแบบแผนของจารตีประเพณ ีซึง่นาจะเปนทีรู่ ๆ  กนัดอียูแลวในชมุชน11 อยางไร

กด็จีะเหน็วาคาของผูหญงิจะมมีากกวาผูชายในชวงหลงั 60 ป คงเนือ่งจากวาผูหญงิ

จะมีหนาที่สําคัญในการดูแลบานเรือนเมื่อผูชายหมดหนาที่ในการใชแรงงาน

 การกาํหนดคาของคนนัน้กเ็ปนเกณฑอยางหนึง่ในการกาํหนดบทลงโทษตอ

การกระทาํความผดิ การทีค่าของผูชายมากกวานัน้ เมือ่กระทาํความผดิกจ็ะไดรบัโทษ

ทางกายหนักกวาผูหญงิ ในขณะท่ีผูหญงิคานอยกวาเม่ือทาํความผิดโทษของผูหญงิ

กจ็ะนอยกวาซึง่เปนความสัมพนัธทีส่อดคลองกนักบัลักษณะทางกายภาพ อยางไร

ก็ตามหากหญิงกระทําความผิดจะมีโทษทางใจและโทษทางสังคมมากกวา อีกท้ัง

เม่ือผูหญิงทําความผิดตอผูมี “คา” มากกวาตนไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงก็จะ

 10 จิตรา วีรบุรีนนท, “กฎหมายและการศาลกับการเมืองไทย”, เอกสารการสอนชุด
วิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, หนา 484. 
 11 นิตยา มาศะวิสุทธ์ิ และคณะ.”ชายกับหญิง”, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา
แนวคิดไทย, กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533, หนา 384.  
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ไดรับโทษตาม “คา” ของ ผูเสียหายเชนกัน ดังนั้นไมวาจะเปนชายหรือหญิงหาก

กระทําความผดิและทาํใหผูอืน่ไดรบัความเดอืดรอนก็จะตองถูกลงโทษตามคาของ

ผูเสียหาย 

 ในสังคมอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตนนั้น ศักดินาเปนเครื่องกําหนด

บทบาทและฐานะของคน ผูทีม่หีนาทีต่อพระมหากษตัริยและราชวงศยอมมศีกัดนิา

มากกวาราษฎรท่ัวไป ดังนั้นผูหญิงบางคนจึงอาจมีศักดินามากกวาชายก็ไดหาก

อยูในฐานะหนาที่ที่สูงสงกวา เชน ศักดินาของพระสนมยอมมากกวาทหารชั้นเลว

เปนตน รวมถึงศักดินายังเปนเกณฑอยางหน่ึงในการกําหนดความรุนแรงของบท

ลงโทษดวย 

 ผูหญิงท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวงมีหลายบทบาทและหลาย

สถานภาพ ผูหญงิทีถ่อืวามบีทบาทสงูคอื ผูหญงิทีม่คีวามสัมพนัธเกีย่วเนือ่งกบัชนชัน้

ปกครอง เชน พระมเหส ีพระสนม จะมีความสาํคญัเพราะมหีนาท่ีตอพระมหากษตัรยิ

โดยตรง “คา” ยอมมากกวาผูหญิงอื่นในหนาที่อื่นๆ ผูหญิงในบทบาทน้ีจึงมีคา

มากวาผูชายในบทบาทหนาที่ที่ต่ํากวา ดังนั้นคาของผูหญิงและผูชายจึงแตกตาง

กันไปตามหนาที่และบทบาทดวย 

บทบาทหนาที่ของผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง 
 ในกฎหมายตราสามดวงระบุถึงบทบาทของผูหญิงแตกตางกันไป ใน

กฎมณเทียรบาลซ่ึงเปนกฎเกี่ยวกับกษัตริยและขาราชสํานัก จะกลาวถึงผูหญิงใน

บทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยซึ่งถือเปนการปฏิบัติราชการอยาง

หนึง่ ไมวาจะเปน พระมเหสี พระสนม นางกํานลั ตางมีหนาทีท่ีส่าํคญัทาํให “คา” 

หรอื ความสําคญัของผูหญงิในหนาทีน่ีส้งูกวาผูชายบางตําแหนงได กฎหมายจึงให

ความสําคัญที่จะมีผูลวงละเมิดไมได และหากละเมิดยอมไดรับโทษรุนแรง ดังนั้น

คาของคนจงึอยูทีบ่ทบาทหนาทีด่วยเชนกนั ดงัในพระไอยการตาํแหนงนาพลเรอืน 

กําหนดศักดินาของผูหญิงที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับราชสํานักดังนี้
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     แมเจา

ทาววรจันท่ีสมเดจพระพี่เลี้ยง นา ๑๐๐๐ แมนาง

     อินสุเรนทร ๑ 

แลนางทาวพระสนมเอกทั้ง ๔ คือ ทาว  ศรีสุดาจัน ๑ 

     อินทรเทวี ๑  นาคละ ๑๐๐๐

     ศรีจุลาลักษ ๑

นางพระสนมสัตรกีาํนลั นา ๘๐๐ สตัรกีาํนลัแตงเคร่ืองวิเศศ นา ๖๐๐ ชาวแมพระ

สนมซึง่ยกพระราชทานใหเปนภรรยาผูมบีาํเหนจความชอบไดกะชงิคานหามนาม

ชื่อแมนาง  ทาว  ใหเอา

  ไทย 

บันดาศักดิ์กึ่งนาผัว

    ทาวสมศักดิ ๑

นักพฤธิชรา     โสภา ๑   

      นาคละ ๑๐๐๐ บังคับ

     ทัง ๔     บังชา บนท่ีตัดสีน

ฉลองพระโอษฐ 

    ศรีสัจจา ๑

    อินสุริยา ๑

         

      เงิน

สําเรจราชการในพระราชสถาน    ทอง

แลทาวธรงกันดาร นา ๘๐๐ บังคับบังชา คลัง  พรรณผา 

      พรรณแพร 
เครื่องทอง ขาว ขางในทาวศรีสัจจาไดบังคับบังชาจาโขลนทวารบาล
ไพชณตรวจตรา
  เหลือง
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หลวงแมเจา นา ๕๐๐  ขึ้นทาวศรีสัจจา

 กอนแกว๑
จา    กอนแกว ๑ ถอืศกัดิน์า ๔๐๐  นาง ชาวพระคลงั    ถอืศกัดิน์าคละ ๓๐๐
 ราชภักดี ๑                            เสมียร
 ศรีพรม ๑
                
แลนางเถาแกถือศักดิ์นาคล ๖๐๐

 ราชยานแหแหน ๑
นาง ใชกํานัลประจําการ ๑  ถือศักดินาคละ ๒๐๐
 ทนายเรือน ๑   
ทาวไดกะชิงคานหาม นา ๔๐๐ พนักงานกลาง นาคละ ๒๐๐
 
นาง โขลน นาคละ ๘๐
นายประตู  
 เตี้ย ๑ 
 คอม ๑     ตักน้ํา ๑
นาง   เทย ๑  นาคล ๕๐   หญิง  หามวอ ๑   นาคละ ๒๐
         เผือก ๑     ตีนคลัง ๑ 
ทาวอินสุดาไดวาวิเศศ กลาง
   นอก
 เทพภักดีของคาว ๑
 ทองพยศของหวาน ๑  วิเศศกลาง
ทาว ทองกบีมา ๑      นาคละ  ๔๐๐
 ยอดมณเฑียร ๑                                                               
 อินกัลยา ๑   วิเศศนอก
 มังศรี ๑

พระ พี่เลี้ยง พระอนุชาพระราชกมุารพระราชกมุารพีระราชนดัดานาคละ ๔๐๐

 นางนม 

 

  

 
๑
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แล พี่เลี้ยง  ราชบุตรราชนัดดา นา ๒๐๐ สาวใชตางกรม นา ๑๐๐

 นางนม 

หญิงขาตางกรมเรือนนอก นา ๕๐ หญิงไพรราพ นา ๑๕12 

 ในพระไอยการลักษณะผัวเมียซึ่งเปนพระไอยการท่ีกลาวถึงผูหญิงมาก

ที่สุด และเกี่ยวของกับผูหญิงสวนใหญของสังคม ทําใหสามารถมองเห็นลักษณะ 

บทบาท หนาท่ีของผูหญงิไดอยางชดัเจนทีส่ดุ ผูหญงิท่ีปรากฏในกฎหมายตราสาม

ดวงนั้นสามารถแบงสถานภาพไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก

 1. ผูหญิงที่ยังมิไดแตงงาน (ผูหญิงในฐานะลูก)
 ผูหญิงที่ยังไมไดแตงงานนั้น ในกฎหมายกําหนดใหอยูในความดูแลของ

บิดา มารดา มีสิทธิ์ในวิถีชีวิตหรือการตัดสินใจนอย ผูหญิงที่เปนโสดยอมตองเชื่อ

ฟงคาํของบดิามารดารวมถงึญาต ิผูใหญอยางเครงครดั ในแงหนึง่เปนการคุมครอง

ผูหญิงใหไดรบัความปลอดภัย และเม่ือผูหญงิจะมีสามีนัน้ตองไดรบัการอนุญาตจาก

บิดา มารดาหรือญาติผูใหญกอน หากญาติผูใหญไมอนุญาต หรือไมรับรูก็ถือวา

เปนความผิดที่จะตองไดรับการลงโทษ อยางไรก็ตามการท่ีหญิงโสดลอบไดเสีย

กับชายโสดน้ัน กฎหมายยังเปดชองใหทั้งคูไดมีโอกาสอยูรวมกันฉันผัวเมียอยาง

ถูกตอง แตหากหญิงโสดนั้นไปเปนชูกับผูชายที่มีภรรยาแลวก็จะไดรับโทษหนัก

ขึน้เพราะไดสรางความเดอืดรอนแกภรรยาของชายผูนัน้ เนือ่งจากผูหญงิตองไดรบั

ความคุมครองดแูลจากบดิามารดาหรอืญาตผิูใหญ การทาํความผดิของผูหญงิท่ียงั

ไมไดแตงงานน้ัน บิดามารดาหรือผูปกครองยอมตองรวมรับผิดชอบความผิดดวย

 12 กฎหมายตราสามดวง, หนา 109–110.
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 อันวาหญิงอันชายมิไดคํานับสูขอ แลชายกระทําทุราจารใหมีโทษนั้นมี 

๗ ประการ

 มาตุรกขิตา ประการหนึง่ คอื หญิงอนัอยูดวยมารดาๆ หากรกัษา

 ปตุรกขิตา ประการหนึ่ง คือ หญิงอันอยูดวยบิดาๆ หากรักษา

 มาตาปตุรกขิตา ประการหนึ่ง คือ หญิงอันอยูดวยบดิามารดาๆ หาก

   รักษา

 โคตรกขิตา ประการหน่ึง คือ หญิงอันอยูดวยโคตรๆ หากรักษา 

 ภาตุรกขิตา ประการหนึง่ คอื หญงิอนัอยูดวยพีช่าย พีส่าวๆ หาก

   รักษา

 ญาติการกขิตา ประการหนึ่ง คือ หญิงอันอยูดวยญาติๆ หากรักษา

 สารกขา  ประการหนึ่ง คือ หญิงอันอยูดวยทานผูใดผูหนึ่งๆ 

   หากรักษา

 หญงิ ๗ ประการนี ้ถาชายผูใดมไิดคาํนบัสูขอแลอกุอาจไปกระทาํทุราจาร

หญิงก็ดี แลชายไปลอบลักทําชูแลขมขืนแลชักพาหญิงไปก็ดี ทานวาชายนั้นมีโทษ 

ถาหญิงน้ันไปหาชายถึงเคหะสถานบานเรือน ยอมใหชายทําชูดวยไซ แลจะกลาวโทษ

แกชายน้ันมิไดเลย13

 13 กฎหมายตราสามดวง, หนา 296.
 14 กฎหมายตราสามดวง, หนา 276. 

2. ผูหญิงที่แตงงานแลว (ผูหญิงในฐานะภรรยา)
 ผูหญิงที่แตงงานแลวในกฎหมายตราสามดวงจะระบุความผิดเอาไวคอน

ขางมาก ผูหญงิท่ีแตงงานแลวมบีทบาทและหนาทีต่อผูอืน่คอืสามี และครอบครัวสามี 

รวมถงึบตุร ซึง่เปนหนาทีท่ีต่องสมัพนัธกบัผูอืน่มากในฐานะของความเปนเมีย และ

แม สถานภาพของความเปนเมยีนัน้กแ็ตกตางกนัไป ประเภทของเมยีในพระไอยการ

ลักษณะผัวเมีย ไดแก

 เมียกลางเมือง คือ ผูหญิงที่ชายสูขอมาเปนภรรยาเอก โดยพอแมทั้ง

สองฝายยินยอม

 เมยีกลางนอก คอื ผูหญิงท่ีผูชายขอมาเล้ียงเปนอนุภรรยาเมียกลางทาษี 

คือ ผูหญิงท่ีชายไถมาเลี้ยงเปนเมีย14
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 สังคมไทยใหสิทธิแกผูชายในการมีภรรยาไดหลายคน อยางไรก็ตามจะ

มภีรรยาเพียงคนเดยีวทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบตอครอบครวัมากกวาผูใด คอืเมียกลาง

เมืองหรือภรรยาหลวงน่ันเอง เมียกลางเมืองเปนผูที่ชายเลือกที่จะใหหญิงนั้นดูแล

ครอบครวัซึง่ตองรบัผดิชอบสงู เมยีกลางเมอืงเปนเมยีทีไ่ดรบัการแตงงานอยางถกู

ตอง เปนท่ียอมรับและรับรูของสังคม อยางไรก็ตามยังปรากฏเมียอีกประเภทหนึ่ง

ในพระไอยการมรดก คือเมียพระราชทานซ่ึงก็ถือวาเปนเมียท่ีมีฐานะสูงเชนกัน 

และมสีทิธเิชนเดยีวกบัเมยีกลางเมือง เพราะพระมหากษัตรยิเปนผูพระราชทานให 

ผูชายตองใหการคุมครองดแูลเชนกนั ในวรรณคดไีทยเรือ่งขนุชางขนุแผนกม็กีรณี

ของการพระราชทานผูหญิงใหแกขาราชการที่ประกอบความชอบ คือพระพันวษา

ไดพระราชทานนางสรอยฟาใหแกพลายงามเปนรางวัลความชอบในการทําศึก

ชนะเชียงใหม

  

 อยาเลยอายพลายงามมีความชอบ ไดประกอบยศศักดิ์เปนไหนไหน

 พรอมสรรพเคหาท้ังขาไท  ยังแตไมมีเมียจะถือน้ํา

 ไดนึกอยูวาจะดูหาเมียให  เราจะไดเลี้ยงชุบอุปถัมภ

 ปลอยไวฉวยไดคนระยํา  มันจะทําเสื่อมเสียวิชาดี 

…………………………   ……………………………

 ครั้งนี้มีชัยไดเมืองลาว  ลือขาวลือหลาอาณาจักร

 ถาประทานสรอยฟาใหสมรัก ก็จะยิ่งสามิภักดิ์พระทรงชัย

……………………………..  …………………………..

 จะเลี้ยงดูมิใหอายเพื่อน  ถึงจะมีเหยาเรือนไปวันหนา

 จะตกแตงใหดีมีหนาตา  มิใหใครครหานินทากู15

ทั้งท่ีพลายงามมีเมียคือ ศรีมาลาอยูกอนแลว

 15 เสภาขุนชางขุนแผน, พิมพครั้งที่ 13,  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบรรณาคาร, 2513, 
หนา 781-782.
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 เลาความตามกระแสแกพระพิจิตร วาพระองคทรงฤทธิ์นั้นตรัสวา

 จม่ืนไวยไมมีภรรยา  จะประทานสรอยฟาแกหมื่นไวย

 ลูกทูลวาเมียมีชื่อศรีมาลา  รับสั่งวามีอีกก็มีได

 ใหมีตราหาเจาคุณมากรุงไกร จะโปรดใหแตงงานศรีมาลา16

 จะเห็นไดวาเมียพระราชทานมีฐานะสูงเพราะเปนผูที่พระมหากษัตริย

พระราชทานให ซึง่ตองรบัดวยความเต็มใจ แมวาจะมเีมยีอยูกอนแลวกต็าม สะทอน

ใหเหน็วา เมยีในสังคมไทยมีหลายประเภทและมีทีม่าแหงสถานะภาพท่ีแตกตางกัน 

และแตละสถานภาพน้ัน กจ็ะมบีทบาทหนาทีแ่ตกตางกนัไปตามความสําคญัแหงตน

 สวนเมียอื่นๆ ก็มีสิทธิและหนาที่ลดหลั่นกันลงมา แตเมื่อเปนเมียไมวา

ประเภทใดกต็ามจะไดรบัสทิธแิละความคุมครองจากผูชาย ซึง่เปนสทิธสิาํคญัอยาง

หนึง่ทีผู่หญงิพงึไดรบัจากการเปนเมยี แมแตเมยีทีม่าจากทาส เมือ่ผูชายไดใหหญงิ

ทาสนั้นเปนภรรยา สถานภาพของหญิงทาสก็จะเปลี่ยนไป คือเปนภรรยาท่ีผูชาย

ตองดูแลไมตางกับภรรยาประเภทอื่น ดังกลาววา

 

  

 จะเห็นไดวานอกจากหญิงทาสท่ีกลายเปนภรรยาน้ันจะมี “คา” ทีช่ายตอง

ยอมจายใหเมือ่ชายนัน้ไมตองการหญงิทาสแลว หญงิทาสเองยงัมสีทิธิในการเลือก

ที่จะไมอยูกับชายผูนั้นโดยที่ไมรับคาตัว 

 16 เสภาขุนชางขุนแผน, หนา 800. 
 17 กฎหมายตราสามดวง, หนา 335.

 มาตราหนึ่ง ผูใดมีทาษหญิง นายเงินเอาหญิงทาษนั้นเปนเมีย 

ครั้นอยูมาชายนายเงิน มิภอใจอยูดวยหญิงทาษนั้น ใหทําคาตัวมันเปน 

๒ สวน ใหนายเงินเอาแกมนัสวนหน่ึง สวนหน่ึงยกไวใหแกมนั ถาแลมัน

มิเตมใจอยูดวยนายเงิน ใหเอาคาตัวมันจงเตม เพราะวาเอาใจออกหาก

จากทาน17
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 ผูหญิงในกฎหมายตราสามดวงดังไดกลาวนี้ สะทอนใหเห็นคานิยมของ

สังคมที่ตองการใหผูหญิงมีหนาที่ของตนในแตละสถานภาพ ผูหญิงนั้นจะไดรับ

ความคุมครองตั้งแตเกิด และผูหญิงมีบทบาทหนาท่ีที่สามารถสรางประโยชนแก

สังคมไดไมยิ่งหยอนไปกวาผูชาย

กรอบพฤติกรรมของผูหญิงในกฎหมายตราสาม: เปนสัตรีภาพอยาใหมี
ชายสัมผัดถูกตองตัวถึงสอง
 กฎหมายตราสามดวงโดยเฉพาะในพระไอยการลักษณะผัวเมยีสะทอนให

เห็นความตองการของสังคมที่มีตอผูหญิงอยางชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่  

คานยิมอันพงึประสงคของสังคมไทยตอพฤติกรรมของผูหญงิไทยน้ัน เนนท่ีการรัก

นวลสงวนตวั มกีริยิามารยาทและการกระทาํอนัควร ตองปฏบิตัตินใหอยูในกรอบ

ประเพณทีีส่งัคมกาํหนด คอืการรกันวลสงวนตวัเมือ่ยงัเปนโสดและมคีวามซือ่สตัย

เม่ือมสีามแีลว หากประพฤตปิฏิบตัผิดิไปจากความตองการของสงัคมแลวกจ็ะถอืวา

มีความผิดรายแรงและจะไดรับการลงโทษ ทั้งในทางกฎหมายและในทางสังคม

วถิชีวีติของผูหญงินัน้เริม่ตนทีก่ารเรยีนรูเพือ่จะเปนภรรยาและเปนแมทีด่โีดยมสีามี

เปนผูนาํของชีวติ ในขณะยังมไิดแตงงานตองอยูในความดูแลของบิดามารดาหรือผู

ปกครองซึ่งมีหนาที่ตองคุมครอง สั่งสอนผูหญิงใหรูความเหมาะควรแกสถานภาพ

ของตน กฎหมายตราสามดวงวาดวยพระไอยการลักษณะผัวเมียไดกลาวถึงความ

ผดิของผูหญงิซึง่เกีย่วของทัง้กบัผูหญงิทีม่สีามแีลวและผูหญงิโสด สะทอนใหเหน็คา

นยิมในสงัคมไทยวาผูหญงิควรรกันวลสงวนตวัและมคีวามซือ่สตัยเปนหลักสาํคญั มี

มาตราหนึ่งท่ีกลาวถึงผูหญิงในความตองการของสังคมเอาไวอยางชัดเจนวา

 มาตราหน่ึง ชายใดลอบไปทําชูดวยลูกสาว หลานสาวทาน มไิด

กลาวถามแล พอ แม 

หญิงรูชูขึ้นลงไปมาหาลูกตนด่ังนั้นไซ ทานวาคือเมียมัน ใหมันแตงสะ

มาพอแมหญิง 

พึงใหพอ หญิงรับสะมาใหมันอยูเปนคูสังวาษ เพราะเขาทั้งสองเปนคู

      แม  สางกันมาแตกาล
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 กอน เปนสัตรีภาพอยาใหมีชายสัมผัดถูกตองตัวถึงสอง18 

 จะเห็นวาผูหญิงดีที่สังคมตองการและยอมรับคือผูหญิงท่ีมีความรักนวล

สงวนตัวและซื่อสัตยเปนหลักใหญ เมื่อผูหญิงตกเปนภรรยาชายใดหรือตัดสินใจ

ที่จะอยูกับชายผูนั้นแลว กฎหมายก็บังคับใหญาติฝายหญิงจําตองยอมรับ เพราะ

สังคมมคีานยิมวาพรหมจารยีของผูหญงิควรมอบใหแกชายเดยีว เมือ่ความตองการ

ของสังคมตอผูหญิงเนนเรื่องนี้ หากผูหญิงฝาฝนยอมไดรับโทษอยางรุนแรงยิ่ง 

 กฎหมายตราสามดวงไดกาํหนดกรอบพฤติกรรมของผูหญงิในอดุมคติของ

สงัคมไทยเอาไวอยางชดัเจน จะเห็นวาการทีผู่หญงิมคีวามสัมพนัธกบัผูชายในเวลา

เดยีวกันมากกวาหนึ่งคนนั้นจะมีความผิดรายแรงมาก เพราะสังคมคาดหวังความ

ซือ่สตัยจากหญิง ซึง่เปนคานยิมทีส่บืเน่ืองยาวนานเร่ือยมาในกระแสของวัฒนธรรม

ไทย   

 18 กฏหมายตราสามดวง , หนา 298.
 19 กฏหมายตราสามดวง, หนา 336.

 มาตราหนึ่ง หญิงทาษทําชูดวยชายสองชาย นายเงินรูก็ดีมิรูก็ดี 

ชายท้ังสองตีฟนแทงกันตาย ทานวาใหฆาชายผูตีฟนแทงกันตาย ทาน

วาใหฆาชายผูตีฟนแทงน้ันตกไปตามกัน ถาทรงพระกรุณา ฯ บใหฆาตี 

ใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา ถาผูตายเปนทาษและผูทํานั้นต่ํานา ๔๐๐ 

ใหเอาทวีคูณ ทานใหคิดเอาใหแกนายเงินเทาคาตัว เหลือมากนอยเทาใด

เปนคาญาชางหลวง สวนตัวหญิงรายน้ัน ใหประจารดุจหญิงหาผัวมิได 

มีชูสองชู อยาใหไถประจารเปนอันขาดทีเดียว ใหทวนดวยลวดหนัง ๓๐ ที

และสงตัวคืนแกนายเงินมัน19 
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ความผิดของผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง
 ความผิดของหญิงในกฎหมายตราสามดวงท่ีเนนมากเปนพเิศษก็คอื ความ

ผิดจากการไมรักนวลสงวนตัวสําหรับหญิงโสดและความผิดในการนอกใจสามี

สาํหรบัหญงิทีแ่ตงงานแลว ซึง่เปนความผดิทีป่รากฏในกฎหมายตราสามดวงอยาง

ละเอยีดหลายกรณ ี มคีาํเรยีกผูหญงิทีม่พีฤติกรรมขดักบัความตองการของสงัคมวา 

"หญงิอนัราย" "หญงิแพศยา" “หญงิชัว่” การไมรกันวลสงวนตวันัน้หมายถงึหญิงท่ี

เปนโสดแตไมรกัษาตน หญงิโสดท่ีไปมีความสัมพนัธกบัชายท่ีมภีรรยาอยูแลว สวน

การนอกใจสามนีัน้อาจไปมคีวามสมัพนัธกบัชายโสดหรอืชายทีม่ภีรรยาอยูแลวกไ็ด 

โดยเฉพาะอยางยิง่การท่ีหญงิชายท่ีมคีูสมรสอยูแลวไปมีความสัมพนัธกบัหญิงชาย

ทีม่คีูสมรสเชนกนัน้ัน ความผดิในลกัษณะนีจ้ะมคีวามรนุแรงมากเพราะผูทีจ่ะไดรบั

ความเดือดรอนจากการกระทําความผิดครั้งนั้นมีหลายคน  เชน

 20 กฎหมายตราสามดวง, หนา 300. 

 มาตราหน่ึง หญงิคนเดียวทําชูดวยชายคนหน่ึงกอน แลวหญิงนัน้

มาทําชูดวยชายคนหนึ่งเลา ชูกอนมันฟนแทงชูหลังตายก็ดี ชูหลังมันฟน

แทงชูกอนตายกด็ ีทานวาเปนหญงิราย ใหทวนมนั ๓๐ ท ีแลวใหโกนศรสีะ

หญงินัน้เปนตะแลงแกงทัดดอกฉะบาสองหูขึน้ขาหยางประจาร ๓ วนั แลว

ใหฆาตีไซ ผูทําต่ํานา ๔๐๐ ลงมาใหปรับไหมทวีคูณโดยพระราชกฤษฎีกา 

สินไหมใหแก 

 บิดา    ญาติพี่นองแหงชายชูผูตาย20 

 มารดา 
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 การทําความผิดของผูหญิงถือวาเปนการละเมิดกฏจารีตประเพณีที่ดีงาม

ของสงัคมดวย การทีก่ฎหมายตราสามดวงไดระบกุรณีของความผดิอยางละเอยีดก็

เพือ่เปนการปองกนัไมใหเกดิการกระทาํความผดิขึน้ เพราะสงัคมคาดหวงัตองการ

ใหผูหญิงมีความซ่ือสตัยและดูแลรับผดิชอบครอบครัวของตน การทําความผิดเก่ียว

กับการนอกใจสามีและเปนชูนั้นจึงถือวาเปนความผิดรายแรงท่ีสรางผลกระทบตอ

ครอบครัวของตนและอ่ืนใหตองเดือดรอนดวย

 นอกจากน้ียังมีความผิดสําหรับผูหญิงที่มีสถานภาพเปนภรรยาแลวไม

เคารพสามี ไมเชื่อฟงสามีซึ่งเปนผูที่ใหความชวยเหลือคุมครองแกหญิงนั้น สามีก็

สามารถลงโทษภรรยาท่ีกระทําความผิดไดโดยในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต

 

 ความผิดของผูหญงิเปนความผิดทีเ่กีย่วเน่ืองกบับทบาทหนาทีข่องผูหญงิ

ที่สังคมพึงประสงคและสอดคลองกับจารีตวัฒนธรรมของไทย ผูหญิงที่ฝาฝนจารีต

ยอมถือวาเปน "หญิงอันราย" ซึ่งจะไดรับการลงโทษทั้งในทางกฎหมายและทาง

สังคม อยางไรก็ตาม กฎหมายก็มิไดลงโทษผูหญิงเพียงฝายเดียวเพราะเร่ืองน้ี

เปนการสมคบกันกระทําความผิด ชายและหญิงจึงตองรวมกันรับผิดชอบในความ

ผดิน้ัน ชายท่ีขมขนืกระทําความผิดตอหญิง กถ็อืวา เปน “ชายช่ัว” “ชายอาธรรม” 

เชนกัน

 21 กฎหมายตราสามดวง, หนา 291.

 มาตราหนึ่ง สามีภิริยาอยูดวยกัน ภิริยามีความผิด สามีจะปราบ

ปรามตโีบยหญงิ หญงิจะเอาโทษแกสามนีัน้มไิด ถาภริยิาดาวาหยาบชาแก

สามี  ใหภิริยาเอาเขาตอกดอกไม ขอโทษแกสามีจึ่งควร 21  
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บทลงโทษความผิดผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง
 ความผิดจะหนักเบาน้ันนอกจากจะข้ึนอยูกับลักษณะของการทําผิดแลว 

ยังขึ้นอยูกับผลกระทบของความผิดนั้นวาจะทําใหผูใดไดรับความเดือดรอนบาง 

เพราะหนาท่ีหลักของกฎหมายก็คือการวางหลักและควบคุมความประพฤติของ

แตละบคุคลในความสมัพนัธกบับคุคลอืน่ 22 การลงโทษผูหญงินัน้คอนขางรนุแรง

เพราะเหตผุลของการลงโทษกค็อืเพือ่ใหผูหญงินัน้ไดรูสาํนกึวาสิง่ทีต่นทาํเปนความ

ผิดและขัดตอจารีตประเพณีของสังคม หญิงนั้นจะไดหลาบจํา เพราะหากไมมีการ

ลงโทษก็อาจทําใหผูหญงินัน้กระทาํความผดิอกีบอยคร้ังจนกลายเปนความเคยชิน 

และการลงโทษนั้นยังเพื่อปองกันไมใหผูอื่นกระทําความผิดเชนนี้อีก ผูหญิงยอมมี

ความเกรงกลัวตอการละเมิดคานิยมอันพึงประสงคของสังคม บทลงโทษสําหรับ

ความผิดอันเกิดจากการนอกใจสามีนั้นมีทั้งโทษที่กระทําใหเจ็บทางกายและโทษ

ที่สรางความอับอายและเจ็บช้ําทางใจ ซึ่งมีความรุนแรงแตกตางกัน

 1.โทษทางกาย เปนการลงโทษที่ทําใหเจ็บปวดทางกาย รวมถึงโทษ

ปรับที่ทําใหตองเดือดรอนในการหาเงินมาเสียคาปรับ โทษชนิดนี้สําหรับหญิงซึ่ง

มีรางกายบอบบางแลวถือวาเปนโทษท่ีสรางความเจ็บปวดใหอยางมาก ในขณะ

เดยีวกนัผูหญงิเองกม็สีถานภาพทีไ่มสามารถหาเงนิจาํนวนมากไดในเวลาอนัจาํกดั 

บทลงโทษน้ีจึงมีความรุนแรงสําหรับผูหญิงมาก ไมวาจะเปน การทวน โบย ดวย

หนัง การปรับไหม การจองจํา การขายเปนทาสจนถึงฆาใหตาย ระดับของความ

รุนแรงจะตางกันไปตามลักษณะของความผิด และอาจมีการลงโทษหลายวิธีใน

ความผิดครั้งเดียวกัน เชน

 22 วิชา มหาคุณ, “กฎหมายกับสังคม: การศึกษากฎหมายในทางสังคมวิทยา,” ใน 
วารสารกฎหมาย, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน พ.ศ.2526), หนา 25.
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 มาตราหนึ่ง หญิงใด นอกใจผัวมีชู ชายชูตีฟนแทงชายผูเปนผัวตาย ทาน

วาใหฆาชายชูแลหญิงนั้นตกไปตามกัน 23     

มาตราหนึง่ บตุรหญงิมีชูสัง่ใหชายชูมาหากด็ ีแลชายมาหาหญงิเองกด็ ีพอ   พีน่อง

           แม

หญิงมิรูแปลกตัววาเปนโจรขะโมยฟนแทงชายชูนั้นตาย ทานใหขายหญิงนั้นให

แก พอแม พี่นอง 

ผูตายนั้นสวนหน่ึงๆ ไซไวแก พอแม หญิงนั้น ถา พอแม หญิงรูอยูแลวแกลงฆา

     พี่นอง      พี่นอง

ฟนชายนั้นตายไซ ทานใหเอาตัวขาตัวชายนั้นตั้งไหมแลว ใหขายหญิงทอดตลาด

ไดเถาใดสงให พอ ชายปลงสภผูตายนั้นแล 24 

           แม

 มาตราหนึ่ง หญิงใดมีชูพอแมแหงหญิงไดวากลาวแก พอ  ผูชาย ถาชาย

นั้นไปสูหา            แม

หญิงแล พอ  หญิง ฟนแทงชายนั้นตาย ใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา แลสวน

         แม  

นั้นใหขายเผาผีผูตาย 25 

 จะเห็นวาการลงโทษผูหญิงที่ไมมีความซ่ือสัตยนั้นแมวาบางกรณีจะเปน

โทษทางกายท่ีตองเจ็บตัวและเดือดรอนแลว บางกรณีการลงโทษยังสรางความ

อับอายใหแกหญิงนั้นดวย เชน “การขายทอดตลาด” ซึ่งเปนเสมือนสิ่งของที่ไรคา 

การขายทอดตลาดน้ัน หากหญิงนัน้ถกูขายเปนทาส กเ็ปรียบเสมือนการไดรับโทษ

อยางไมมีกําหนดเวลา เพราะผูหญิงอาจจะไมสามารถไถตัวเองไดเลย ทําใหตอง

ลําบากตลอดไป

 2. โทษทางใจ โทษที่สงผลกระทบตอจิตใจผูหญิงมากที่สุดเมื่อกระทํา
ความผิดคือโทษประจาน การประจานถือเปนบทลงโทษที่รายแรงมากเพราะการ

ประจานความผิดของผูหญิงใหสังคมไดรับ

 23 กฎหมายตราสามดวง, หนา. 280.
 24 กฎหมายตราสามดวง, หนา. 298.
 25 กฎหมายตราสามดวง, หนา 300. 

อ  
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อ 

 

อ 

60 | วารสารศิลปศาสตร



รูนัน้จะทาํใหผูหญงิคนนัน้ไมไดรบัการยอมรบัจากสงัคมอกีตอไป ไมมใีครตองการ

คบหาเนือ่งจากถกูประกาศแลววาเปนผูหญงิไมด ีไรคา และฝาฝนจารตีสงัคม โทษ

ประจานในกฎหมายตราสามดวงมีหลายลักษณะ เชน การเอาเฉลวปะหนา การทดั

ดอกชบา รอยดอกชบาเปนมาลัยคลองคอ การโกนศีรษะ การขึ้นขาหยาง การเอา

ปูนเขียนที่หนา หรือการสัก การเอาตระกรอครอบแลวตะเวณรอบตลาด เปนตน 

ซึง่นอกจากการลงโทษโดยการประจานแลวยงัอาจไดรบัโทษทางกายรวมดวยหาก

ความผิดนั้นรายแรง เชน

 ถาชายใดทําชูดวยเมียกลางเมือง ใหไหมจงเตมโดยพระราชกฤษฎีกา ถา

ชายใดทําชูดวยเมียกลางนอกใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกาเดิมทํา ๕ สวนยกเสีย

สวน ๑ เอา ๔ สวน ถาชายใดทําชูดวยเมยีกลางทาษ ีใหไหมโดยพระราชกฤษฎกีา 

ทํา ๕ สวนยกเสีย ๒ สวน เอาสามสวน

 สวนหญิงอันรายใหเอาเฉลวปะหนา ทัดดอกฉะบาแดงสองหู รอยดอก

ฉะบาเปนมาไลยไส ศศีะ ใหนายฉะมองตฆีองนาํหนาประจานสามวนั ถาจไถโทษ 

    คอ  

ประจานใหไถตาม

 กระเสียรอายุหญิงเปนขาหยาชางหลวง ถาชายผัวมันยังรักเมียมันมิให

ประจานไซ ใหเอาสีนไหมเขาพระคลังหลวง

 ถาหญิงนัน้ยงัทาํชูดวยชายผูเดยีวน้ัน ถงึสองถาเลาไซใหไหมทวีคนู ถาทาํ

ชูเปล่ียนชายอ่ืน ใหไหมชายชูนัน้โดยปรถมผิดเมีย สวนหญิงนัน้ใหโกนศีศะเปนตะ

แลงแกง เอาขึน้ขาหยางประจาน แลวใหทะเวนรอบตลาดแลวใหทวนดวยลวดหนัง 

๒๐ ท ีถาผัวมนัยงัรกัเมียมนัแลมใีหลงโทษแกเมียมนัไซ ใหเอาสนิไหมเขาพระคลงั

หลวง ถาหญงิน้ันมนัยงัทาํชูดวยชายอืน่เลาไซ ทานมใิหไหมชายชูนัน้เลย สวนหญงิ

นั้นใหลงโทษดุจเดียว แลวใหสักรูป ชาย ไวใน แกม

            หญิง   

ถาชายผัวมันยังรักเมียมันแลมิใหลงโทษไซใหสักทั้ง หญิง นั้นแล26 

           ชาย

 26 กฎหมายตราสามดวง, หนา 276–277. 

ะ 

น
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 มาตราหนึง่ หญงิใดไปสูผวัทานมนัอางสาํหาวดาทอทนงศกัดแิกหญงิ

เจาผัวฟองใหเรียกเจาผัวก็ดี เจาผัวฟองใหเรียกหญิงนั้นก็ดี แลมันเถียงวา

มไิดวาราย ถงึถามมนัแลมนัจนแกพจิารณาไซ ทานใหฉกีผามนัเทา ๔ นิว้ ใหมนันุง

คาดเตีย่ว เอาเฉลวปะหนาผากมัน เอาข้ึนขาหยางไวแลวจึง่ปลงลงตีดวยไมหวาย 

๓ ลํา ทีหนึ่ง โดยโทษมันเถียงเจาผัวนั้นแล 27 

 มาตราหนึ่ง ผัวตายหงายไวทั้งโลง สภยังอยูกับเรือน หญิงเมียนั้น

น้ําตาตกแลคลอยใจกําหนัดชักเอาชายมานอน แลผีตายหงายรับกันอยูดั่งนั้น 

ถาพี่นองชายผูตายรูเหนเอาความมารองฟอง เมื่อสวนสับขับแทแพจริงไซ 

ทานใหสานตะกรอตากลวยครอบศีศะหญิงนั้นลงเพียง ตา ใหทะเวนรอบเรือน

ที่ผีผัวอยูนั้นสามรอบ แลวใหไหมชายชูเปนเบี้ย ๑๐ แสน ใหแกญาติพี่นองเผา

ผีผูตาย 28 

 บทลงโทษน้ันถาเปนความผิดเล็กนอยก็อาจถูกลงโทษทางกายใหได

รับความเจ็บปวดหรือหากมีเงินก็สามารถเสียเงินแทนการทําโทษได แตหาก

เปนความผิดที่รุนแรงแลว บทลงโทษนั้นยอมรุนแรงโดยการลงโทษท้ังการเสีย

สีนไหม การถูกลงโทษทางกายและการถูกลงโทษทางใจใหไดรับความเจ็บอาย 

ซึ่งโทษที่รุนแรงมีผลในการสรางความหวาดกลัวสําหรับผูที่จะฝาฝน ไมกลา

ทําความผิด 

 มาตราหนึ่ง ชายใดสูขอเอาหญิงคน ขับ เท่ียวขอทานเลี้ยงชีวิตรแล

หญิงนคระโสเพนี             รํา

 มาเลี้ยงเปนเมียทําชูเหนือผัวก็ดี หญิงใดทําชูเหนือผัวดุจดั่งอําแดง

อูผูเปนเมียพระจุลาไภยรางกันอยู หลวงราชรินเปนผัวเลาครั้นผิดกับหลวงราช

รินรางกันอยู มาเอาเจาชาดเปนผัวเลา พระจุลาไภยผัวเกาทําฎีกาทูลเกลา ฯ 

ถวายหาความหลวงราชริน เจาชาด ถาหญิงใดดุจอําแดงอูนี้ก็ดี ผัวรูดวย

ประการใดๆ พิจารณาเปนสัจไซ ทานใหผจาน หญิง นั้นดวยไถนา สวนหญิง

อันราย      ชาย

 27 กฎหมายตราสามดวง, หนา 228.
 28 กฎหมายตราสามดวง, หนา 293.
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 29 กฎหมายตราสามดวง, หนา 278. 

 ในมาตราน้ีจะเห็นวามลีกัษณะการลงโทษท่ีไมตางกบัสตัวยอมสรางความ

หวาดกลัวใหแกคนในสังคม จะไมกลากระทําความผิด แมสามีจะของดโทษให

ภรรยาที่นอกใจตน กฎหมายก็ยังไมยอมใหยกโทษได และผูเปนสามีก็อาจไดรับ

โทษจากการชวยเหลอืภรรยาทีไ่มซือ่สตัยนัน้ดวย จะเหน็ไดวาความผดิฐานทีเ่ปนชู

กนันัน้กฎหมายและสงัคมจะลงโทษรนุแรงมาก ยิง่หากชายหญงิท่ีเปนชูกนันัน้เปน

ญาตหิรอืมสีายเลือดสมัพนัธกนั โทษจะย่ิงหนกัมากข้ึน เนือ่งดวยถอืวาเปนการผิด

จารตีประเพณแีละวฒันธรรมอยางรายแรง บทลงโทษนัน้อาจรนุแรงถงึขัน้ลอยแพ

ในทะเลซึ่งเปนการลงโทษทั้งใจและท้ังกายใหตายอยางทรมาน เชน

 

ใหเอาเฉลวประหนาทดัดอกฉบาแดงท้ังสองหู รอยดอกฉบาแดงเปนมาไลยไส 

ศีศะ 

คอ  แลวเอาหญิงนั้นเขาเทียมแอกขางหนึ่ง ชายชูเทียมแอกขางหนึ่งผจาน

ดวยไถนา ๓ วัน ถาแลชายผูผัวนั้นยังรักเมียอยูมีใหผจานไซ ทานใหเอาชายผู

ผวันัน้เจาเทียมแอกขางหน่ึง หญิงอยูขางหน่ึง อยาใหปรบัไหมชายชูนัน้เลย 29

มาตราหนึ่ง หลานทําชูดวยเมียลุงตาผูอาวอานาพี่ตนเอง มันผูมิกลัวเกรง มัน

มิอายแกบาป

    ตรวน 

ดั่งนั้น ใหเอามันคนรายจําใส  ขื่อ  เอาน้ํามึกศักหนาทั้ง หญิง

     คา      ชาย  

เอาเชือกหนังผูกคอเอาฆองตีทะเวนรอบตลาดแลวเอาขึ้นขาหยาง ยิงดวย

ลูกสันโดด แลใหตีดวยลวดหนังคละ ๒๕ ทีแลวใหทําแพลอยเสียนอกเมือง 

อยาใหดูเยี่ยงกัน ถาจะไถลูกสันโดดมิใหยิง ๕๐ เลมละ ๓๐๐๐๐ 
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 อยางไรกต็ามการกระทาํความผดิในลกัษณะผวัเมยีนัน้ หากเปนการรวม

กันกระทําความผิดโดยชายหรือหญิงที่ลักลอบเปนชูกันจะไดรับโทษเสมอกันท้ังคู 

นบัเปนความยตุธิรรมทีก่ฎหมายไมไดเห็นวา ผูหญงิเปนฝายผดิแตเพยีงฝายเดยีว

แตความผิดนั้นเกิดจากคนสองคน ดังนั้นบทลงโทษจึงตองลงโทษทั้งสองฝาย

 วรรณคดีไทยเร่ืองกากีเปนตวัอยางหน่ึงทีแ่สดงใหเหน็โทษของการนอกใจ

สามีและมีความสัมพันธกับชายอื่นมากกวา 1 คน หญิงที่ประพฤติตนเชนนั้นยอม

ไดรับการลงโทษท่ีรุนแรง

 นฤบาลฟงสารสํานวนกลาว  หทัยผาวดั่งเพลิงประลัยหลา

 บริภาษโดยราชบัญชา  อาหญิงใจกลากลําพร

 กูเปนปนไกรกรุงผดุงเดช  ใชจะไรอัคเรศสโมสร

 อยาพักกลาวกลวาใหอาวรณ จะเลี้ยงไวในนครก็หนกัดิน

 ทุกนิเวศนเขตขัณฑบุรีเรือง  ถารูเรื่องจะตําหนิติฉิน

 ชอบแตใสแพลอยในวาริน  จึ่งจะหมดมลทินที่นินทา

 พระตรัสพลางสั่งเสวกามาตย ก็รับราชโองการนาถา

 นํานาฏกากีลีลามา  ถึงทาใสแพแลวลอยเอยฯ 31

 30 กฎหมายตราสามดวง, หนา, 284.
 31 เจาพระยาพระคลัง (หน), กากีกลอนสุภาพ ใน วรรณคดีเจาพระยาพระคลัง (หน), 
กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2515, หนา 30.  

มาตราหนึ่ง พอแม ลูกพี่นอง หลานตา หลานลุง นาหลาน ทําชูกันไซ ใหทํา

แพลอยผูนัน้เสียในชะเล ใหเจาพอแมพีน่องพลีเมืองทานทัง ๔ ประตู ไก ๘ ตวั 

ใหพระสงฆพราหมณาจารยสวดมนตรทําพิทธีระงับอุบาทวจันไรนํ้า ฟา 

จึ่งจะตกเปนประโยชนแกคนทั้งหลาย ฝายพอแม     ฝน 

พี่นองรูวาลูกหลานทํามิชอบมิไดวากลาว ทานวาเลมิด ใหลงโทษโดย

โทษาณุโทษ30
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ลกัษณะการลงโทษนางกากนีัน้เปนโทษทีร่นุแรงทีส่ดุคอืไดรบัความเจบ็ปวดทัง้ทาง

กายและทางใจ และตองตายดวยความทรมาน เพราะเนรเทศใหนางไมสามารถอยู

ในแผนดนิไดอกีตอไป วรรณคดีเรือ่งน้ีสรางข้ึนในยุครวมสมัยกบัการชําระกฎหมาย

ตราสามดวงซึ่งนาจะมีอิทธิพลตอการสรางวรรณคดีเรื่องนี้ดวยสวนหนึ่ง 

 โทษของผูหญงินัน้นอกจากจะเจ็บปวดทางกายและไดรับความเดือดรอน

แลว ยังมีบทลงโทษของสังคมโดยการประจานใหไดรับเจ็บปวดและความเจ็บอาย

ดวยความทรมาน และกลายเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจ เพราะไดกระทําความผิดที่

ถอืวาขดัตอคานยิมอนัดงีามของสงัคม เราจะเหน็วาบทลงโทษตอผูหญงินัน้มคีวาม

รุนแรงมาก แตความรุนแรงของบทลงโทษนั้นเปนการ “ปราม” และ “ปองกัน” 

ไมให ผูหญิงกระทําความผิดเหลานี้ ดังนั้นนาจะสะทอนใหเห็นวาสังคมใหความ

สําคัญและมีความคาดหวังตอผูหญิงสูงไมนอย 

ความรัก: วิถีแหงเมตตาธรรมในกฎหมายตราสามดวง
 แมวากฎหมายจะเปนคําสั่งที่เครงครัดของสังคม และเปนเสมือนเครื่อง

มือบังคับใหบุคคลกระทําหรืองดเวนการกระทําที่ถือวาผิดจากจารีตประเพณีที่

สังคมกําหนด แตกฎหมายตราสามดวงก็มีลักษณะของการประนีประนอม การให

โอกาสแกผูกระทําความผิด และการเปดโอกาสโดยการใหสิทธิเสรีภาพแกผูหญิง

ในการเลือกเชนกัน

 ดงัไดกลาวแลววาผูหญงินัน้เกดิมาตองมผีูคุมครองดแูล เมือ่เปนโสดกอ็ยู

ในความดูแลของบิดามารดาหรือญาติผูใหญ เมื่อมีสามีก็อยูในความคุมครองของ

สามี ซึ่งดูเหมือนวาจะไมมีสิทธิในการเลือกและการตัดสินใจเทาที่ควร แมวาเมื่อ

พิจารณาลักษณะความผิดและโทษของผูหญิงแลวอาจเห็นวามีความรุนแรงมาก 

แตในกฎหมายตราสามดวงนัน้ปรากฏมี “เมตตาธรรม” และ “ความยตุธิรรม” ที่

หญงิพงึไดรบัซึง่มาจาก "ความรัก" หรอืความสมัครใจดวย ชายหญิงเม่ือมีความรัก

ตอกันแมแนวทางการอยูรวมกันจะไมถูกตองนักก็ตาม แตในที่สุดแลวความรักก็

ทําใหสังคมเห็นใจและพรอมที่จะใหอภัยชายหญิงที่รักกันและตองการใชชีวิตรวม

กันโดยใหโอกาสและยอมรับการอยูรวมกันนั้น
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 มาตราหนึ่ง ฝูงไพรฟาขาคนทังหลายหาขันหมากมิได รักใครกันอยูดวย

กนัเปลา ๆ  พอแม  แหงหญงิรูมไิดรองฟองวากลาว แลมนัปลูกเรอืนบานตางเรอืน 

     พีน่อง  แฝงอยูกนัโดยฉนั ผวัเมยี หาบตุรมไิดกด็ ีหญงิสทิธเิปนเมยีชาย 

ถาแลผูใดมิไดปลูกเรือนอยู มิไดทําเลี้ยงกันโดยฉันผัวเมีย ทานวามิไดเปน

เมียสิทธิแกชายเลย 32

 มาตราหน่ึง ชายภา ลกูสาว            ทานไป ชาย    ไดสมักรักกันใหชายสงหญิงนัน้

           หลานสาว         หญิง 

คนืมาใหแก บดิามานดา หญงิ ใหชายสะมายมุแปลง แตงการงานโดยสมควรตาม

ประเวณี     พี่ปานาอา 

 พึงใหชายหญิงอยูกินเปนผัวเมียกัน ถาชายมิไดมีความรายเปนขอมหันตะโทษ

แลเปนคนทุศีล บิดามานดา  หญิงมิเตมใจ ติโทษแตวาชายมีพยศเลนเบี้ยกินเลา 

         พี่ปานาอา   หยาบชาประการใดก็ดี

ทานให บิดามานดา หญิงเรียกเอาทานบนชาย แลวใหชายหญิงอยูกินเปนผัวเมีย 

 พี่ปานาอา  กัน

เหตุ ชาย ไดสมรักกันกอนแลว จะตัดประเวณีนั้นมีชอบ …33

     หญิง 

 มาตราหน่ึง ชาย พรหมจารีรกัใครกนั พอ  มริู แลชายอ่ืนมาสูขอหญิงนัน้

        หญิง                      แม

พอ ยกใหแกชายผูสูขอไดแตงการมีขันหมาก ครั้นถึงกําหนดใหหญิงนั้นลงเรือน 

แม

แลหญิงนัน้มิลง แลชายชูซึง่พอแมหญิงมิไดยกใหนัน้ภาเอาหญิงไป แลมันเก็บเอา

ทรพัยสิง่ของไปดวยชายชูนัน้ ทานใหเอาขันหมากน้ันต้ังไหม พอ  หญิงทวคีนู แลว

ใชขาหอ           แม

 32 กฎหมายตราสามดวง, หนา 298.
 33 กฎหมายตราสามดวง, หนา 307.
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 34 กฎหมายตราสามดวง, หนา 307.

แลสิ่งของทานจงเตม เพราะ พอ หญิงมิไดถามลูกสาวตน สวนชายผูภาไปน้ันให

ไหมให     แม

 พอ หญิงนั้นเปนเบี้ยสะมายุมแปลงใหหญิงสิทธิแกชายผูภา เพราะวาหญิงชาย

 แม  นั้นรักใครกันอยูกอนแลว 34 

 การที่ชายหญิงอยูดวยกันอยางเปดเผย บิดามารดาหรือปกครองไมทวง

ตงินัน้ยอมแสดงใหเปนการยอมรับโดยปริยาย ซึง่กฎหมายก็ยนิยอมท่ีจะใหทัง้คูได

ใชชีวิตรวมกัน แตการกระทําดังกลาวก็ถือเปนความผิดอยู แตที่สังคมมอบโอกาส

ให โดยใหชายหญิงท่ีรกัใครและตองการอยูรวมกนัตองประกอบพิธกีรรมท่ีถกูตอง 

ชายตองขอขมาญาตขิองฝายหญงิดวยความเคารพทีไ่ดลวงเกนิพาคนในความดแูล

ของทานหนีไป

 การท่ีกฎหมายใหโอกาสแกคนท่ีรกักนันัน้เน่ืองดวยเม่ือชายหญิงมคีวาม

รักตอกันแลวก็จะพัฒนาไปสูการสรางครอบครัวที่สมบูรณ ความสมัครใจเปนสิ่ง

สาํคญัในการอยูรวมกนั นอกจากนีค้วามรกันัน้ยงัเผือ่แผใหคนอืน่ ๆ  เมือ่ชายหญงิ

มคีวามรักตอกนัจรงิ พอ แม พี ่นอง ญาต ิมติร ของทัง้สองฝายกจ็ะตองยอมรบัดวย 

กฎหมายตราสามดวงจงึมีลกัษณะของเมตตาธรรม และความประนปีระนอมเพือ่ให

เกิดความสมานฉันทตอกันซึ่งเปนการทําใหเกิดความสงบสุขในสังคมไดทางหนึ่ง

 ในขณะเดียวกันเม่ือไมมคีวามรักตอกนัแลวชายหญิงกส็ามารถหยากนัได 

โดยท่ีไมมฝีายใดไดเปรยีบเสยีเปรยีบ เปนความยตุธิรรมทีแ่สดงความเทาเทยีมกนั

ของชายหญิงเม่ือสมัครใจท่ีจะเลิกรางตอกนัโดยไมมฝีายใดผิดหรอืถกู แตเปนเรือ่ง

ของความรักและความพอใจ

อ 

อ 
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 มาตราหน่ึง ภริยิาสามีมชิอบเน้ือพงึใจกัน เขาจะหยากนัไซตามน้าํใจเขา 
เหตุวาเขาทั้งสองนั้นสิ้นบุญกันแลว จะจําใจใหอยูดวยกันนั้นมิได 35

 นอกจากน้ีในกฎหมายตราสามดวงยังแสดงถึงความเมตตาธรรมท่ีมนษุย

พึงมีตอกันแมแตทาสซึ่งมีสถานภาพต่ําในสังคม กฎหมายก็ยังมีความเมตตาดวย

หลักแหงพระพุทธศาสนา 

 

 ความเมตตาทีม่ตีอมนษุยดวยกนันัน้เปนสิง่สาํคญัท่ีจะทาํใหสงัคมอยูรวม

กันอยางมีความสุข “ความตาย” เปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได การที่หญิงทาส

ซึ่งเปนภรรยาตายเพราะคลอดลูกหรือลูกที่คลอดออกมาน้ันตาย ไมใชความผิด

ของผูหญิงท่ีตั้งใจจะใหเกิดเหตุเชนน้ี หญิงทาสน้ันยอมมีความเสียใจมากอยูแลว 

สถานการณนี้กฎหมายไดใหความเห็นใจโดยท่ียกใหภรรยาทาสน้ันกลายเปนไท 

และเจาของทาสไมสามารถจะกลาวโทษปรบัเงนิผูขายทาสไดเพราะเรือ่งความตาย

เปนเหตุสุดวิสัย "ถึงอินพรหมก็ขัดความตายมิได"36

 ดงักลาวมานัน้จะเหน็วาในกฎหมายตราสามดวง นอกจากความเครงครดั

ตอความผดิตาง ๆ  แลว ยงัมกีฎของศลีธรรมและเมตตาธรรมตอทุกคน กฎหมายได

ใหสทิธแิกทกุคนในฐานะของความเปนคนอยางเทาเทยีม แมผูหญงิจะม ี“กรอบ” 

ของความประพฤติทีส่งัคมปรารถนาคอนขางเขมงวดมากก็ตาม ผูหญงิกย็งัมสีทิธทิี่

จะเลอืกในสิง่ท่ีตนพอใจ มสีทิธิเ์ลอืกสามทีีจ่ะเปนผูดแูลตนตอจากพอแมหรอืญาติ

ผูใหญ กฎหมาย

 ตราสามดวงมคีวามเหน็ใจในความรกัและใหโอกาสแกผูกระทําความผดิ

ใหไดกลับตัวและใชชีวิตอยูในสังคมตอไปไดอยางมีความสุข

 35 กฎหมายตราสามดวง, หนา 292.
 36 กฎหมายตราสามดวง, หนา 335.

 มาตราหนึง่ หญงิทาษภริยิา คลอดลกูตายกด็ ีตายแตลกูแมมนัยงักด็ ี

จะเอาเงินแกผูขายน้ัน มไิด ใหคนืสารใหมนัใชฉนัเมียไท อยาวาแตมนษุปุถชุน

เลย ถึงอินพรหมก็ขัดความตายมิได 
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สิทธิและความเปนธรรมของผูหญิงในกฎหมายตราสามดวง
 สทิธ ิคอืประโยชนทีบ่คุคลมีความชอบธรรมท่ีจะไดรบั ซึง่กฎหมายรับรอง

และคุมครองให 37 ผูหญิงไดรับการคุมครองมาต้ังแตกําเนิดโดยพอแมหรือญาติ

ผูใหญ และเม่ือมีสามีสามีก็ตองดูแล 

 สถานภาพของสตรีโบราณนั้นไมสามารถมีอิสระไดอยางเต็มที่ ตั้งแต

การถูกอบรมส่ังสอนใหอยูในกรอบของความเปนลูกผูหญิง การรักนวลสงวนตัว 

การตัดสินใจของผูหญิงข้ึนอยูกบัพอแมและสามี ในขณะที่การตัดสินใจของพอแม

และสามีไมจาํเปนตองถามผูหญงิกอน มองในแงหนึง่นัน้ผูหญงิยอมตองไดรบัการ

คุมครองเสมอไมวาจะอยูในสถานะใด เปนสิทธิที่หญิงโสดจะไดรับการคุมครอง 

ผูชายจะละเมิดไมไดถือวามีความผิด 

 จะเห็นไดวาผูหญิงไดรับความคุมครองจากกฎหมายและสังคมไมวาจะ

กรณีใดก็ตาม แตหากผูหญิงนั้นกระทําความผิดโดยฝาฝนไมเช่ือฟงผูดูแลก็จะถูก

ลงโทษ เพราะผูหญิงสมัยกอนมีขอจํากัดเร่ืองการศึกษา ทําใหขาดประสบการณ

ชีวิต ดังนั้นจึงตองมีผูดูแล แนะนํา สั่งสอน 

 สิทธิและความยุติธรรมที่สังคมมอบใหผูหญิงนั้นมีอยูในหลายลักษณะ 

ไดแก สิทธิของความเปนภรรยา

  สิทธิแหงความเปนภรรยาน้ัน เห็นไดจากผูหญิงท่ีเปนภรรยายอมจะได

รับความคุมครองจากชายซ่ึงเปนสามี ชายอื่นละเมิดไมได ผูหญิงที่มีสามีแลวถือ

เปนของสูงคาและมีราคา สามีตองดูแลอยางดี ไมวาจะเปนการใหเกียรติ ยกยอง

ใหความเปนธรรม การใหดูแลครอบครัวและงานในบาน การแบงทรัพยสินแก

ภรรยาทุกคน 

 

 37 สมยศ เชื้อไทย, ความรูกฎหมายทั่วไป, พิมพครั้งท่ี 5, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วิญูชน, 2542, หนา 119. 
 38 กฎหมายตราสามดวง, หนา 295.

 มาตราหน่ึง ราษฎรท้ังหลายในแวนแคนเสมามณฑล ใหเล้ียงดูลูก

เมียพี่นองพองพันธุ จงชอบโดยธรรม บางคนมีเมีย สอง  เมื่อเกิดลาภไดไรนา

เรือกสวน               สาม

สรรพทรัพยท้ังหลายควรใหแกเมียเดิมสองสวน ใหเมียกลางสวนหน่ึง ใหแก

เมียสุดกึ่งสวน 38  
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กฎหมายตราสามดวงไดกําหนดความผิดที่ชายไดลวงละเมิดภรรยาผูอื่นไว 
5 ประการ ไดแก 

  การยุดมือถือนมหยอกเมียทาน

  สามีเขาไมอยูขึ้นไปหาเมียทานบนเรือน

  ไปหาเมียทานในที่ลับ

  ลักลอบพูดจาดวยเมียทาน

  ไปหาเมียทานถึงในหองนอน 40  

 หญิงที่มีสามีแลวนั้นถือวามีผูคุมครองดูแล ชายอ่ืนไมสามารถละเมิดได

แมแตจะพูดจาลวนลามในทํานองชูสาว 

 39 กฎหมายตราสามดวง, หนา 282.
 40 กฎหมายตราสามดวง, หนา 276.
 41 กฎหมายตราสามดวง, หนา 277.  

มาตราหนึ่ง ชายใดเมียมิไดมีชูวามีชูจับชูมิได ตีเมียช้ําแตกหักสาหัดสากรรจ 

ทานใหไหม

               พอแม

ชายน้ันดัง่ตนด่ังทาน ถาชายหับหญงิมเิสยีกนัไซสนีไหมน้ันใหแก พีป่า     แหง

หญิงนั้น               นาอา

เพราะวาเลี้ยงหญิงนั้นมายาก 39 

 มาตราหนึ่ง ผูใดเลาโลมจับมือถือนมกอดจูบเมียทานก็ดี ผัวทานไม

อยูไปหาเมียทานถึงในเรือนแลในสถานท่ีลับ ไมมีผูใดอยูดวยเปนคํานับก็ดี  

ไปหาเมียทานถึงที่นอนในหองอยูแตสองตอสองก็ดี ทานใหไหมชายนั้นกึ่ง

เบีย้ปรถมผดิเมยี ถาผูใดกลาวคาํแพละโลมเมยีทานกด็ ีลบัลอบพดูจาดวยเมยี

ทานก็ดี พิจารณาเปนสัจไซ ใหไหมชายนั้นกึ่งเบี้ยชักมือถือนมกอดจูบนั้น 41
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 ในฐานะที่เปนภรรยาซึ่งตองไดรับการดูแลอยางดีจากสามี ไดรับเกียรติ

และความเปนธรรม แมวาผูชายจะสามารถมีภรรยาไดหลายคน แตการที่จะมี

ภรรยาใหมนัน้ตองบอกกลาวแกภรรยาของตนใหรบัรูเสยีกอน  หากชายน้ันมหีญงิ

อื่นและไมตองการอยูกับภรรยาเดิมแลว ใหแบงทรัพยสินกันคนละคร่ึง เพราะผู

หญิงไมมีความผิด

 

 สามภีรรยาเสมือนบคุคลเดียวกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ภรรยาหลวง เปนผูที่

ไดรับการยอมรับจากสังคม การทํานิติกรรมใด ๆ  นั้นยอมถือวาเปนเสมือนบุคคล

เดียวกันท่ีตองรับผิดชอบในการกระทํารวมกัน 

 42 กฎหมายตราสามดวง, หนา 290.
 43 กฎหมายตราสามดวง, หนา 293.
 44 แกงได หมายถึง รอยกากบาท ซึ่งบุคคลไมรูหนังสือขีดเขียนลงไวเปนสําคัญ 
 45 กฎหมายตราสามดวง, หนา 366–367.

 มาตราหนึ่ง ชายไปเลี้ยงลูกสาวทาน ใหยําเกรงพอแมผูเถาผูแกแล

ญาติแหงหญิง ถาชายมีพยดกินเลามักดาตีเมียตน พอตาแมยายหามปราม

มิฟง มันวากลาวเกินเลยหยาบชา แลใหเครื่องอันมิดีแกพอตาแมยายก็ดี แล

มันฉุกละหุกตีเมียไปตองพอตาแมยายก็ดี ใหมันแตงเขาตอกดอกไมธูปเทียน

สะมาพอตาแมยายแลว ใหเรียกเอาทานบนไว พี่เมียนาเมียดุจเดียวกัน 42

 มาตราหน่ึงผัวเมียอยูดวยกัน ผัวไปคาไดเมียใหมมาดวย  ชายทํา

เคยีดแกเมยีกอนแลจะอยากนัไซ ใหแบงสนีนัน้กึง่  เพราะเมียกอนนัน้หาโทษ

มิได ผูชายนั้นเปนอาธรรม 43  

 มาตราหน่ึง เมียขนัหมากหลวงไปกูหนีย้มืสนีทาน เจาหน้ีนัน้มิไดบอก

ผัวมันใหรู ทานวาใหแตตนสีนทานคืน อยาใหเสียตนของทาน ถาบอกผัวมัน

ใหรูใหเอาดอกเปนขาง ถาผัวรูเหนมีสําคัญแกงใด 44   ดวยเมียมัน ทานวา

ใหตนแลดอกแกเจาหนี้จงเตม 45  
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 ภรรยาสามารถทําการกูเงินไดโดยไมตองบอกสามี ในขณะเดียวกันสามี

กม็หีนาท่ีทีจ่ะตองชดใชหน้ีแตหากไมรูวาภรรยาไปกูมากอนก็ใหเสยีเฉพาะเงินตน

เทานัน้ จะเห็นวาภรรยาสามารถทาํการกูเงนิไดแมไมไดบอกใหสามทีราบ นัน่ยอม

แสดงใหเหน็วาเมือ่เปนสามภีรรยากันแลวกเ็ปนเสมอืนบคุคลคนเดียวกนัซึง่ตองมี

ความรับผิดชอบตอกันและกัน

 ผูหญิงนั้นยอมไดรับความคุมครองเสมอ เมื่อเปนโสดน้ันไดรับความ

คุมครองจากบิดา มารดาหรือผูปกครอง เมื่อแตงงานแลวก็ไดรับความคุมครอง

จากสามี อยางไรก็ตามเมื่อสามีเสียชีวิตแลวน้ัน ความคุมครองท่ีจะไดนั้นมาจาก

ทรัพยสินท่ีภรรยาจะไดรับ 

 46 กฎหมายตราสามดวง, หนา 348.

 มาตราหน่ึง ผูมบีนัดาศักดถิงึแกมรณภาพ มภีริยิาอันสูขอมีขนัหมาก 

บิดามานดายกใหอยูดวยกันก็ดี แลมีภิริยาอันทรงพระกรุณาพระราชทานให

ดวยมีบําเหน็จแกราชการก็ดี แลมีภิริยาอันทูลขอแลพระราชทานใหก็ดี แลมี

นานาภิริยาก็ดี แลมีภิริยาทัง ๔ จําพวกนั้นไดอยูกินดวยกันตั้งแตสามขวบขึ้น

ไปแลไดรักษาไขปลงศภไซ ภิริยาอันทรงพระกรรุณาพระราชทานน้ันใหได

ทรัพย ๓ สวนก่ึง ภิริยาอันสูขอมีขันหมากบิดามานดายกใหนั้นใหไดทรัพย ๓ 

สวน ภริยิาอนัพระราชทานใหนัน้ สงูศกัดกิวาภริยิาอนัมขีนัหมากบิดามานดา

ยกให ภิริยาอันทูลขอพระราชทานให แลนานาภิริยาคือวา อนุภิริยานั้นใหได

ทรัพยสองสวนก่ึง ถาแลภิริยา ๔ พวกนั้นอยูดวยกันแตสามขวบลงมา แลได

รักษาไขปลงศภไซ ใหไดทรัพยคนละกึ่งสวนซ่ึงแบงไวในเดิมนั้น แลทรัพยซึ่ง

แบงไวกึ่งหนึ่งนั้นใหเอาไปเพิ่มเขาในทรัพย ๓ ภาค    ถาแลภิริยาทัง ๔ พวก

นั้น มิไดรักษาไขปลงศภ อยาใหไดสวนแบงเลย 46  
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 ผูทีเ่ปนภรรยานัน้ยอมไดทรพัยสนิของสามแีตกตางกนัไปตามสถานภาพ

และบทบาท แตสทิธ์ิแหงทรัพยทีผู่หญิงจะไดรบัน้ันยอมมาจากการทําหนาท่ีภรรยา

ดวย เพราะหากผูหญงิเปนภรรยาแตไมไดทาํหนาทีข่องภรรยาท่ีดคีอืการดูแลสามี

เม่ือเจ็บไข เม่ือตายไมทาํศพให ก็จะไมไดสวนแบงของทรัพยสินเลย และเงื่อนไข

ของเวลาในการเปนภรรยาก็มีสวนกําหนดสวนแบงที่ผูหญิงจะไดรับดวย  สะทอน

ใหเหน็วาสงัคมตองการผูหญงิในลักษณะใดและการทําหนาท่ีของตัวเองอยางดนีัน้

ยอมจะไดรับประโยชนแมเมื่อสามีเสียชีวิตไปแลว 

สิทธิของความเปนแม  
 สังคมไทยใหความสําคัญกับความเปนแมมาก เมื่อผูหญิงมีบุตรถือวาได

ทาํหนาที่สําคัญ เมื่อมีเหตุตองเลิกรางกันฝายหญิงมักจะไดสิทธิในการเล้ียงดูบุตร 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิ์ในการครอบครองลูกคนโต ดังในสวนของบานผแนกใน

กฎหมายตราสามดวงไดจัดสรรบุตรใหแกคูสมรส 47 ดังนี้

 47 กฎหมายตราสามดวง, หนา 184.

ชายทหารหญิงทหาร ชายพลเรือนหญิงพลเรือน เกิดลูกชายลวนใหแบงปนดั่งนี้

อาย ญี่ สาม ไส งัว ลด เจด แปด เจา จง นิง สอง

พอ พอ พอ พอ พอ พอ

แม แม แม แม แม แม
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ชายพลเรือน หญิงพลเรือน สมรศดวยกันเกิดลูกชายหัวทีหญิงแกมใหแบงปนดั่งนี้

ชายพลเรือน หญิงพลเรือน เกิดลูกหญิงหัวทีชายแกม ใหแบงปนดั่งนี้

อาย เอ้ือย ญ่ี อี่ สาม อาม ไส ไอ งัว อัว ลก อก

แม
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แม

แม
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แม

แม
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พอ

พอ

พอ
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พอ
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เอื้อย อาย อี่ ญี่ อาม สาม ไอ ไส อัว งัว อก ลก
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พอ
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 ผูหญิงที่ฐานะ “แม” นั้นมีความสําคัญยิ่งตอสังคมไทย หนาที่ของผูหญิง

ที่แตงงานแลวนั้นนอกจากจะทําหนาที่ภรรยาท่ีตองดูแลครอบครัวและสามีแลว 

หากมีลูกก็จะตองอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกอีกดวย บทบาทหนาที่นี้จึงมีความสําคัญ

ยิ่ง และกฎหมายก็ไดใหสิทธิแกผูหญิงที่เปนแมอยางมาก

สิทธิของความเปนมนุษย 
 ในสังคมไทยแมวาจะเปนสังคมศักดินาที่มีชนชั้น มีการแบงระดับและ 

“คา” ของคนแตกตางกนั แตสงัคมไทยกอ็ยูรวมกนัดวยความเมตตาตามหลกัพทุธ

ศาสนา ฐานะของความเปนคนนั้นมีอยูในมนุษยอยางเทาเทียมกัน กฎหมายตรา

สามดวงสะทอนใหเหน็สทิธิแ์หงความเปนมนษุยทีแ่มจะอยูในสถานภาพท่ีตางกัน 

มีบทบาทหนาที่แตกตางกัน ก็ไดรับการคุมครองหากถูกลวงละเมิดใหไดรับความ

เดือดรอนจากความไมเปนธรรมเหมือนกัน เชน

 48 กฎหมายตราสามดวง, หนา 334.
 49 กุมเกาะเบาะแฉลง หมายถึง  การบังคับ จับกุมมา
 50 กฎหมายตราสามดวง, หนา 336.

 อน่ึงเปนสัตรีไทสมรศดวยชายทาษเกิดบุตร บุตรนั้นไดแกสัตรี ถา

ชายมีขันหมากมาสูขอหญิงไทมาสมรศกับชายทาษตนเกิดบุตรๆ นั้นปนเปน

สามสวน ไดแกเจาทาษนั้นสวนหนึ่ง 48 

 มาตราหนึ่ง ผูใดบังอาจวาตนเรี่ยวแรง มีเพื่อนหลายคนก็ดี ผูเดียว

ก็ดี ไปกุมเกาะเบาะแฉลง49 หญิงทาษทานดวยแรงตน แลหญิงทาษนั้นรอง

แรกขัดขวางมีคนรูเหนไดยิน ขมขืนหญิงน้ันไดถึงชําเราก็ดี มิไดถึงชําเราก็ดี 

พิจารณาเปนสัจ ใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกาเดิม ถาขมขืนหญิงทาษมีบาด

เจบ ใหไหมโดยบาดเจบอีกโสดหน่ึง พวกซ่ึงไปดวยนัน้ใหไหมก่ึง ถาชายหลาย

คนขมขืนโทรมเอาหญิงนั้น ใหลงโทษแกชายนั้นดวยลวดหนังคละ 30 ที แล

ใหไหมตามบันดาศักดิ เพราะเขาในระวางกันโชกบานเมือง 50 
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 แมผูหญิงจะมีสถานภาพท่ีต่ํากวาแตถาถูกละเมิดแลวก็ยอมไดรับความ

เปนธรรมและผูละเมิดก็ไดรับโทษรุนแรงตามบรรดาศักดิ์ของตน กฎหมายเชนนี้

ทําใหการอยูรวมกันนั้นในสังคมไทยตองมีความเห็นใจกันและกัน อยูรวมกันดวย

การประสานประโยชน และไมขมเหงเบียดเบียนกัน 

 

สิทธิในการเรียกรองและการปฏิเสธ
 แมวาผูหญิงจะมีผูคุมครองดูแลเสมอ แตผูหญิงก็มีสิทธิในการเลือกไม

นอย การท่ีผูหญิงโสดตองไดรบัการดูแลจากผูใหญกเ็นือ่งดวยผูหญงิในวัยนีย้งัไมมี

ความรูหรอืประสบการณชวีติมากพอทีจ่ะเลอืกหรอืตดัสนิใจดวยตนเองทัง้หมด การ

ตัดสินใจของผูหญิงในการเลือกสามีจึงตองขึ้นอยูกับผูใหญดวยสวนหนึ่ง   อยางไร

กต็ามผูหญงิกส็ามารถแสดงความสมัครใจท่ีจะเลือกหรือปฏเิสธไดหากไมตองการ 

 ในมาตราหนึง่ไดกลาวถงึสทิธขิองผูหญงิท่ีแมชายจะมาสูขอแลวหากยงัไม

ไดแตงงานอยางถูกตองชายก็ไมสามารถลวงเกินได หากหญิงปองกันตวัและมีเหตุ

ใหชายถึงแกความตาย หญิงไมมีโทษ

 

 หากผูหญิงถูกกระทําอยางไมเปนธรรมจากชายคนรัก ชายน้ันก็ตองถูก

ลงโทษเชนกัน เชนมาตราหนึ่งกลาววาแมผูหญิงจะตามผูชายไปเองก็ตาม และ

ผูชายนั้นไดพาผูหญิงไปอยูที่ตาง ๆ ไมเปนหลักแหลง หากชายนั้นทิ้งหญิงโดยสง

คืนพอแมของฝายหญิง ชายตองถูกปรับตามการแกกรณีที่นําผูหญิงไป "ประจาร" 

 51 กฎหมายตราสามดวง, หนา 301. 

 มาตราหนึง่ ชายใดใหไปสูขอลกูสาว หลานสาวทาน ชายไดใหสนีสอด

แลไปขันหมากใหญแลว ยังมิไดอยูกินดวยกัน ชายลอบทําทุราจารแกหญิง ๆ 

นั้นฟนแทงตายไซหาโทษมิได  แลขันหมากสีนสอดเครื่องอันแตงมานั้นใหได

แกผูเปนพอแมหญิงนั้น 51   
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 และหากเมื่อชายไดสละหญิงน้ันไปบวชแลวก็ถือวาหญิงนั้นเปนอิสระ 

เพราะถือวาขาดจากกัน ชายจะบังคับหญิงนั้นใหกลับมาเปนภรรยาไมได ในขณะ

เดียวกันหากภรรยาขอบวชและสามียินยอมแสดงวาขาดจากกกัน หากภายหลัง

ผูหญิงสึกออกมาแลวสามารถมีสามีใหมได นอกจากนี้การที่ชายหญิงจะหยาขาด

จากกันก็เปนสิทธิ์ที่จะทําได

 52 กฎหมายตราสามดวง, หนา 306.  

 มาตราหนึง่  หญงิตามชายไปแลชายมไิดสะมักสะมาไหว  พอ    หญงิ 

แลชายเอาหญิง       แม

                

นั้นไวเปนเมียอยูบานเรือนอื่นบานละคืน ๒ คืน ถึง ๒ บานแลว  แลชาย

มิเลี้ยงหญิงเอา             ๓

                          

หญิงนั้นมาสงใหแก พอ         หญิงเลาไซ  ทานวาชายบังอาจเอาลูกสาวทาน

ไปเรเลี้ยงประจาร   แม

ถาเอาไปเลี้ยงสองบานใหเอาคาตัวหญิงน้ันตั้งไหมทวีคูน ถาเอาไปเลี้ยงสาม

บานขึ้นไปใหไหมตรีคูล เปนสีนไหมกึ่งพีในกึ่ง 52  
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 จะเห็นไดวาผูหญงิน้ันมีสทิธิพอสมควรตามสถานภาพและบทบาทหนาท่ี

ในสังคม ผูหญิงไมไดเปนสิ่งของที่ไรชีวิตจิตใจและความรูสึก  แตผูหญิงนั้นมีพลัง

อาํนาจอยูในตวั ในฐานะทีเ่ปนภรรยานัน้ยอมมทีีม่สีทิธริวมกบัสามีไดไมนอย และ

ผูหญงิมบีทบาทอยางมากในครอบครวัเปนอาํนาจแฝงเรนทีผู่หญงิมีเหนอืผูชาย ซึง่

เปนความยุติธรรมและความสมดุลที่มีอยูในสังคมไทย  แมแตในพระไตรปฎกเอง

ก็ไดกลาวถึงพลังของผูหญิง วา

 53 กฎหมายตราสามดวง, หนา 284.
 54 กฎหมายตราสามดวง, หนา 285.
 55 กฎหมายตราสามดวง, หนา 292.

 มาตราหน่ึงหญิงชายราษฎรอยูกินเปนผัวเมียกัน สามีสรัทธาสละ

ภรรยาแลทรัพยสิ่งของ บวดเปน   ภิกษุ  แลวแลสึกออกมาจะคืนอยูกิน

ดวยหญิงนั้นอีกไซ  ถาหญิงมิสมัก สามเณร    เปนภรรยาชายน้ันตอไปก็ตาม

ใจหญิง เหตุวาบวดแลวขาดจากผัวเมียกัน ถาชายถูลาก ขมขืนหญิงนั้น ทาน

ใหไหมชายดุจทําแกหญิงมายนั้น 53  

 มาตราหนึง่ ภริยิาลาสามจีะไปบวด สามกีย็อมใหภริยิาไปบวด  ทาน

วาสามีภริยิาขาดจากผัวเมยีกนั ถาภริยิาสกึออกมามีสามอีืน่ไซ ทานวาหาโทษ

มิได  ถาสามีมิไดสละใหบวด ภิริยากระทําความผิดแลวหนีไปบวด ถาสึกออก

มามีชูมีผัวไซ ใหไหมโดยขนาด เพราะเหตุวาสามเีขามิไดสละใหไปบวด 54  

 มาตราหน่ึง สามีภิริยาวิวาทจะหยากัน  สามีใหหนังสือแกภิริยา 

ภริยิาใหหนงัสือแกสาม ีตอหนาผูเถาผูแก ทานวาฟงเอาหนงัสอืสามีภริยิาน้ันได 

เขาสามีภิริยาขาดการเปนผัวเมียกัน 55  
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 กําลังหรือพลัง 5 ประการดังกลาวน้ันยอมสะทอนใหเห็นความสําคัญ

ของผูหญิงไดอยางดี คํากลาวที่วา “นารีมีรูปเปนทรัพย” เปนความจริงอยูเสมอผู

หญงิท่ีดแูลตวัเองดยีอมเปนทีห่มายปองของชาย ผูหญิงท่ีมทีรพัยทัง้ทรพัยสนิ และ

ความรู ผูชายยอมตองการใหเปนภรรยาดูแลครอบครัว กําลังคือญาติเพราะหญิง 

นั้นไดรับความคุมครองจากญาติ กําลังคือบุตรนั้นคือการที่ผูหญิงอยูในฐานะของ

ความเปนแมทีจ่ะสามารถเลีย้งดบูตุรและสรางคนใหเปนกาํลงัของสงัคมตอไปและ

บตุรน้ันยอมเคารพเช่ือฟงมารดามารดาจึงสามารถแสดงอํานาจโดยผานบุตรได ผู

หญิงท่ีมีศีล คือผูหญิงท่ีมีคุณธรรมความดี การท่ีเปนคนดีมีศีลธรรมนั้นยอมเปน

ที่ชื่นชมยกยองของคนทั่วไป ดังนั้นผูหญิงจึงมีกําลังอํานาจไมนอยในสังคมไทย 

แมวาพลังของผูหญิงจะไมไดกลาวถึงอยางชัดเจนในกฎหมายตราสามดวงก็ตาม 

แตในแงจารีตวัฒนธรรมไทยแลว ยอมรูกันอยูเองวาผูหญิงนั้นมีบทบาทสําคัญยิ่ง

ในครอบครัว ผูหญิงมีหนาที่เปนลูก เมีย และแม ซึ่งถือวาเปนสถานภาพท่ีมีความ

สําคัญยิ่งตอสังคม เพราะเปนผูดูแลครอบครัว สั่งสอนบุตรใหเปนคนดี ดังนั้นการ

ทีก่ฎหมายท่ีระบุความผิดเกีย่วกับผูหญิงจงึมีอยูมากยอมแสดงใหเห็นวาสงัคมคาด

หวังกับผูหญิงมาก

 56 สุชีพ  บุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี 16, กรุงเทพฯ: 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2539, หนา 121. 

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ของมาตุคามเหลานี้คือ ๑ กําลังคือรูป 

๒ กําลังคือทรัพย ๓ กําลังคือญาติ ๔ กําลังคือบุตร ๕ กําลังคือศีล นี่คือกําลัง

ของสตรี

 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สตรีประกอบดวยกําลัง ๕ เหลานี้แลว ยอมเปน

ผูองอาจ ครองเรือน ยอมขมสามีครองเรอืน ยอมครอบงําสามีครองเรือน 56 
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สรุปผลการวิจัย
กฎหมายตราสามดวง: ความเครงครัดและความประนีประนอมเพื่อ
หนทางสูความสงบสุข 
 กฎหมายนัน้มคีวามสาํคญัตอสงัคมในแงของการควบคมุใหสงัคมมคีวาม

สงบสุข และมีเจตจํานงท่ีจะสรางกรอบของความประพฤติทีด่งีามใหเกดิข้ึนในสังคม 

เพือ่ใหสงัคมสมบรูณพรอมในการอยูรวมกนั Roscoe  Pound ไดกลาวถงึกฎหมาย

วาเปนความพยายามในอนัทีจ่ะทาํใหเหมาะสม ปรองดอง สอดคลอง  ปรบัสิง่ท่ีไม

ประสานกนั  และบอยคร้ังกม็กีารอางสทิธแิละมีความตองการอนัเกดิจากความขดั

แยงกัน ซึ่งอาจจะมีการรับรองสิทธิของบุคคลโดยตรงและในทันทีทันใด หรืออาจ

จะรับรองผลประโยชนของแตละบุคคลโดยแนนอน หรืออาจจะจํากัดขอบเขตหรือ

ประนีประนอมผลประโยชนของแตละบุคคล ซึง่กอใหเกดิผลประโยชนซึง่มนี้าํหนัก

มากที่สุดในชาติ  ดวยการสูญเสียโครงสรางของผลประโยชนสวนรวมนอยที่สุด57    

 กฎหมายน้ันมุงสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมโดยมุงหวังให

คนในสังคมอยูรวมกันดวยความสมานฉันทและไมสรางความเดือดรอนใหแกกัน 

แมจะดเูหมอืนวากฎหมายตราสามดวงไมไดใหสทิธแิละความยุตธิรรมแกผูหญงิใน

ฐานะมนุษยเทาเทียมกับชายเทาใดนัก  การมองในแงนี้อาจเปนการนําเอาความ

คดิปจจบุนัเขาไปกาํหนดเพือ่ตดัสนิความเทาเทยีมของมนษุย หากพจิารณาจากยคุ

สมยัแลวจะเหน็วาผูหญงินัน้มหีนาทีใ่นการดแูลครอบครวัและสัง่สอนอบรมบตุรให

เปนคนดี แมไมมีปรากฏเปนบัญญัติแหงกฎหมาย แตการใหความสําคัญกับการ

ทําความผิดของผูหญิงนั้นก็ยอมสะทอนใหเห็นวาสังคมไดใหความสําคัญและคาด

หวังกับผูหญิงไวมาก ดังนั้นคุณสมบัติของผูหญิงจึงตองเพียบพรอมดวยคุณธรรม

จรรยา ความซ่ือสัตยรักครอบครัวเพ่ือกลอมเกลาและปลูกผังคุณธรรมเหลานี้สืบ

ตอไปถึงบุตรหลาน 

 57 Roscoe Pound อางใน วิชา มหาคุณ, “กฏหมายกับสังคม:การศึกษากฎหมายใน
ทางสังคมวิทยา, หนา 26.
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หากมองในทางกลับกันการที่เพงเล็งหรือกําหนดบทบาทของผูหญิงใหอยูในวง

จาํกดันัน้ยอมเปนการแสดงใหเหน็ความปรารถนาอยางยิง่ของสังคมท่ีตองการใหผู

หญงิเปนผูทีม่คีวามประพฤตทิีเ่หมาะสมอยูในกรอบทีส่งัคมตองการเพราะถอืเปนผู

ทีม่บีทบาทสําคญัตอครอบครัวซ่ึงเปนหนวยสังคมท่ีเล็กแตสาํคญัยิง่ จงึจาํเปนทีจ่ะ

ตองกาํหนดแบบแหงความดีเอาไวใหผูหญงิปฏิบตั ิการทาํผดิของผูหญงิหากนํามา

ซึ่งความเดือดรอนเสียหายตอผูอื่นแลวยอมถือเปนสิ่งไมสมควร ผูหญิงที่สามารถ

ปฏบิตัตินไดตามความตองการของสังคมก็ยอมไดรบัการสรรเสริญยกยองวาเปนผู

หญงิทีด่เีปนแบบอยางทีค่วรดําเนนิตาม ในขณะท่ีหญงิทีป่ระพฤติตนไมเหมาะสม

ยอมไดรบัการลงโทษทัง้โดยทางกฎหมายและโทษจากสงัคมอยางรนุแรง นัน่ยอม

สะทอนใหเห็นวาสังคมให “คุณคา” กับผูหญิงอยางมากไมแพชาย

 นอกจากนี้กฎหมายก็ยังให “สิทธิ” และความเปนธรรมแกผูหญิงอยาง

ยิ่งในการเลือกคูครองดวยความรักที่มีตอกัน แมจะเปนไปในวิถีทางท่ีไมถูกตอง

แตสังคมก็พรอมที่จะใหอภัยหากมีความรักที่แทจริงและไมทําลายผูอื่น กฎหมาย

ยงัแสดงความเมตตาและเหน็ใจในความรกัของชายหญงิทีม่ตีอกนัเปนสาํคญัเพราะ

ความรกัเปนจดุเริม่ตนทีด่ขีองการสรางครอบครวัอนันาํไปสูความสงบสขุของสงัคม

ไดทางหน่ึง

 กฎหมายตราสามดวงสะทอนใหเห็นการสรางเครื่องมือควบคุมสังคม 

พยายามจดัระเบยีบและความเรยีบรอยใหเกดิข้ึนในสงัคม โดยทีม่คีวามเดด็ขาดใน

ขณะเดียวกันกม็คีวามยืดหยุน ประนีประนอม และใหโอกาสแกผูทาํความผิดดวยกฎ

ของเมตตาธรรม ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน “สิทธิ” และความ “ยุติธรรม” 

ที่มีใหแกทุกคน ทุกสถานภาพ กฎหมายตราสามดวงจึงเปนแกนกลางของความ 

“ยุติธรรม” ในสังคมที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์ กฎหมายตราสามดวงยังสะทอนให

เหน็วถิชีวีติของผูหญงิและคนในสงัคมในแตละสถานภาพทีแ่ตกตางกนัแตตางตอง

อยูรวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แมจะเกิดความขัดแยงขึ้นบางก็มีขอกําหนด

ตดัสนิลงโทษซ่ึงยอมรับรวมกัน อนัทาํใหเห็นความเปนสงัคมท่ีมรีะเบียบแบบแผน

แหงการดาํเนนิชวีติดวยความเคารพซึง่กนัและกนั และมุงหวงัใหทกุคนในสงัคมอยู

รวมกันอยางมีความสุขดวยสันติธรรมไมวาชายหญิงหรือผูใดก็ตาม
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ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรม1    
จักรพันธ    แสงทอง2



บทคัดยอ
 

 วตัถปุระสงคของงานวจิยัฉบบันีค้อื เพือ่วเิคราะหและประเมนิความเขาใจ

ภมูปิญญาไทยของนักวิชาการไทยแบบวาทกรรม และเสนอมุมมองอ่ืนท่ีทาํใหเขาใจ

ภูมิปญญาไทยที่ครอบคลุมรอบดานมากข้ึน ผูวิจัยพบวาความเขาใจแบบท่ัวไป

ของนักวิชาการไทยปจจุบันมีขอบกพรอง คือ ประการแรก ไมสามารถปรับใชให

สอดคลองกับสถานการณหรือบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนไปได ประการท่ีสอง ไม

สามารถใหเหตผุลสนบัสนนุทีส่มเหตสุมผลเพยีงพอใหภมูปิญญาไทยมสีถานะเปน

ความรูแบบหน่ึงทีอ่ยูในสงัคมได ดงันัน้ผูวจิยัจึงไดเสนอ ความเขาใจภูมปิญญาไทย

แบบวาทกรรมของนักวชิาการกลุมหน่ึง โดยใชทศันะเร่ืองวาทกรรมของฟูโกตทาํให

ชัดเจนขึ้น
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Abstract

 The objectives of this research are to analyze and evaluate Thai 

scholars’ understanding of Thai Local Wisdom as a discourse and to 

propose other more inclusive ways of understanding Thai Local Wisdom. 

The researcher fi nds that there are some weaknesses in the general 

understanding of the topic by some Thai scholars. First, it would not be 

suitable for changing social situations. Second, it would not justify Thai 

Local Wisdom as a set of knowledge in society. Hence, the researcher 

proposes some Thai scholars’ create an understanding of Thai Local 

Wisdom by using Foucault’s concept of discourse.
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บทนํา 
 

 ภูมิปญญา (Wisdom) ถือกําเนิดขึ้นมาพรอมๆ กับการดํารงอยูของเผา
พนัธุมนษุย เนือ่งจากมนษุยเปนผูคดิและสรางภูมปิญญาเพือ่ความอยูรอดของตน
มาตั้งแตครั้งบรรพกาล เริ่มตนจากการแสวงหาปจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิตจนไปถึง
การประดิษฐคิดคนเครื่องใชไมสอยตางๆ เพื่อชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นที่
ใดทีม่มีนษุยอาศัยอยูทีน่ัน่ยอมจะตองมภีมูปิญญาอยูดวยเสมอ ภมูปิญญาทองถิน่
ถือเปนตัวอยางหน่ึงของภูมิปญญามนุษย นับเปนมรดกตกทอดจากคนรุนกอนท่ี
เกาแกและทรงคุณคายิ่ง ในวงวิชาการคําวา ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) 
สามารถเรียกแทนไดอีกหลายชื่อ ไดแก ภูมิปญญา ภมูิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันในที่นี้ ผูเขียนขอใหคําจํากัด
ความของคาํวา ภมูปิญญาทองถิน่ หมายถงึ ความรู ความเชือ่ของชาวบาน หรอืทอง
ถิ่นท่ีมีปจจัยพื้นฐานทางดานภูมิศาสตร วัฒนธรรม ความเชื่อรวมกันอยางใกลชิด 
เกิดจากกระบวนการเรียนรู ปรับตัวผานประสบการณที่สั่งสมพัฒนา และสืบทอด
กนัตอๆ มาเพ่ือใชแกปญหาท่ีเกดิขึน้ในการดํารงชีวติไดอยางมีความสุข (จกัรพันธ 
แสงทอง, 2549: 9 ) ภมูปิญญาทองถ่ินถอืเปนกระแสท่ีไดรบัความสนใจจากสังคม
ไทยอยางกวางขวางมานานกวา 20 ป เกิดจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการไทย
และนักพัฒนาองคกรเอกชนที่สนใจและเห็นคุณคาในการพัฒนางานทางดานนี้
อยางจริงจังตอเนื่อง การที่ภูมิปญญาทองถิ่นเปนที่รูจักอยางแพรหลายในสังคม
ทุกระดับทุกวงการ แมในวงวิชาการซึ่งถือไดวาเปนตนกําเนิด พบวามีความเขาใจ
ภมูปิญญาทองถ่ินในหลายรูปแบบหลายสถานะดวยกัน ดงัที ่อ.ปรติตา เสนอ ไดแก 
 1) เน้ือหาความรู หรือองคความรูชุดตางๆ ของชาวบานหรือชาวชนบท 
 2) วิธีคิด โลกทัศน ทัศนคติ ระบบคุณคา ทาทีของชาวบานท่ีมีตอ
ธรรมชาติและเพื่อนมนุษย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น 
 3) ระบบความรูที่มีลักษณะและกระบวนการทํางานแตกตางจากระบบ
ความรูประเภทอ่ืนเชน ความรูแบบวิทยาศาสตร 
 4) วาทกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอรองของชุมชนชนบทตอ
อาํนาจจากภายนอก ไดแก รฐั ระบบเศรษฐกิจทนุนยิมโลก หรอืกระแสโลกาภิวตัน 
และเปนเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับการเมืองของความรู อํานาจ และการสรางพลังใหคน
บางกลุม (ปริตตา กออนันตกูล, 2548: 26-27)
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 ผูเขยีนเหน็วาสถานะทีห่นึง่และสองเปนความเขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบ
ดัง้เดมิของนกัวชิาการไทยกลุมหนึง่ทีบ่กุเบกิงานดานนีม้าตัง้แตแรก3 ถอืเปนความ
เขาใจภูมิปญญาทองถ่ินกระแสหลักที่มีอิทธิพลท้ังในและนอกวงการวิชาการไทย
อยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม ความเขาใจแบบนี้กลับถูกวิจารณวามีปญหา หรือ
ขอจํากัดบางประการ ไดแก
 ประการแรก ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบนี้สวนใหญจะเนนที่
การรวบรวมเน้ือหาองคความรูของชาวบานอยางกวางๆเปนหลัก บางจําแนกเปน
องคความรูเฉพาะดานเกีย่วกบัปจจยัสี ่เชน ความรูเรือ่งการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน 
การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม บาง
จําแนกเปนเรื่องวิถีชีวิต จารีตประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของชาวบาน อ.ปริตตา 
วิจารณวา ถึงแมงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นแบบดังกลาวจะมีปริมาณมาก 
แตงานสวนใหญก็มักมีลักษณะของการพรรณนาท่ียังขาดความคมชัดลุมลึก ไม
สามารถสรางความเชื่อมโยงใหเกิดในภาพกวางได อีกทั้งยังขาดการยกระดับทาง
ความคดิทีจ่ะทําใหเกดิพลังทางการอธบิายความเปลีย่นแปลงของสงัคมได (ปรติตา
กออนันตกูล, 2548: 26)
 ดังนั้น ความเขาใจแบบน้ีจึงถูกวิจารณวาเปนเพียงองคความรูจากอดีต
ชุดหน่ึงท่ีหยุดนิ่งลาสมัย และไมสามารถปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสังคม
ที่เปลี่ยนไปได 
 ประการที่สอง ความเขาใจแบบดังกลาว มีทาทีหรือมุมมองที่คอนขาง
หลงใหลไขวควาโหยหาอดีต(Nostalgia) และพยายามฟนฟูนํากลับมาใชใหม
โดยเห็นวาของเกาอยางภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่นาชื่นชมไปเสียท้ังหมด 
อ.ไชยรัตน วจิารณวา ผลงานของนักวชิาการกลุมนีเ้ปนการยอมรับและชูวฒันธรรม
ชุมชน ภูมิปญญาชาวบานจนสูงสงเกินความเปนจริง จากการท่ีนักวิชาการเหลา
นี้มองขามหรือมองไมเห็นขอบกพรองของชาวบานเพียงเพราะเห็นวา เปนผูดอย
โอกาสหรือผูเสียเปรียบในสังคม จึงทําใหเกิดมุมมองทางดานเดียวและคอนขาง
เพอฝน ขาดลักษณะการวิพากษวิจารณ แตกลับเห็นวาทุกอยางถูกตองดีงาม 
(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542: 155) ดังนั้น ความเขาใจแบบนี้จึงขาดการให

 3 นักวิชาการกลุมนี้มีหลายทาน  ยกตัวอยางเชน, เสนห จามริก, ประเวศ วะสี, อเนก 
นาคะบุตร, ฉัตรทิพย นาถสุภา, ฉลาดชาย รมิตานนท, เสรี พงศพิศ, จารุวรรณ ธรรมวัตร, เอก
วิทย ณ ถลาง, ยิ่งยง เทาประเสริฐ, สุทธิวงศ พงศไพบูลย, ธวัช ปุณโณทก เปนตน
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เหตุผลสนับสนุนวา ภูมิปญญาทองถ่ินควรจะมีสถานะทางญาณวิทยาเปนความรู
แบบหน่ึงไดอยางไร เนือ่งจากความเขาใจแบบดังกลาวมักจะยอมรับอยูกอนแลววา 
ภมูปิญญาทองถ่ินเปนความรูทีด่งีามถูกตองไปเสียทัง้หมด ผูเขยีนเห็นวา เหตุผลดัง
กลาวไมเพยีงพอทีจ่ะสนบัสนนุภมูปิญญาทองถิน่วามสีถานะเปนความรูแบบหนึง่ได 
 ดังนั้นสิ่งที่ผูเขียนเห็นวาควรจะทําเพิ่มเติมคือ การหาเหตุผลสนับสนุน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีสถานะทางญาณวิทยาเปนความรูแบบหน่ึงที่มีพื้นท่ีอยูใน
สังคมตอไปได จากขอวิจารณขางตนผูเขียนเห็นวาความเขาใจภูมิปญญาทองถ่ิน
แบบวาทกรรมอาจชวยแกขอบกพรองหรือขอจํากัดดังกลาวได 
 ประการแรก ความเขาใจแบบวาทกรรมสามารถอธิบายใหเห็น
วาภูมิปญญาทองถิ่นมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณหรือบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอโดยเฉพาะอยางย่ิงกับวาทกรรมการพัฒนากระแสหลัก
ของรัฐท่ีสรางปญหาใหกับทองถิ่นจนอาจกลาวไดวาความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น
แบบนี้เกิดขึ้นมาในบริบทเฉพาะเพื่อตอตานทัดทานวาทกรรมของรัฐ ผูเขียนจะ
ไดยกตัวอยางผลงานของนักวชิาการท่ีเขาใจภูมปิญญาทองถ่ินตอบริบทดังกลาวใน
ปฏิบัติการทางวาทกรรม: ภูมิปญญาทองถิ่นกับการชวงชิงพื้นที่
 ประการที่สอง ความเขาใจแบบวาทกรรมท่ีใชแนวคิดของฟูโกตเปน
กรอบทฤษฎีในการวิเคราะห สามารถใหเหตุผลสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินวามี
สถานะทางญาณวิทยาเปนความรูแบบหนึ่งที่มีพื้นที่อยูในสังคมตอไปได แมไมใช
ความรูแบบวิทยาศาสตร ผูเขยีนจะประเมินความเขาใจแบบน้ีวามขีอด ีขอบกพรอง
และหาทางออกใหกับปญหาไดอยางไร โดยจะกลาวไวใน ขอวิจารณ: สถานภาพ
ความรูของความเขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบวาทกรรม และความเขาใจภมูปิญญา
ทองถ่ินแบบวาทกรรม: ปญหาและทางออก
 ในบทความนี้ ผูเขียนสนใจความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรม 
เพราะนอกจากจะชวยแกปญหาขางตนไดแลว ขณะเดียวกนัยงัชวยเพ่ิมพลงัการตอสู 
พืน้ท่ีการตอรองของชาวบานตอวาทกรรมอาํนาจรฐัโดยอาศยัความรูบนพืน้ทีอ่ยาง
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานความรูที่มีความจําเพาะเหมาะสม สอดคลองกับพื้นท่ี
ซึ่งมีปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ความเช่ือมากกวาความรูแบบวิทยาศาสตรที่รัฐ
ใชสรางความชอบธรรมใหกับวาทกรรมการพัฒนาของตน มุมมองดังกลาวไดรับ
ความสนใจและการตอบรับเปนอยางดีจากวงวิชาการปจจุบัน ดูไดจากผลงานและ
ทศันะของนกัวชิาการไทยจาํนวนหนึง่ทีเ่ขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบนีท้ีม่แีนวโนม
วาจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ยกตัวอยาง เชน ทัศนะของ นิธิ เอียวศรีวงศ ที่กลาววา “หนึ่ง
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ในอัตลักษณที่ทองถิ่นสรางข้ึนใหม คือ ภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งชาวบานรับเอามา
จากนักวิชาการอยางกระตือรือรน อันที่จริงพูดวา หนึ่งในอัตลักษณยังไมถูกแท 
ควรพูดวา แกนกลางของอัตลกัษณทองถ่ินทีส่รางข้ึน กค็อื ภมูปิญญาชาวบานมากกวา 
วาทกรรมอันนี้มีพลังครับและเพราะเปนวาทกรรมที่มีพลังนี่แหละครับที่ผมคิดวา
ตองระวัง เพราะจะมีผูชวงชิงกันเขามาใหความหมายท่ีทําใหชาวบานหมดพลังตอ
รองลงไดเชน ถาภูมิปญญาชาวบานหมายถึง ความฉลาดท่ีจะผลิตสินคาสําหรับ
โครงการหนึ่งหมูบานหนึ่งผลิตภัณฑเทานั้น ภูมิปญญาชาวบานก็กลายเปนเรื่อง
สานกระบุง ตะกรา หรือทอผา ทําไวน เปนเรื่องๆ ไป โดยไมสัมพันธกับการ
จดัการฐานทรพัยากรและจดัการทางสงัคม ในทีส่ดุ ถงึแมชาวบานมภีมูปิญญา แต
ภมูปิญญานัน้จะตองเปนประโยชนตอชาวบานได กร็ฐักลางและตลาดกลางเจาเกา
อกีนัน่แหละทีจ่ะตองเปนผูกาํกบั และชีน้าํการใชภมูปิญญา ฉะนัน้ ในชวงนีผ้มจงึคดิ
วาเปนระยะเวลาของการชวงชิงความหมาย นักวิชาการ ฝายชาวบานนาจะทํางาน
วิจัยในเรื่องนี้ใหมาก เพื่อนิยามความหมายที่ภายใตคํานี้ ผลประโยชน สิทธิและ
อํานาจยังอยูในมือชาวบานสืบไป” (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2546: 11) ทัศนะดังกลาว
สะทอนความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นที่แตกตางจากความเขาใจแบบอื่นๆ ที่กลาว
มาขางตนอยางมีนัยยะสําคัญ ไดแก 
 ประการแรก ภมูปิญญาทองถิน่ถกูสรางมาเปนวาทกรรมความรูของทอง
ถิ่น เพื่อใชในการตอสูตอรองกับอํานาจรัฐโดยเฉพาะ 
 ประการท่ีสอง การแยงชิงพื้นที่และความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน
ระหวางรฐักบัทองถิน่ ทาํใหภมูปิญญาทองถิน่กลายเปนความรูทีเ่ชือ่มโยงกบัอาํนาจ 
ตางจากความเขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบอ่ืนทีไ่มมเีรือ่งอาํนาจมาเกีย่วของ ความ
เขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบวาทกรรมในทีน่ี ้หมายถงึ ความเขาใจของนกัวชิาการ
ไทยท่ีเขาใจภูมปิญญาทองถ่ินในฐานะเปนเคร่ืองมือของฝายชาวบานหรือทองถ่ินท่ี
ใชในการตอสูตอรองกับอาํนาจรัฐเรยีกวา “วาทกรรมการพัฒนากระแสหลัก” โดย
รฐัไทยไดสรางความหมายของการพฒันากระแสหลกัวาหมายถงึ การทาํใหทนัสมยั
อยางตะวันตก (Westernization) โดยมุงเนนการพฒันาเศรษฐกิจในลักษณะของ
วิถีการผลิตแบบทุนนิยม สงเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการคาแบบ
ตลาดเสรี การสนับสนุนการเกษตรแผนใหมเพื่อการคาและการสงออกเปนหลัก 
รวมถึงการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ความหมาย
ของการพัฒนาดังกลาวถูกผลิตสรางมาจากวาทกรรมชุดหน่ึงท่ีมีกลไกของอํานาจ
รัฐและความรูแบบวิทยาศาสตรสนับสนุนอยูเบ้ืองหลัง โดยพยายามกีดกันและ
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ครอบงําความหมายของการพัฒนาแบบอ่ืนเอาไว การดําเนินนโยบายท่ีเรียกวา
เปน “การพัฒนา” ของรัฐ ทําใหชาวบานในชุมชนทองถิ่นไดรับผลกระทบจาก
โครงการตางๆ ของรัฐจํานวนมาก เชน การสรางเขื่อน การจัดการปาไมและที่ดิน
ทํากิน แนวคิดเรื่องสุขภาพ และระบบการสาธารณะสุข รวมถึงนโยบายสงเสริม
การเกษตรของรัฐ เปนตน
 จากปญหาขางตนอาจกลาวไดวา ความเขาใจภมูปิญญาทองถ่ินแบบนีเ้กดิ
ขึน้มาในบรบิทเฉพาะ เพือ่ตอตานทดัทานวาทกรรมการพฒันากระแสหลกัของรฐั 
ของนักวิชาการบางทาน4  ที่ตอบสนองตอบริบทดังกลาว ผูเขียนพบวาความเขาใจ
ของนักวิชาการเหลานี้มีทั้งที่บอกชัดและไมไดบอกชัดวาใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม
ของฟโูกตเปนทฤษฎใีนการวเิคราะห อยางไรกด็ ีผูเขยีนเหน็วาหากสามารถพฒันา
ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบนี้โดยใชแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกตเปน
ทฤษฎทีีส่นบัสนนุได นอกจากจะชวยพฒันาความเขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบวาท
กรรมของนักวิชาการใหชัดเจนมากขึ้นแลว ทฤษฎีดังกลาวยังสงผลใหภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนความรูที่มีพลังในการตอสู มีพื้นที่ในการตอรองจากการเบียดขับของ
อาํนาจวาทกรรมกระแสหลักของรฐัไดอยางมปีระสทิธภิาพมากข้ึน โดยชีใ้หเหน็วา
ภูมิปญญาทองถ่ินมีสถานะเปนความรูแบบหน่ึงเชนเดียวกับท่ีสังคมยอมรับวา
วิทยาศาสตรเปนความรูแบบหน่ึง เพื่อทายที่สุดแลว “ผลประโยชน สิทธิและ
อํานาจจะยังอยูในมือของชาวบานสืบไป” กอนท่ีจะกลาวถึงประเด็นดังกลาว 
ผูเขียนเห็นวาควรทําความเขาใจแนวคิดเรื่องวาทกรรมและแนวคิดอื่นที่เกี่ยวของ
ของฟูโกตไวพอสังเขป เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น
แบบวาทกรรม ดังนี้
แนวคิดเรื่องวาทกรรมและอํานาจในทัศนะของฟูโกต
 วาทกรรม (Discourse) ในทัศนะของฟูโกตไมไดหมายถึง ภาษา คาํพูด 
การสือ่สาร หรอื การสือ่ความอยางทีเ่ขาใจกนัโดยทัว่ไป หรอืในทางภาษาศาสตร แต
หมายถงึ ระบบทีท่าํใหการพดู การเขยีนเปนไปไดในแตละสงัคม เนือ่งจากวาทกรรม 
คอื ตวักาํหนดกฎเกณฑ เงือ่นไข และกลไกตางๆ ของการพดู การเขยีนทีเ่ปนไปได
นัน้ๆ (Foucault, 1970: 79-80) กลาวอกีนยัหนึง่วาทกรรมคอื ระบบหรอืกระบวนการ
ที่ทําหนาที่ผลิตสรางความหมายใหกับสิ่งตางๆในสังคมโดย อาศัยเงื่อนไข

 4 นักวิชาการกลุมนี้มีหลายทาน ยกตัวอยางเชน ปนแกว เหลืองอรามศรี, ปริญญาภรณ 
พรมดวง, ยงศักดิ์ ตันติฎก, ทวีศักดิ์ เผือกสม, อัจฉรา รักยุติธรรม, ธวัช มณีผอง, อนุสรณ อุณโณ 
เปนตน (ในบทความนี้จะกลาวถึงผลงานของนักวิชาการสามทานหลัง)
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กฎเกณฑบางอยาง เชน คานิยม ความเช่ือ วิธีคิด บรรทัดฐานความเขาใจท่ีมี
อํานาจในสังคมขณะน้ัน รวมถึงสถาบันทางสังคมตางๆ ตัวอยางที่ปรากฏในงาน
เรื่อง Madness and Civilization (1961) ของฟูโกต ชวยใหเราเขาใจความหมาย
หรือลักษณะของวาทกรรมในทัศนะของเขาไดชัดเจนและเปนรูปธรรมขึ้น กลาว
คือ เขาไดยกตัวอยางประวัติศาสตรของ “ความบา” (Madness) วามีความหมาย
ทีไ่มมคีวามตอเน่ือง และผันแปรไปตามวาทกรรมท่ีมารองรับสนบัสนุนอยูเบ้ืองหลัง 
ดูไดจากประวัติศาสตรยุโรปสมัยกลางท่ีคริสตจักรครองอํานาจอยูนั้น ความบา
ของมนุษย ถือเปนลักษณะพิเศษที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ เปนแหลงสถิตยและเปน
คุณสมบัติในการส่ือสารจากพระผูเปนเจาที่ประทานมาให แตเมื่อผานมาถึงใน
ศตวรรษท่ี 17 คาบเกี่ยวกับศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปนยุคแหงการปฏิวัติทางภูมิปญญา
ที่เชื่อมั่นในเหตุผลของมนุษยมากกวาศรัทธาในคริสตศาสนา ภายใตเงื่อนไขและ
กฎเกณฑทางสังคมเชนนี้ ความบาจึงเปลี่ยนแปลงความหมายจากเดิมกลายเปน
ลักษณะท่ีอยูพนไปจากขอบเขตของความเปนเหตุเปนผล (Unreason) ซึ่งแตก
ตางจากคนปกติทั่วไป ดังนั้นคนบาจึงถูกควบคุมและปะปนกันไปกับพวกผิดปกติ
อื่นๆ เชน ขอทาน อาชญากร พวกรักรวมเพศ เปนตน ครั้นพอมาถึงในศตวรรษ
ที ่19 เม่ือความรูทางแพทยศาสตรและจิตเวชศาสตรเปลีย่นแปลงไป ความบาหรอื
คนบาจึงถูกแยกประเภทออกจากพวกผิดปกติอืน่ๆ กลายเปนอาการปวย (Illness) 
ชนดิหนึง่ท่ีเกดิจากการบกพรองของสมองและระบบประสาท ดงันัน้จึงตองถูกจาํกดั
ขอบเขตใหอยูในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเยียวยา
 จะเหน็ไดวาความหมายของความเขาใจในยุคสมยัตางๆ เกดิจากวาทกรรม
ทีม่ารองรับหรือสนบัสนนุนยิามของความบานัน้ๆ ความหมายของความบาใดๆจะ
เปล่ียนไปไมไดเลย หากวาทกรรมในฐานะท่ีเปนกฎเกณฑหรอืเง่ือนไขท่ีสรางความ
หมายใหกบัความบานัน้ๆ ไมเปลีย่น ฟโูกตเห็นวา วาทกรรมไดสรางสิง่ตางๆ ขึน้มา
ภายใตกฎเกณฑหรอืเงือ่นไขทีด่าํรงอยูชดุหนึง่ ซึง่กฎเกณฑหรอืเงือ่นไขชดุนีจ้ะเปน
ตวัควบคมุ กาํหนดการมอียู ไมมอียู และการเปลีย่นแปลงสรรพสิง่ทีส่งัคมสรางขึน้ 
(Foucault, 1972: 63)
 จากตวัอยางขางตนความเชือ่ในครสิตศาสนาและแนวคดิแบบเหตผุลนยิม 
ความรูในวทิยาศาสตรการแพทยและจิตเวช สถาบันทางสังคมอยางคริสตจกัรและ
โรงพยาบาลบาเหลานี้ คือ เงื่อนไขกฎเกณฑที่ผลิตสรางวาทกรรมของความบาขึ้น
มาตอมาฟูโกตไดพัฒนาวิธีการวิเคราะหวาทกรรมขึ้นใหม เรียกวา “วงศาวิทยา” 
(Genealogy) โดยใหความสนใจกับแนวคิดวาดวยเรื่องของอํานาจ (Power) กับ
วาทกรรม วงศาวิทยา คือ การชี้ใหเห็นความจริง (ของวาทกรรม) ที่ถูกผลิตสราง
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และรักษาใหดํารงสถานะเปนความจริงอยูไดนั้น เนื่องจากมีอํานาจบางอยางถูก
ผลิตควบคูกันในวาทกรรมนั้นๆ ดวย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2534: 40) วงศาวิทยาจึง
เปนการเปดเผยกลไกของอาํนาจทีแ่ฝงตวัอยูในวาทกรรมไดอยางแยบยล กลาวคอื 
อํานาจไดสรางความเปนจริงของสรรพส่ิงข้ึนมาและรักษาสถานะความจริงนั้นให
ดํารงอยูไดจนกวาอํานาจนั้นจะสูญสลาย หรือมีอํานาจใหมเขามาแทนท่ีหรือตอสู
แยงชิงพื้นท่ีไป 
 
 การตอสูแยงชิงอํานาจในการเปล่ียนจากวาทกรรมหน่ึงสูอีกวาทกรรม
หนึ่งเปนรูปแบบหน่ึงที่วงศาวิทยาใหความสนใจอยางมาก เนื่องจากตองการเปด
เผยใหเห็นการทํางานของวาทกรรมที่ฟูโกตเรียกวา “ปฎิบัติการทางวาทกรรม” 
(Discursive Practice) หมายถึง ความสัมพันธเชิงอาํนาจท่ีกระทําตอกันระหวาง
วาทกรรมในหลายลักษณะ เชน สอดคลองกัน ผนวกรวมกัน แทนท่ีกัน ขัดแยงกัน 
ตอสูแยงชิงกัน และกีดกัน เปนตน ปฏิบัติการทางวาทกรรมทํางานได เนื่องจาก
การกํากบัควบคุมโดยอํานาจท่ีสนบัสนนุอยูเบือ้งหลังวาทกรรมน้ันๆ อาจกลาวไดวา
อาํนาจเชิงบวกของฟูโกตทาํหนาทีผ่ลติสรางและรักษาความหมายหรือความจริงให
กบัวาทกรรมผานปฏิบตักิารของวาทกรรม กลาวอกีนยัหน่ึง วาทกรรมไดผลติสราง
อํานาจขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อใหอํานาจดังกลาวรักษาสถานะความจริงของวาทกรรม
นั้นๆ ใหดํารงอยู ขณะเดียวกันก็ทําหนาที่กีดกันเบียดขับวาทกรรมอื่นใหอยูนอก
พืน้ท่ี ในยคุสมัยหนึง่จะมวีาทกรรมทีท่รงอาํนาจหรอืวาทกรรมหลกัท่ีสงัคมใหการ
ยอมรับเช่ือถือมากกวา เรียกวา วาทกรรมกระแสหลัก(Dominant Discourse) 
ในขณะท่ีวาทกรรมยอยอ่ืนๆ ทีพ่ยายามทาทาย ตอสู แขงขนั เรยีกวา วาทกรรมทวน
กระแส (Counter Discourse) หรือ วาทกรรมทางเลือก(Alternative Discourse) 
 ดังนั้น การวิเคราะหวาทกรรมที่ผูเขียนใชในการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น
ในทีน่ี ้คอื การชีใ้หเหน็ถึงกระบวนการในการผลติสรางวาทกรรมทวนกระแสอยาง
ภูมิปญญาทองถิ่นของชาวบาน เพื่อทาทายวาทกรรมกระแสหลักของรัฐที่ใชความ
รูแบบวทิยาศาสตรและกลไกของอาํนาจรฐั ตามนยัของปฏบิตักิารทางวาทกรรมที่
เปนการชวงชิงพื้นท่ีและความหมายระหวางวาทกรรมทั้งสอง 

ปฏิบัติการทางวาทกรรม: ภูมิปญญาทองถิ่นกับการชวงชิงพื้นที่

 ในสวนนี้ผูเขียนจะพิจารณาประเด็นดังกลาวผานตัวอยางผลงานของนัก
วชิาการสามทานทีเ่ขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบวาทกรรม ขณะเดยีวกนัจะชีใ้หเหน็
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วาความเขาใจแบบน้ีสามารถอธิบายวาภมูปิญญาทองถ่ินมีการปรับตัวใหสอดคลอง
กับสถานการณหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไดอยางไร 

1. ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรปาไม
 ปญหาความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีสาเหตุมาจาก
ความสมัพนัธทางอาํนาจทีไ่มเทาเทยีมระหวางรฐักบัชาวบาน ในท่ีนีช้มุชนในเขตปา
เปนกลุมคนดอยอาํนาจทีไ่ดรบัความเดอืดรอนจากนเิวศวทิยากระแสหลกั ซึง่มพีืน้
ฐานมาจากความรูแบบวทิยาศาสตรของตะวนัตกและไดรบัการยอมรบัวาเปนสากล 
รฐัไดนาํนิเวศวิทยากระแสหลกัมาสรางความชอบธรรมเพือ่กีดกนัชาวบานจากการ
เขาถึงทรัพยากรอันเปนปจจัยในการดํารงชีวิตและถูกขับไลออกจากปา การที่องค
ความรูแบบดังกลาวมองธรรมชาติแยกขาดออกจากมนุษยทําใหนโยบายในการ
จดัการปาอนรุกัษ ในความหมายของรัฐเปนการเก็บรกัษาผืนปาเอาไวใหเปนพืน้ท่ี
ปราศจากมนุษย ชุมชนในปาถูกมองวาเปนสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ วิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวบานทีใ่ชประโยชนจากปามาแตเดมิถูกเขาใจวาเปนการทาํลาย
ธรรมชาติ 
 ประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจวิพากษวิจารณอยางแพรหลายทั่วไปในสังคมปจจุบัน กรณีพิพาทท่ีเกิด
ขึ้นบอยครั้งนําไปสูคําถามที่วา ใครมีความชอบธรรม หรือมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นระหวางรัฐกับทองถิ่นหรือชาวบาน ปาไมคือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอยางหน่ึงซึ่งกําลังมีการตอสูแยงชิงพื้นท่ีและความ
หมายเพือ่รกัษาผลประโยชนใหอยูในฝายตนมากทีส่ดุ งานของ อจัฉรา รกัยตุธิรรม 
(2548) เรือ่ง นเิวศวทิยาพืน้บาน: การตอสูของคนชายขอบเพ่ือสรางพ้ืนท่ีทางสงัคม
ของคนกับปา สะทอนใหเห็น ปฏิบัติการทางวาทกรรมตามทัศนะของฟูโกต การ
ชวงชงิพืน้ท่ีและความหมายปาอนรุกัษระหวางวาทกรรมนเิวศวทิยากระแสหลกัของ
รัฐกับนิเวศวิทยาพื้นบานของทองถิ่นที่สรางข้ึนมาจากวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต
ประเพณขีองตนเอง ในฐานะเปนความรูแบบหนึง่ทีเ่กดิจากการสัง่สมและถายทอด
ประสบการณจากคนรุนกอน ดังนี้
 ประการแรก ชาวบานตอบโตดวยการสรางอัตลักษณของการเปน
ผูอนุรักษที่อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสมดุล โดยอางความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทําใหชาวบานอยูกับปาไดอยางยั่งยืน ยกตัวอยาง
เชน ความเช่ือเรื่องผี เจาปาเจาเขาที่ดูแลรักษาปาตนน้ําลําธาร ทําใหชาวบานไม
กลาเขาไปรกุล้าํทาํลายเนือ่งจากกลวัวาจะถกูผลีงโทษ จงึเปนการอนรุกัษปาไมแบบ
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ดัง้เดมิโดยใชความเคารพยาํเกรงตออํานาจของส่ิงศกัดิส์ทิธิอ์ยางเครงครดั ถอืเปน
ภูมิปญญาที่มีประสิทธิภาพมากกวาอํานาจของกฎหมายที่รัฐบังคับใช ซึ่งมักมีการ
ลักลอบตัดไมทําลายปาอยูเปนประจํา
 ประการที่สอง ขณะที่รัฐใชการขีดเสนลงบนแผนที่ โดยพิจารณาทาง
สภาพทางกายภาพ แตชุมชนทองถิ่นกําหนดแนวเขตปาจากความสัมพันธของ
คนในทองถ่ินกับปา โดยใชวิธีการเดินเทา กําหนดจากภูมิประเทศจริงท่ีมีความ
ละเอียดถูกตองกวา โดยชาวบานระบุวาแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 นั้นมีความ
ละเอียดนอยเกินกวาจะนํามาอธิบายการจัดการปาใหใกลเคียงกับความเปนจริง 
ดังปรากฏวาในพื้นที่ปาใชสอยของชุมชนซึ่งถูกระบายในแผนที่เปนสีเขียวออน 
แททีจ่รงิมหีลายบริเวณท่ีชาวบานรักษาไวเปนพืน้ทีป่าอนุรกัษตามระบบความเช่ือ
ดั้งเดิม (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2548: 67) จะเห็นไดวา การใชความเช่ือเรื่องผี
ทําใหกลัวและใชปองกันการตัดไมทําลายปาไดดีกวากฎหมาย การทําแผนท่ี
ของชาวบานมีความละเอียดและใกลเคียงความเปนจริงมากกวาแผนท่ีของรัฐ 
ตามท่ีอจัฉราช้ีใหเหน็นัน้ตรงกับท่ีฟโูกตเรยีกวา “ปฏิบตักิารทางวาทกรรม” กลาว
คอื อาํนาจของฝายชาวบานทีส่รางความรูขึน้มาชดุหนึง่เรยีกวา ภมูปิญญาทองถ่ิน
ซึง่แตกตาง และตอตานความรูทีม่าจากอาํนาจรฐั เพือ่เปดพืน้ทีใ่หคนอยูรวมกบัปา
ไดโดยไมทาํลายปาดังท่ีความรูแบบนเิวศกระแสหลักกลาวอาง ยิง่ไปกวานัน้การโต
กลบัของฝายชาวบานทีแ่สดงใหเหน็วาภมูปิญญาของตนตางหากทีม่ปีระสทิธิภาพ
ในการอนุรักษธรรมชาติมากกวาของนิเวศวิทยากระแสหลักของรัฐ เนื่องจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นมีความจําเพาะกับระบบนิเวศที่ชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู และมีความ
สมัพันธสอดคลองกบัเงือ่นไขทางสงัคมวฒันธรรมมากกวาความรูแบบวิทยาศาสตร 

2. ภูมิปญญาในการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน
 ในวงการแพทยและสาธารณสขุนัน้ การศกึษาภมูปิญญาดงักลาวยงัคงอยู
ในขอบเขตท่ีจาํกดั แนวคดิทางสุขภาพและความเจ็บปวยแบบพ้ืนบานไทยในวงการ
แพทยสมยัใหมจงึเปนเรือ่งทีไ่มคุนเคยนกั ทัง้นีเ้พราะวทิยาการและเทคโนโลยทีีใ่ช
กนัอยูในวงการแพทยแผนปจจุบนัมาจากพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร กอใหเกดิความ
แปลกแยกตอการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน การพัฒนาสุขภาพอนามัยของชาวบานใน
ชวงท่ีผานมาจึงเปนไปในลักษณะท่ีขาดความรู ความเขาใจภูมิปญญาการแพทย
แบบดั้งเดิมท่ีมีอยูในสังคมไทย บทความของ ธวัช มณีผอง (2548) เรื่อง ความ
รูชายขอบ: อํานาจและปฏิบัติการของสํานักทรงในผูปวย “กากโรงพยาบาล” ที่ผู
วิจัยเห็นวาสามารถพัฒนาใหเปนความเขาใจแบบวาทกรรมได โดยพิจารณาผาน
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กรอบวิเคราะหสองประการขางตน ดังนี้
 ประการแรก การวิเคราะหวาทกรรมไดอธิบายใหเห็นวาความสัมพันธ
เชงิอาํนาจของความรูในพ้ืนทีส่ขุภาพระหวางวิทยาศาสตรทางการแพทย (Medical 
science) อธบิายสขุภาพและความเจบ็ปวยในกรอบของชวีการแพทย (Biomedical) 
และดํารงฐานะเปนวาทกรรมกระแสหลักในสังคม กับความรูดานการรักษาแบบอ่ืนๆ 
โดยมสีาํนกัทรงแหงหนึง่เปนตวัแทนของความรูกระแส รองหรือความรูชายขอบใน
การรักษาโรค ซึ่งอาจเรียกไดวา เปนภูมิปญญาในการรักษาโรคแบบพื้นบานที่ถูก
กีดกันจากความรูที่มีศูนยกลางของการใหคุณคาและความถูกตองแมนยํา ตรรกะ
แบบวิทยาศาสตร โดยจัดใหความรูเหลานีอ้ยูในพืน้ท่ีทีม่ขีอบเขตจาํกดั หรอืทาํลาย
ความชอบธรรมของความรูบางอยางโดยการตีตราวา “ไมมีเหตุผล” “งมงายไร
สาระ” เพียงเพราะไมสามารถพิสูจนไดตามกระบวนการแบบวิทยาศาสตร (ธวัช 
มณีผอง, 2548: 171) เชน การใชสมุนไพร เทคนิควิธีการรักษาท่ีเปนความรู
เฉพาะถ่ินภาคเหนือตางๆ การสวดมนต นั่งสมาธิ โดยผนวกเขากับความเชื่อและ
วฒันธรรมทองถิน่กบัพลงัอาํนาจเหนือธรรมชาต ิผ ีองคเทพ องคพอปูผานรางทรง
ผูทําพิธีกรรมทางไสยศาสตรภายใตความเชื่อพุทธศาสนาแบบชาวบาน เปนตน
 ประการที่สอง ปฏิบัติการทางวาทกรรมระหวางความรูทางการแพทย
สมัยใหมหรอืแพทยแผนปจจบุนั กบัภมูปิญญาการรักษาโรคแบบพ้ืนบานท่ีกระทํา
ตอกันนั้นมีหลายลักษณะ ดังที่ธวัชเสนอ ไดแก
 1) นโยบายของรฐัทีอ่างวาเพือ่การพฒันาใหเปนสากล จงึเปลีย่นจากการ
แพทยแผนโบราณ มาใชคาํวา “การแพทยแผนไทย” ทีก่ระทรวงสาธารณสขุอธบิาย
วา หมายถึง การแพทยที่ทําใหการแพทยพื้นบาน แพทยแบบโบราณในประเทศ
พัฒนาอยางเปนระบบและทันสมัย มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาแพทยแผน
ไทยและการสอบเพ่ือรบัใบอนญุาตประกอบโรคศิลปะแผนไทยจากหนวยงานรัฐ ซึง่
เปนปฎบิตักิารทางวาทกรรมของการแพทยแผนปจจุบนัท่ีมปีระสิทธิภาพเน่ืองจาก
เทากบัเปนการชวงชิงพืน้ทีโ่ดยการเขาไปครอบงํา ผนวกรวมการแพทยพืน้บานให
อยูภายใตอาํนาจของการแพทยแผนปจจบุนัมากกวาจะยอมรับการแพทยพืน้บาน
ในฐานะเปนอีกระบบความรูหนึ่งที่เทาเทียมกัน 
 2) การท่ีแพทยแผนโบราณมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม ความเช่ือของ
ทองถ่ินโดยเฉพาะอยางย่ิงพุทธศาสนาแบบชาวบาน ในแงนี้จึงถูกตอตานจาก
พุทธศาสนาแบบปญญาชน (Intellectual Buddhism) ที่เปนวาทกรรมพุทธ
ศาสนากระแสหลัก เนื่องจากมีความเขาใจที่แตกตางกันในบางประเด็น เชน เรื่อง
กรรม นรกสวรรค ผนวกกับอิทธิพลของวิทยาศาสตรที่พยายามทําใหพุทธศาสนา
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เปนวิทยาศาสตรยิ่งทําใหภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณถูกทาทาย ชวงชิงพื้นที่
และความหมายท้ังจากวาทกรรมวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหมและวาทกรรม
พุทธศาสนากระแสหลัก
 3) การแพทยแผนโบราณในฐานะเปนวาทกรรมคูแขงไมไดยอมรับการ
ครอบงาํดังกลาวไปเสยีท้ังหมด เนือ่งจากมีบางพ้ืนท่ีของแพทยแผนโบราณท่ีแพทย
แผนปจจุบนัไมสามารถผนวกรวมได เชน พืน้ทีข่องความเชือ่ในสิง่เหนอืธรรมชาต ิ
ที่ไมอาจพิสูจนไดดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและถูกเบียดขับใหกลายเปน
ความงมงายไรสาระจากพุทธศาสนากระแสหลัก การแพทยแผนโบราณอาศัย
ความเชื่อเหลานั้นสรางวาทกรรมการรักษาของตัวเองท่ีทางการแพทยสมัยใหม
และพุทธศาสนากระแสหลักไมอาจใหได ดังที่ธวัชศึกษากรณีสํานักทรงแหงหน่ึง
ทีอ่าศัยการผสมผสานความเชือ่ในพุทธศาสนาแบบชาวบานทีม่คีวามเช่ือรวมกันวา 
เทพ ผีวิญญาณ และมนุษยสามารถสัมพันธกันไดและเปนเหตุใหเกิดการเจ็บปวยโดยมี 
“สัญญากรรม” เปนสิ่งที่เชื่อมโยงระหวางกัน จะเห็นไดวา สัญญาในพุทธศาสนา
แบบปญญาชนหรือพทุธศาสนากระแสหลักใหความหมายตามพระไตรปฎกวาเปน
หนึง่ในขันธ 5 หมายถึง เคร่ืองจําได หมายรูซึง่เปนคณุลักษณะหน่ึงของดวงจิตทีม่ี
ความหมายเพียงความจําเทานั้น ขณะท่ี “สัญญา” ในวาทกรรมของสํานักน้ําฟา
เปนการจําได หมายรูในพันธะสัญญาที่ทุกคนมีมาแตอดีตชาติทั้งสัญญากรรมดีที่
ผูกพันอยูกับองคเทพ และสัญญากรรมไมดีที่มีขอผูกพันกับเจากรรมนายเวร การ
ที่จะลวงรูถึงสัญญากรรมนั้นจะตองทําสมาธิเพื่อเปดสัญญากรรม ชวยใหผูปวย
เขาใจทีม่าท่ีไปของโรคภยัไขเจบ็ทีก่าํลงัเผชญิอยู และเปดโอกาสในการสรางกรรมดี
เพือ่ลบลางกรรมชัว่ในอดตี ถอืเปนการสรางวาทกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะของสาํนกั
ทรงท่ีเปนการทาทายวาทกรรมการแพทยสมยัใหมและพุทธศาสนากระแสหลักอกี
ทางหนึ่งดวย
3. ภูมิปญญาเกษตรกรรมยั่งยืน
 เกษตรกรรมย่ังยนื 5 เปนพฒันาการกาวสาํคญัของกระแสภูมปิญญาทอง
ถิน่ในสงัคมไทย เนือ่งจากเดิมภมูปิญญาทองถิน่ดานการเกษตรท่ีมกีารส่ังสมและ
ถายทอดผานประสบการณจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนถัดมานั้นจัดวาเปนความรูแบบ
 5 เกษตรกรรมยัง่ยนื หมายถงึ ระบบเกษตรกรรมทีเ่กือ้กลูตอระบบนเิวศ มคีวามเปนไปได
ทางเศรษฐกิจ มคีวามเปนธรรมทางสังคม เคารพในความเปนมนุษยและมีระบบวฒันธรรมท่ีเหมาะ
สม ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการใหน้ําหนักหรือความสําคัญกับองคประกอบดานใดของระบบ
เกษตรกรรม โดยรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่โดดเดนในประเทศไทยและขบวนการเกษตรกรรม
ยัง่ยนืในสังคมไทย ใหการยอมรับมี 5 รปูแบบคอื เกษตรผสมผสาน เกษตรอนิทรยี เกษตรธรรมชาต ิ
ไรหมุนเวียน และวนเกษตร (ดูรายละเอียด อนุสรณ อุณโณ, 2546: 139-143)
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ดั้งเดิมท่ีลาสมัยและไมเปนวิทยาศาสตร จึงจําเปนตองถูกแทนท่ีดวยความรูแบบ
วทิยาศาสตร ซึง่คดิคนและพฒันาขึน้จากสถาบันวชิาการและหนวยงานของรัฐ โดย
การแทนท่ีภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบเดิมดวยการเกษตรแผนใหม ซึ่ง
พบวาไมประสบความสาํเรจ็ เนือ่งจากเกษตรกรสวนใหญไมสามามารถปรับตวัทนั 
ใชทนุจํานวนมาก และกอใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอมตามมา หลังจากน้ันรฐัจึงไดหนั
มาสงเสรมิเกษตรยัง่ยนืทีส่อดคลองและเหมาะสมกบัลกัษณะเกษตรกรรมของไทย
มากกวา บทความของอนุสรณ อณุโณ (2548) เรือ่ง เกษตรกรรมย่ังยนื: การรุกคืบ
ของภูมิปญญาทองถิ่นและการโตกลับ ที่ผูวิจัยเห็นวาสามารถพัฒนาใหเปนความ
เขาใจแบบวาทกรรมได โดยพิจารณาผานกรอบวิเคราะหสองประการ ดังนี้
 ประการแรก การวิเคราะหวาทกรรมอธิบายใหเหน็วาการหันมาสงเสริม
การเกษตรในแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐไมไดเปนการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนในสังคมไทยอยางแทจริง เนื่องจากท้ังหลักการ เปาหมาย วิธีปฏิบัติ และ
วิธีการสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนของรัฐ แตกตางจากท่ีขบวนการเกษตรกรรม
ยั่งยืนเสนอ เปนการตีความเกษตรกรรมยั่งยืนใหมเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย
ทางเศรษฐกิจการเมืองเดิม และสามารถใชควบคูกับการเกษตรแผนใหม ซึ่งรัฐ
ยังคงใหการสนับสนุนตอไปได โดยอาศัยวาทกรรมวิทยาศาสตรทาทายสถานะ
ความรูความจริงของเกษตรกรรมย่ังยนืใหอยูในสถานะท่ีดอยกวา จึงเปนกลไกของ
อาํนาจรัฐ ทีใ่ชความรูแบบวทิยาศาสตรและพุทธศาสนาในการสถาปนาวาทกรรม
เกษตรกรรมกระแสหลักที่รัฐใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง 
(อนุสรณ อุณโณ, 2548: 225-226)
 ประการทีส่อง ปฏิบตักิารทางวาทกรรมท่ีรฐัใชในการตอสูครอบงําและ
เบียดขับภูมิปญญาเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ือยึดครองสนามวาทกรรมเกษตรกรรม
ยั่งยืน ดังที่อนุสรณเสนอ คือ งานเขียนของฝายรัฐใชความรูแบบวิทยาศาสตร
ในการทาทายสถานะความรูความจริงจากงานเขียนของขบวนการเกษตรกรรม
ยั่งยืน ซึ่งพยายามชี้ใหเห็นพิษภัยและอันตรายของการใชสารเคมีชนิดตางๆ โดย
โตกลับดวยการเสนอวา สารเคมีทางการเกษตรไมไดเลวรายหรือเปนอันตรายดัง
ที่ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนกลาวอาง เนื่องจากปญหาและผลกระทบจากสาร
เคมปีองกันกําจัดศตัรูพชืเกดิจากการไมใชตามคําแนะนาํในฉลาก ใชพร่าํเพร่ือเกนิ
ความจําเปน ใชชนดิทีม่ฤีทธ์ิไมตรงกับแมลงศัตรพูชื รวมท้ังการขาดความเอาใจใส
และไมระมดัระวงัอยางดพีอของเกษตรกรมากกวาจะเปนเพราะตวัของสารเคมเีอง 
งานเขยีนเหลาน้ีจงึยงัคงแนะนาํใหใชสารเคมใีนการทาํเกษตรยัง่ยนืตอไป เนือ่งจาก
มีประโยชน และไมไดมีโทษอยางที่ฝายเกษตรกรรมยั่งยืนกลาวหา หากใชถูกวิธี
หรือทําตามคําแนะนําอยางเครงครัด( อนุสรณ อุณโณ, 2548: 248-250)
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 นอกจากนั้น การใชหลักธรรมในพุทธศาสนาเรื่องทางสายกลาง โดย
พจิารณาไดจากงานเขยีนของรัฐทีเ่สนอวา หากอาศยัแหลงท่ีมาธาตอุาหารพชืเปน
เกณฑ สามารถจาํแนกระบบเกษตรกรรมย่ังยนืไดสามระบบ คอื เกษตรธรรมชาติ 
หมายถึง ระบบเกษตรท่ีไมมีการนําธาตุอาหารพืชจากภายนอกเขาสูระบบและ
ไมใชสารปองกันกําจัดพืชทุกชนิด เกษตรอินทรีย หมายถงึ ระบบการเกษตรที่มี
การนําธาตอุาหารพชืจากภายนอกเขาสูระบบแตอยูในรปูอนิทรียสารและไมใชสาร
ปองกนักาํจดัศัตรพูชืทีเ่ปนสารเคมี และเกษตรสายกลางหมายถงึระบบการเกษตร
ที่มีการนําธาตุอาหารพืชจากภายนอกเขาสูระบบอาจอยูในรูปอนินทรียสารอยาง
เดียวหรือรวมกับอินทรียสารก็ได รวมทั้งอาจมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพชื (อนุสรณ อุณโณ, 2548: 253) จะเห็นไดวางานเขียนของรัฐดังกลาวเรียก
ระบบการเกษตรทีส่ามารถใชสารเคมกีารเกษตรไดวาเกษตรสายกลาง ขณะทีเ่รยีก
เกษตรอีกสองรูปแบบท่ีขบวนการเกษตรกรรมย่ังยนืสนบัสนุน คอืเกษตรธรรมชาติ
และเกษตรอินทรียวาเปนระบบการเกษตรท่ีสุดโตงเกินไป ขัดตอหลักธรรมใน
พุทธศาสนา เน่ืองจากพุทธศาสนาสอนใหเดินทางสายกลางหรือยึดหลักธรรมขอ
มัชฌิมาปฏิปาทาเปนหลักในการดํารงชวีิต 
 อาจกลาวไดวา ความเขาใจภูมิปญญาทองถ่ินแบบวาทกรรมรวมจากผล
งานของนักวิชาการทั้งสามทานเปนตัวอยางท่ีชวยใหเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบ
วาทกรรมซึง่แตกตางจากความเขาใจแบบเดมิ สามารถสะทอนแนวคดิการเมอืงของ
ความรูทีเ่หน็วา การเขาถงึความจรงิอยางเปนภววสิยัดังท่ีความรูแบบวทิยาศาสตร
กลาวอาง ไมไดเปนเงื่อนไขเดียวของการมีสถานะเปนความรูที่มีพื้นที่อยูในสังคม
ไดเทานั้น เนื่องจากยังมีเงื่อนไขอื่นที่มาจากอํานาจในการกําหนดวาสังคมควร
จะยอมรับวาอะไรคือความรูหรือไมใชความรู ในแงนี้ความรูจึงสัมพันธกับอํานาจ
อยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคอื กลไกของอํานาจรัฐไดสถาปนาความเปนเจาใหกับ
ความรูกระแสหลักทั้งหลายเบียดขับใหภูมิปญญาทองถิ่นอยูนอกพื้นท่ีของความรู
หรือเปนความรูชายขอบ ในทํานองเดียวกันอํานาจฝายชาวบานหรือทองถิ่นก็ใช
ภมูปิญญาทองถ่ินในฐานะท่ีเปนวาทกรรมความรูคูแขงเพือ่ตอตานวาทกรรมความ
รูแบบกระแสหลักดงัตวัอยางทีผ่านมา ผูเขียนเหน็วาความเขาใจภูมปิญญาทองถิน่
แบบวาทกรรมเปนอีกมุมมองหน่ึงที่นาสนใจท่ีชวยใหเขาใจภูมิปญญาทองถ่ินได
อยางครอบคลุมรอบดานมากขึ้น
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ขอวิจารณ: สถานภาพความรูของความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาท
กรรม
 หวัขอทีผ่านมาคอืการอธบิายความเขาใจภมูปิญญาทองถ่ินแบบวาทกรรม 

โดยใชแนวคดิทางวาทกรรมของฟูโกตเปนกรอบวิเคราะหเพือ่ชีใ้หเหน็ความสัมพนัธ

ระหวางอาํนาจกบัความรูเม่ืออยูบนพืน้ทีท่างสงัคม แตในแงสถานะทางญาณวทิยา

ของการมีฐานะเปนความรูแบบหนึ่งแลว ผูเขียนเห็นวาความเขาใจแบบนี้ยังขาด

ความชัดเจนในบางประเด็น ทั้งที่ฟูโกตเองไดพยายามสนับสนุนความรูชายขอบ

ตางๆ ทีไ่มใชความรูกระแสหลักอยางวิทยาศาสตรใหมสีถานะเปนความรูแบบหน่ึง

ทีม่พีืน้ทีอ่ยูในสงัคมได เน่ืองจากผลงานสวนใหญของนกัวชิาการทีเ่ขาใจภูมปิญญา

ทองถิ่นแบบวาทกรรม มักเนนที่การตอสู ตอรองเพื่อชวงชิงพื้นที่และความหมาย

ระหวางวาทกรรมเปนหลัก โดยมักยอมรับหรือเขาใจวาภมูปิญญาทองถ่ินเหลานัน้มี

สถานะเปนความรูแบบหนึง่อยูกอนแลว จงึทาํใหละเลยประเดน็ดงักลาวไปอยางนา

เสยีดาย ผูเขยีนเห็นวาควรหาเหตุผลสนับสนุนสถานะทางญาณวิทยาของภูมปิญญา

ทองถ่ินวาเปนความรูแบบหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีในสังคมไดอยางมีคุณคา แมไมใชความ

รูแบบวิทยาศาสตรโดยอาศัยทัศนะเร่ืองวาทกรรมของฟูโกต เพื่อเปนการพัฒนา

แนวทางหรือวิธีการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นแบบใหมตอไป ดังนี้

 ประการแรก ผูเขยีนเห็นวา ภมูปิญญาทองถิน่เปนความรูแบบหนึง่ซ่ึงเปน

ความรูเฉพาะถิน่ (Local Knowledge) ทีม่พีืน้ทีอ่ยูในสงัคมไดอยางมคีณุคา แมไมใช

ความรูแบบวิทยาศาสตร สอดคลองกับทัศนะของฟูโกตทีเ่รยีกรองใหความรูยอยๆ 

ที่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเบียดขับจากความรูกระแสหลักอยางวิทยาศาสตรมีพื้นที่ใน

สังคม เขากลาววา เราควรพยายามทําความเขาใจกับความรูอื่นๆ ซึ่งแตกตางกับ

ความรูที่เราคุนเคย ความรูตามขอบนอกเหลานี้ถูกปฏิเสธ ถูกหาวาไมดีพอหรือ

ไมชัดเจนพอ ถูกหาวาเปนความรูตื้นๆ อยูปลายแถวของบรรดาความรูทั้งหลาย

จนไมสามารถจะยอมรับได โดยมาตรฐานของความเปนวิทยาศาสตร (Foucault, 

1980: 82) ความรูที่เราคุนเคย หมายถึง ความรูที่สังคมท่ัวไปยอมรับใหความ

เชื่อถือวา เขาถึงความจริงได ซึ่งก็คือ ความรูแบบวิทยาศาสตร ในขณะที่ความ

รูตามขอบนอกท่ีถูกปฏิเสธ หมายถึง ความรูที่สังคมสวนใหญไมใหการยอมรับ

เชื่อถือ เนื่องจากแตกตาง และไมมีมาตรฐานเหมือนความรูแบบวิทยาศาสตร 

ผูเขียนเห็นวา ภูมิปญญาทองถิ่นนาจะจัดอยูในความรูประเภทนี้ ดังนั้นภูมิปญญา
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ทองถิ่นในฐานะเปนความรูยอยๆ ที่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเบียดขับจากความรูกระแส

หลักอยางวิทยาศาสตร จงึนาจะมีสถานะเปนความรูแบบหนึง่ท่ีมพีืน้ท่ีอยูในสังคม

ไดเชนเดียวกัน ดังตัวอยางที่สองเรื่องภูมิปญญาในการรักษาโรคแบบพื้นบานของ

สํานักทรงแหงหนึ่ง จัดไดวาเปนความรูแบบหนึ่งที่มีพื้นที่อยูในชุมชนทองถิ่นโดย

อาศัยความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติผนวกกับการรักษาดวยยาสมุนไพรพื้นบาน 

ซึ่งถือเปนการแพทยทางเลือกแบบหน่ึง แมวาจะถูกปฏิเสธหรือเบียดขับจากการ

แพทยแผนปจจุบันที่มีพื้นฐานอยูบนความรูแบบวิทยาศาสตรก็ตาม

 ประการท่ีสอง การท่ีภูมิปญญาทองถ่ินเปนความรูแบบหน่ึงท่ีมีพื้นที่อยู

ในสังคมอยางมีคุณคาแมไมใชความรูแบบวิทยาศาสตรได เนื่องจากภูมิปญญา

ทองถิ่นเปนความรูที่มี “ความจริง”รองรับ ซึ่งอาจจะแตกตางหรือตรงกันขามกับ

ความรูแบบวิทยาศาสตรทั้งที่กลาวถึงเรื่องเดียวกัน เมื่อเกิดความเห็นที่ขัดแยงกัน 

ไมจําเปนวาภูมิปญญาทองถิ่นจะเปนฝายผิดและความรูแบบวิทยาศาสตรจะเปน

ฝายถกูเสมอไป เนือ่งจากการเขาถงึความจรงิแบบภววสิยัไมไดเปนเกณฑการตดัสนิ

เพยีงอยางเดยีว แตอาจเกีย่วของกบัอาํนาจทีม่ารองรบัสนบัสนนุความจรงินัน้ดวย 

ฟโูกตถอืเปนคนหนึง่ทีเ่ชือ่ในทศันะดงักลาว เขาเห็นวาโลกนัน้ไมไดมชีดุคาํอธบิาย

เดียว คือ ความรูแบบวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมีชุดคําอธิบายอื่นท่ีมีความจริง

รองรับ ประเด็นอยูที่วา ความจริงในทัศนะของฟูโกตเกี่ยวของกับวงจรของระบบ

อํานาจที่มาสนับสนุนความจริงในวาทกรรมนั้นๆ เขากลาววา ความจริงสัมพันธ

กบัวงจรของระบบอาํนาจซึง่ผลิตสรางสนบัสนนุ ใหเกดิความจรงินัน้ๆ และมคีวาม

เกี่ยวของกับความสําเร็จของอํานาจ ซึ่งความจริงไดผลักดันใหเกิดขึ้น และเมื่อเกิด

ขึ้นแลว ความสําเร็จนั้นจะกลับมาขยายขอบเขตของความจริงใหกวางขึ้น เรียกวา 

ระบอบแหงสจัจะ (Foucault, 1980: 133) กลาวอกีนยัหนึง่ ความจรงิของวาทกรรม

ใดจะดํารงอยูได ก็ตอเมื่อ มีอํานาจมาสนับสนุนความจริงของวาทกรรมนั้นๆ ดัง

นัน้ปญหาทีว่าวิทยาศาสตรสามารถเขาถงึความจรงิแทของโลกไดหรอืไมนัน้ฟโูกต

ไมสนใจ แตสิ่งท่ีเขาสนใจและพยายามเสนอคือ การที่ความรูแบบวิทยาศาสตรได

รับการยอมรับและดํารงอยูในสังคมในฐานะวาทกรรมความรูกระแสหลักนั้น เกิด

มาจากอํานาจของวาทกรรมวิทยาศาสตร แตเน่ืองจากอํานาจไมไดมาจากแหลง

ที่มาเดียวและกระจัดกระจายอยูทุกพื้นที่ของสังคมรวมถึงพื้นท่ีและความสัมพันธ

ระดับชายขอบ ในท่ีนี้คือทองถิ่นหรือชาวบาน
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  ดังน้ันภูมิปญญาทองถ่ินควรจะเปนความรูแบบหน่ึงท่ีมีพื้นที่ทางสังคม

เชนเดียวกับวิทยาศาสตร ดงัตวัอยางแรกเร่ืองภูมปิญญาในการจัดการทรัพยากรปา

ไม ความจริงของวาทกรรม “ปาอนุรักษ” ที่รัฐนิยามความหมายโดยอาศัยความรู

แบบวิทยาศาสตรวาเปนปาที่หามไมใหมนุษย (ชาวบาน) เขาไปอยูอาศัยหรือ ทํา

กิจกรรมอะไรท้ังสิ้น ในขณะที่ความรูชาวบานในทองถิ่นแบงปาอนุรักษออกเปน

ปาอนุรักษแบบที่รัฐนิยามกับปาใชสอยซึ่งเปนที่อยูอาศัยใชทํามาหากินได จะเห็น

ไดวา ความจริงของวาทกรรม“ปาอนุรักษ” ขึ้นอยูกับวา ความจริงนั้นมีอํานาจใด

รองรับสนับสนุน ถาเปนอาํนาจรัฐ มนษุยยอมไมสามารถอยูอาศัยไดโดยไมทาํลาย

ปา แตถามาจากอํานาจฝายชาวบานหรือทองถิ่น มนุษยสามารถอยูรวมกับปาได

โดยไมทําลายปา ดังนั้นในแงนี้ถึงแมความจริงของความรูแบบภูมิปญญาทองถ่ิน

จะแตกตางจากความรูแบบวิทยาศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่นยังคงเปนความรูแบบ

หนึ่งท่ีดํารงอยูในสังคมตอไปได ตราบใดที่ยังมีอํานาจฝายชาวบานมาสนับสนุน

ความจริงนั้นอยู

 ประการท่ีสาม ภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะเปนวาทกรรมของชาวบานที่

ใชในการตอสู ตอรองกับวาทกรรมกระแสหลักโดยอาศัยความรูแบบวิทยาศาสตร

เปนเครื่องมือของรัฐเพื่อรักษาพื้นที่ของตนเอง หรือแยงชิงพื้นที่เดิมกลับคืนมา 

จากที่กลาวมาขางตนสอดคลองกับสิ่งที่ฟูโกตเรียกวา ปฏิบัติการทางวาทกรรม 

(Discursive Practice) หมายถึง ความสัมพันธระหวางวาทกรรมที่กระทําตอกัน 

เชน สนับสนุน ผนวกรวม ขัดแยง ตอสูแยงชิง และแทนท่ีกัน โดยฟูโกตเห็นวา 

ภายใตวาทกรรมความรูแบบหน่ึงจะแฝงไวซึ่งอํานาจในการตอสูแยงชิงพื้นที่และ

ความหมายกับวาทกรรมความรูแบบอื่นที่เปนคูแขงอยูเสมอ ในที่นี้คือ การตอสู

ชวงชิงระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูแบบวิทยาศาสตร การที่ภูมิปญญา

ทองถิ่นอยูในฐานะที่สามารถตอสูชวงชิงกับความรูแบบวิทยาศาสตรไดยอมบง

นยัวา ภมูปิญญาทองถ่ินมสีถานะความรูทีแ่มจะไมใชหรอืแตกตางจากความรูแบบ

วิทยาศาสตร แตก็มีสถานะเปนความรูแบบหนึ่งเชนเดียวกัน 

 เหตุผลสนับสนุนทั้งสามประการขางตนชี้ใหเห็นวา ภูมิปญญาทองถ่ินมี

สถานะเปนความรูแบบหนึ่งท่ียอมรับในสังคมไดอยางมีคุณคา แมจะไมใชความ

รูแบบวิทยาศาสตร โดยอาศัยทัศนะทางวาทกรรมของฟูโกตในการอางเหตุผล

สนับสนุนเพื่อเติมเต็มสวนที่ขาดหายไปจากความเขาใจแบบวาทกรรมของนัก
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วิชาการไทยที่สวนใหญมักเนนใหภูมิปญญาทองถิ่นมีสถานะเปนเพียงเครื่องมือ 

หรอืยทุธศาสตรในการตอสู ตอรองกบัวาทกรรมกระแสหลกัของอาํนาจรฐั มากกวา

ที่จะสนใจในเชิงญาณวิทยาวาภูมิปญญาทองถิ่นมีสถานะเปนความรูอยางไร ซึ่ง

ถือวามีความสําคัญไมนอยไปกวาประเด็นแรก อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาความ

เขาใจแบบนี้ของนักวิชาการไทย มีทั้งขอดีและขอเสียตอภูมิปญญาทองถิ่นในภาพ

รวมที่อาจวิเคราะหและประเมินได ดังนี้

 ขอดีประการแรกของความเขาใจแบบวาทกรรม คือ ทําใหภูมิปญญาทอง

ถิน่มสีถานะเปนความรูเฉพาะถ่ินแบบหน่ึงทีม่พีืน้ทีอ่ยูในสงัคมไดอยางมคีณุคา แม

จะไมใชความรูแบบวิทยาศาสตรตามเหตุผลสนับสนุนขางตน ประการที่สอง จาก

ขอบกพรองของความเขาใจแบบท่ัวไปทีว่จิารณภมูปิญญาทองถ่ินวาเปนความรูจาก

อดีตท่ีหยุดนิ่งตายตัว ไมมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง ไมมีพลังในการอธิบายความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม ความเขาใจแบบวาทกรรมชวยแกไข หรืออธิบายใหเขาใจ

วาภมูปิญญาทองถิน่มกีารปรับตวัเปลีย่นแปลงตัวเองใหสอดคลองกบัสถานการณ

หรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อใหภูมิปญญาทองถิ่นสามารถแขงขันกับ

วาทกรรมกระแสหลักของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสาม ความเขาใจ

แบบวาทกรรมชวยใหภมูปิญญาทองถ่ินเปนกระแสท่ีไดรบัความสนใจและกลบัมา

มคีวามสาํคญัอกีครัง้ จากการเปนเพยีงความรูชายขอบทีล่าสมัยของคนยคุกอน มา

เปนความรูทีม่อีาํนาจในการตอสูตอรองกบัอาํนาจรฐัในฐานะเปนยทุธศาสตร หรอื

อดุมการณการพฒันาทางเลอืกของทองถิน่ทีห่นัเหออกจากการพฒันากระแสหลกั 

 อยางไรก็ตาม ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรมมีขอบกพรอง

ที่อาจถูกโตแยงได ดังนี้ 

 ประการแรก ความเขาใจแบบวาทกรรมไมไดเปนการมุงศึกษาภมูปิญญา

ทองถิ่นในฐานะเปนองคความรูแบบหนึ่งที่มีคุณคาในตัวเองเปนหลัก แตเขาใจใน

ฐานะเปนเครื่องมือ หรือยุทธศาสตรในการตอสูตอรองกับวาทกรรมกระแสหลัก

ของอํานาจรัฐมากกวา ในแงนี้ความเขาใจแบบดังกลาว จึงเปนมุมมองที่คอนขาง

แคบ เน่ืองจากผูกติดกับความสัมพันธเชิงอํานาจแตเพียงอยางเดียว สงผลใหเกิด

การเลือกศึกษาเฉพาะภูมิปญญาท่ีสามารถใชตอสูตอรองกับวาทกรรมกระแสหลัก

ของรัฐไดเทานัน้ โดยละเลยภูมปิญญาอ่ืนๆ ทีไ่มมบีทบาทดังกลาว ยกตัวอยาง เชน 

ภูมิปญญาที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม คติชาวบาน การละเลน การแสดงพื้นบาน
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หัตถกรรม เครื่องใชไมสอยตางๆ เปนตน กลาวอีกนัยหนึ่ง ความเขาใจแบบน้ีผูก

ติดภูมิปญญาทองถ่ินกับความสัมพันธเชิงอํานาจมากไป แมแตความเปนจริงของ

ภูมิปญญาทองถิ่นก็ขึ้นอยูกับอํานาจที่มาสนับสนุน เนื่องจากความเขาใจดังกลาว

เห็นวา ภูมิปญญาทองถ่ินมีสถานะเปนความรูแบบหน่ึงได เพราะวามีความจริง

รองรับ และความจริงในที่นี้ ขึ้นอยูกับอํานาจที่มาสนับสนุนความจริงนั้น จึงทําให

ดเูหมอืนวาภมูปิญญาทองถิน่เปนความรูซึง่ข้ึนอยูกบัอาํนาจ ทีม่าสนับสนนุโดยไม

ไดเสนอทศันะวาดวยความเปนจริงของโลกหรอืสะทอนความเปนจรงิของอะไรเลย 

นอกจากความเปนจริงที่อํานาจผลิตสรางข้ึนมา ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนความรูที่

เลื่อนลอย ไรสาระ นํามาใชประโยชนอะไรไมได

 ประการทีส่อง ตองยอมรบัวาสวนใหญแลวความเขาใจภมูปิญญาทองถิน่

แบบวาทกรรมเปนวิธีมองแบบแยกขั้วตรงขาม (Binary Opposition) โดยสิ้นเชิง

ระหวางความรูแบบภมูปิญญาทองถิน่กบัความรูแบบวทิยาศาสตร ดไูดจากปฏบิตัิ

การทางวาทกรรมของการตอสูชวงชงิพืน้ทีแ่ละความหมายระหวางความรูทัง้สอง จะ

พบวาตางฝายตางใชความแตกตางของเนื้อหาความรูที่ขัดแยงกัน เพื่อครอบครอง

หรอืแยงชิงพืน้ท่ีและความหมายแกฝายตนเอง แมวาวธิคีดิแบบแยกข้ัวตรงกันขาม

นี้จํากัดใหความรูทั้งสองจําเปนตองแตกตางขัดแยงกันแบบอยูรวมกันไมได เพื่อ

เปนการเปดพื้นที่ใหภูมิปญญาทองถ่ินตอสูแยงชิงกับความรูแบบวิทยาศาสตรใน

ฐานะเปนวาทกรรมคูแขง แตอาจกอใหเกดิความเขาใจทีม่ขีอบกพรองตามมา ไดแก 

 1) เปนไปไดทีภู่มปิญญาทองถิน่อาจมลีกัษณะรวมหรือสอดคลองกบัความรู

แบบวทิยาศาสตรในเนือ้หาสาระบางอยางรวมกนัไมไดแตกตางตรงขามโดยสิน้เชิง 

 2) ในอีกมุมหนึ่ง ความขัดแยงแบบตรงขามระหวางความรูดังกลาว 

กลับทําใหดูเหมือนวายิ่งความรูแบบวิทยาศาสตรไดรับการยอมรับมากข้ึนเทาใด 

ภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะความรูฝายตรงขามจะยิ่งมีสถานะที่ดอยกวามากขึ้น

เทานั้น ผลเสียจึงตกอยูที่ภูมิปญญาทองถิ่น 

 3) ภูมิปญญาทองถิ่นกลับแสดงตนเปนวาทกรรมกระแสหลักเสียเอง 

เน่ืองจากมุมมองดังกลาวสนับสนุนใหเหน็แตขอบกพรองของฝายตรงขาม และเห็น

วาฝายตนถกูตองดงีามไปเสยีทัง้หมด ทาํใหสดุทายแลว ภมูปิญญาทองถ่ินอาจถกู

ทําใหเขาใจวาเปนวาทกรรมกระแสหลักขึ้นมาแทนท่ีวาทกรรมกระแสหลักเดิมที่

ตนเองเคยตอตานมากอน และเปนฝายกีดกันเบียดขับความรูประเภทอ่ืนเสียเอง 
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ถอืไดวาเปนกบัดกัหลุมพรางของวิธคีดิแบบแยกข้ัวตรงขามท่ีแฝงอยูในความเขาใจ

ที่มีตอภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรม

ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรม : ปญหาและทางออก

 จากทีไ่ดกลาวมาท้ังหมดขางตน ผูเขียนเหน็ดวยกบัความเขาใจภูมปิญญา

ทองถิ่นแบบวาทกรรม เพราะนอกจากจะแกปญหาความเขาใจภูมิปญญาทองถ่ิน

แบบดัง้เดมิไดแลว ยงัชวยเปดพืน้ทีใ่หภมูปิญญาทองถิน่ดาํรงอยูในสงัคมตอไปได

อยางมีคุณคา อยางไรก็ตาม จากขอบกพรองที่เปนปญหาขางตน ผูเขียนขอเสนอ

ทางออก ดังนี้

 ขอโตแยงประการแรก ปญหาท่ีวาความเขาใจภูมปิญญาทองถ่ินแบบวาท

กรรมไมไดเสนอทัศนะวาดวยความเปนจริงของโลกหรือสะทอนความเปนจริงบาง

อยาง นอกจากความเปนจริงที่อํานาจผลิตสรางข้ึนมา ผูเขียนเห็นวาหากวิเคราะห

ทศันะของฟูโกตใหดจีะเห็นวา เขาไมไดปฏิเสธความเปนจรงิของโลก(ทัง้หมด) แต

ปฏิเสธเฉพาะความเปนจริงท่ีเปนภววิสัย (Objective)แนนอนตายตัวเพียงหน่ึง

เดียวเทานั้น นี่เองที่ทําใหเขาปฏิเสธความรูแบบวิทยาศาสตร เนื่องจากความรูดัง

กลาว มักอางอยูเสมอวาตนเทานั้นที่สามารถเขาถึงความจริงแทของโลกได การที่

กฎหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรมลีกัษณะเปนสากล (Universal) จงึไมอาจยอมรับ

ความเปนจริงแบบอื่นที่แตกตางจากตนได ฟูโกตกลาวถึงความสัมพันธอันใกลชิด

ระหวางความรูกับอํานาจไวชัดเจนวา ความรูกับอํานาจดํารงอยูรวมกันเสมอ ไมมี

ความสัมพันธเชิงอํานาจใดท่ีปราศจากการผลิตสรางความรูอยางใดอยางหน่ึง

ขึ้นมา และไมมีความรูใดที่ดํารงอยูโดยปราศจากอํานาจหรือไมผลิตสรางอํานาจ 

(Foucault, 1977: 27-28) 

  ดังนั้น อํานาจที่ความรูแบบวิทยาศาสตรอางวาเขาถึงความจริงแทอยาง

เปนภววิสยั แนนอนตายตัวเปนสากลผลิตสราง จงึเปนอาํนาจท่ีมีลกัษณะครอบงํา 

เบ็ดเสร็จ รวมศูนยเหมือนกับความรูที่สรางมันดวย ฟูโกตกลาวอยางชัดเจนตอ

ประเด็นนี้วา สิ่งที่เรามุงหมายคือ การขบถของความรูที่โดยพื้นฐานแลวไมไดตอ

ตานสาระวธิกีาร หรอืแนวความคดิของวทิยาศาสตรแขนงตางๆ แตตอตานผลของ

การรวมศูนยอํานาจที่เชื่อมโยงกับการสถาปนาตัว และการทํางานของวาทกรรม
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หนึง่ๆ ในสงัคมแบบของเรา วงศาวิทยาจะตองตอสูกบัผลทีเ่กดิจากอาํนาจของวาท

กรรมหนึ่งๆ ซึ่งถือกันวาเปนวิทยาศาสตร (Foucault, 1980: 84) 

 ภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่ไมไดเสนอวาสามารถเขาถึงความจริง

ของโลกอยางเปนภววิสัย แตความเปนจริงที่ภูมิปญญาทองถิ่นเสนอนั้นมีลักษณะ

เปนอัตวิสัย(Subjective) กลาวคือ เปนความรูที่ดํารงอยูภายใตบริบททางสังคม 

วฒันธรรม ความเชือ่เฉพาะบคุคลเฉพาะถิน่ทีม่คีวามหลากหลาย โดยมปีจจยัหรอื

เง่ือนไขทางสังคมเปนตัวกําหนด เชน ความเชื่อเรื่องผี ขวัญ พุทธศาสนาแบบชาว

บาน เปนตน ในแงนี้ภูมิปญญาทองถิ่นจึงไมใชความรูของใครคนใดคนหนึ่ง แต

เปนมีสถานะเปนความรูที่เกิดจากการเรียนรูถายทอดรวมกันระหวางสมาชิกใน

ชุมชนเดียวกัน ผูเขียนเห็นวาภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรูที่สอดคลองกับแนวคิด

ของพวกปฏิบตันิยิม(Pragmatism) อยางวิลเลีย่ม เจมส (William James) กลาวคอื 

เจมสปฏิเสธความจริงแบบภววิสัย และปฏิเสธความรูที่อางวาสามารถเขาถึงความ

จริงแทของโลก เขากลาวไวใน Pragmatism (1955) วา ความคิดใดๆ จะเปนจริง

ก็ตอเมื่อความคิดนั้น ใหประโยชนตอการดําเนินชีวิตของเรา (James, 1995: 12) 

 กลาวอีกนัยหน่ึง การพิสูจนความจริงของความคิดใดๆ คือ ความคิดนี้

กอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ(Working) สามารถแกปญหาหรือกอใหเกิดประโยชน 

(Utility)ในการดํารงชีวิตหรือไม ในแงนี้ผูเขียนเห็นวา ภูมิปญญาทองถ่ินเปน

ความรูที่สอดคลองกับจุดยืนแบบปฏิบัตินิยมอยางเจมส เนื่องจากจุดหมายของ

ภมูปิญญาทองถิน่ คอื เพือ่แกปญหาทีเ่กดิข้ึนในชวีติ มกีระบวนการเรยีนรูทีเ่กดิจาก

ประสบการณในการลองผดิลองถกูจนประสบผลสาํเรจ็ ดงันัน้ จากทศันะแบบปฏบิตัิ

นิยมของเจมสดังกลาว ภูมิปญญาทองถิ่นจึงแตกตางจากความรูแบบวิทยาศาสตร

สองประการ คือ ความรูที่ไมมีลักษณะเปนภววิสัยของภูมิปญญาทองถิ่น และจุด

หมายแบบปฏิบัตินิยมของภูมิปญญาทองถิ่นที่ตองการแกปญหาในชีวิตประจําวัน

มากกวาแสวงหาความจริงแทของโลกแบบวิทยาศาสตร

  เมื่อภูมิปญญาทองถิ่นไมไดเปนความรูที่อางวาเขาถึงความจริงของโลก

อยางเปนภววิสัยที่ฟูโกตปฏิเสธแลว ดังนั้นขอโตแยงที่วา ความเขาใจภูมิปญญา

ทองถ่ินแบบวาทกรรมเปนความรูที่ไมไดเสนอทัศนะวาดวยความเปนจริงของ

โลกหรือสะทอนความเปนจริงบางอยางจึงตกไป คําถามที่ตามมาก็คือ ถาเปน
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เชนนั้นแลวภูมิปญญาทองถิ่นเสนอความเปนจริงอะไร ผูเขียนเห็นวาความเปน

จริงชุดนี้มีลักษณะทางอภิปรัชญาแบบจิตนิยม (Idealism) เชื่อวามนุษยและโลก

ประกอบดวยสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ในกรณีของมนุษยสวนที่เปนรูป

ธรรม คือ รางกาย และสวนที่เปนนามธรรมคือ จิตวิญญาณหรือที่เรียกวา “ขวัญ” 

(ขอสงัเกตคอืจะใชคาํวาขวญั สาํหรบัคนเปนเทานัน้ สวนคนตายทีจ่ติออกจากรางไป

แลวจะเรียกดวงจิตนั้นวา วิญญาณหรือผี) ในกรณีของโลกภายนอกมีองคประกอบ

เชนเดียวกัน เชน ความเชื่อที่วา ตนไมมีรุกขเทวดา แมน้ํามีแมคงคา ตนขาวมีแม

โพสพ เปนตน ทัศนะจิตนิยมของภูมิปญญาทองถิ่นสะทอนใหเห็นโลกทัศนหรือ

ทาทีตอธรรมชาติสรุปได ดังนี้

 ประการแรก เชื่อวามนุษยเปนสวนหนึ่งในธรรมชาติ และไมไดเปน

นายเหนือธรรมชาติหรือเปนผูครอบครองธรรมชาติ ตรงกันขามมนุษยตองพึ่งพา

ธรรมชาติในการดํารงชีวิตดวยความสํานึกในบุญคุณและออนนอมถอมตนตอ

ธรรมชาติ เชน พิธีทําขวัญขาวเพื่อบูชาพระแมโพสพของชาวนา พิธีแหบั้งไฟเพื่อ

บูชาพญาแถนของคนอีสาน เปนตน

 ประการท่ีสอง การมีทาทีหรือเกิดความรูสึกท่ีเคารพยําเกรงธรรมชาติ 

ไมไดมองธรรมชาติในฐานะเปนเพียงวัตถุหรือทรัพยากรธรรมชาติ แตกลับมอง

ธรรมชาติในฐานะที่เหนือกวาตน หากมนุษยละเมิดหรอืทํารายธรรมชาติ อาจถูก

ธรรมชาตลิงโทษหรอืไดรบัผลรายตอบแทนได ดไูดจากการแสดงความเคารพบชูา 

การสวดออนวอนในพิธีกรรมตางๆ ของชาวบาน เชน การบูชาแมยานางเรือของ

ชาวประมง การเซนไหวผีเจาปาเจาเขาของชาวบานที่อาศัยอยูในปา เปนตน

 ประการทีส่าม การแกปญหามกัจะปรบัตวัใหเขากบัธรรมชาตสิิง่แวดลอม

มากกวาเปลี่ยนแปลงแกไข ธรรมชาติใหมารับใชตนเองเนื่องจากการตระหนัก

มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติที่เคารพและรักษาสมดุล ของธรรมชาติโดยไม

เขาไปทําลายจนสงผลกระทบตอธรรมชาติ ดังนั้นการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน

ในการ แกปญหาเพ่ือความอยูรอดของมนุษย จึงเปนการปรับตัวท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 ผูเขยีนเหน็วาความเปนจริงชดุนี ้นอกจากจะทาํใหเขาใจภูมปิญญาทองถิน่

ไดอยางถกูตอง เนือ่งจากเปนพืน้ฐานทางอภิปรชัญาทีอ่ยูเบือ้งหลงัแลว ยงัสะทอน

ความแตกตางระหวางภูมปิญญาทองถ่ินกบัความรูแบบวทิยาศาสตรอกีดวย กลาว
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คอื วทิยาศาสตรเปนความรูทีม่ลีกัษณะทางอภิปรชัญาเปนวัตถนุยิม (Materialism) 

ทีเ่ชือ่วา สสารวตัถเุทานัน้ทีเ่ปนจรงิ โดยปฏเิสธการมอียูของอสสารหรอืจิต ดวยเหตุ

ที่เชื่อวามีแตโลกกายภาพเทานั้นที่เปนจริง ทําใหวิทยาศาสตรจํากัดขอบเขตของ

ตนเองวาตองเปนความรูที่ไดจากมาจากการรับรูผานประสาทสัมผัส และสามารถ

พิสูจนยืนยันความรูนั้นดวยประสาทสัมผัสเทานั้น ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงปฏิเสธ

การมีอยูของผี วิญญาณ ขวัญที่ภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อ ทําใหโลกทัศนหรือทาทีของ

วทิยาศาสตรตอธรรมชาตแิตกตางจากภมูปิญญาทองถิน่ กลาวคอื เชือ่วามนษุยเปน

นายเหนอืธรรมชาต ิสามารถควบคมุเปลีย่นแปลง หรอืหาประโยชนจากธรรมชาติ

ในฐานะเปนเพียงวัตถุหรือทรัพยากรเพื่อมารับใชตนเองได อยางไรก็ตาม ผูเขียน

เชื่อวาความรูทั้งสองแบบนี้ไมไดแตกตางตรงกันขามอยางที่ถูกโตแยง

 ขอโตแยงประการท่ีสอง ปญหาท่ีวา ความเขาใจแบบวาทกรรมทําให

ภมูปิญญาทองถิน่ความรูทีแ่ตกตางตรงขามกบัความรูแบบวิทยาศาสตรโดยส้ินเชงิ 

ผูเขยีนเห็นวา จริงอยูทีค่วามเขาใจแบบวาทกรรมจะสรางปญหาตามท่ีถกูโตแยง แต

ถือเปนขอดีของความเขาใจแบบนี้เชนเดียวกัน กลาวคือวิธีคิดแบบแยกขั้วตรงขาม

นี้จํากัดใหความรูทั้งสองตองแตกตางขัดแยงกันแบบอยูรวมกันไมได เพื่อเปนการ

เปดพื้นท่ีใหภูมิปญญาทองถิ่นได ตอสูแยงชิงกับความรูแบบวิทยาศาสตรในฐานะ

เปนวาทกรรมคูแขง เพราะถาไมแตกตางตรงขามอยางที่แบบหนึ่งถูกอีกแบบหนึ่ง

ตองผิดแลว คาํถามท่ีวาทาํไมจึงตองรับภูมปิญญาทองถ่ินแตปฏเิสธวิทยาศาสตรทัง้

ทีใ่ชไดเหมอืนกนัจะเกดิขึน้ ความชอบธรรมของชาวบานทีต่อสูกบัอาํนาจรฐัโดยใช

ภูมิปญญาของตนเปนฐานความรูก็จะไมเกิดขึ้น

 อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหทศันะของฟูโกตใหดจีะเหน็วาเขาไมไดเสนอ

วาปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีหมายถึงความสัมพันธระหวางวาทกรรมท่ีกระทํา

ตอกันจะมีแตการตอสู ขัดแยงแบบตรงกันขามที่ถาฝายหนึ่งถูกอีกฝายหนึ่งตอง

ผิดเสมอไป เนื่องจากความสอดคลองกัน การผนวกรวมกันระหวางวาทกรรมถือ

เปนปฏิบัติการทางวาทกรรมท่ีเกิดขึ้นได ตัวอยางเชน ภูมิปญญาแพทยพื้นบาน 

เรื่องการอยูไฟของมารดาหลังคลอดบุตรที่สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางเปน

วิทยาศาสตร สําหรับแพทยแผนปจจุบัน สูติแพทยนิยมใชผาขนหนูชุบน้ําอุนจัด

ประคบท่ีตวัมดลูก ดวยเหตุผลทีว่า อณุหภมูสิงูๆ ทาํใหการหดรัดตวัของมดลูกดขีึน้ 

ในขณะทีก่ารอยูไฟ ของภมูปิญญาแพทยพืน้บาน จะใหนอนผงิไฟอาบน้าํรอน และ
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ดื่มน้ํารอน เพื่อชวยใหมดลูกหดรัดตัวดีขึ้นเชนเดียวกัน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,

2531: 204 - 205) จะเห็นไดวา แมวาความรูทั้งสองแบบนี้จะแตกตางกัน มีวิธี

การท่ีตางกัน แตมเีหตุผลเดียวกัน คอื ใชความรอนเพ่ือทําใหมดลูกเขาอูไดเรว็ทีส่ดุ 

ตวัอยางขางตนสะทอนใหเหน็ถงึความสอดคลองกนั การผนวกรวมกนัระหวางสอง

วาทกรรมการแพทยที่แตกตาง หรือที่เรียกกันในปจจุบันวา “การแพทยแบบพหุ

ลักษณ” ซึ่งเปนการรักษาที่ผสมผสานระหวางแพทยแผนใหมกับแพทยพื้นบาน

อยางสอดคลองกลมกลืน ดังนั้น ภูมิปญญาทองถิ่นกับความรูแบบวิทยาศาสตรจึง

ไมไดแตกตางตรงขามกันโดยสิ้นเชิงอยางที่ถูกโตแยง
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บทสงทาย

 ทายท่ีสดุแลว ภมูปิญญาทองถ่ินจะพบความสัมพนัธอนัซบัซอนภายใตวาท

กรรมหรือระบบท่ีทําหนาท่ีผลิตสรางความหมายใหกับสิ่งตางๆในสังคมระหวาง

ความรูกับอํานาจ การเขาถึงความจริงอยางเปนภววิสัยไมไดเปนเงื่อนไขเดียวของ

การมีสถานะเปนความรูที่มีพื้นที่อยูในสังคมไดเทานั้น เนื่องจากยังมีเงื่อนไขอ่ืน

ที่มาจากอํานาจในการกําหนดวาสังคมควรจะยอมรับวาอะไรคือความรูหรือไมใช

ความรูหรือที่เรียกวา “การเมืองของความรู” ในแงนี้ความรูจึงสัมพันธกับอํานาจ

อยางหลีกเลี่ยงไมได “ปฏิบัติการทางวาทกรรม” ของฟูโกตชี้ใหเห็นถึงกลไกของ

อาํนาจรฐัไดสถาปนาความเปนเจาใหกบัความรูแบบวทิยาศาสตรในฐานะเปนวาท

กรรมกระแสหลักที่พยายามเบียดขับใหภูมิปญญาทองถ่ินอยูนอกพื้นที่ของความรู

หรือเปนความรูชายขอบ ในทํานองเดียวกันอํานาจฝายชาวบานหรือทองถิ่นก็ใช

ภูมิปญญาของตนตอตานวาทกรรมความรูแบบวิทยาศาสตร ในฐานะที่เปนวาท

กรรมคูแขง 

 ดังนั้น ความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นแบบวาทกรรม เมื่อมองผาน

กรอบทฤษฎีของฟูโกตที่ผูเขียนเสนอในบทความนี้ จึงเปนมุมมองใหมที่ไมได

เห็นภูมิปญญาทองถิ่นเปนเพียงความรูจากอดีตที่หยุดนิ่งตายตัวไมมีการปรับตัว

เปล่ียนแปลงเหมือนมุมมองแบบด้ังเดิม แตกลับเห็นวาเปนความรูที่กําลังโลด

แลน มีชีวิตชีวาอยูบนพื้นที่ทางสังคม โดยบริบททางสังคมที่เผชิญอยูในขณะนี้

คือ การตอสูตอรองชวงชิงพื้นที่และความหมายกับวาทกรรมอํานาจรัฐ โดยอาศัย

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานความรู การที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดตองให

เหตุผลสนับสนุนการมีสถานะเปนความรูแบบหนึ่งของภูมิปญญาทองถ่ินเสียกอน 

วธิวีทิยาในการเขาใจภมูปิญญาทองถิน่แบบวาทกรรมสามารถตอบโจทยของคาํถาม

นี้คือ การเสนอความเขาใจภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถเรียงรอยเชื่อมโยง ความรู 

อาํนาจ สทิธ ิพืน้ที ่และปากทองของชาวบานผูถกูละเมิดจากอํานาจรัฐมายาวนาน

ใหเปนเร่ืองเดียวกันได
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บทคัดยอ

 คํากริยากลืนความท่ีประกอบดวยคํากริยากับคํานาม ในภาษาไทย

ถิ่นอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี เปนคําประสมประเภทหนึ่ง หลักการท่ีใชในการ

พิจารณาวาเปนคํากริยากลืนความคือไมสามารถยายคํานามท่ีประกอบทายคํา

กริยาไปเปนหัวเร่ืองได ไวยากรณที่ใชเปนพื้นฐานใน

 การพจิารณาลกัษณะและการแปลงหมวดคาํของคาํกรยิากลนืความใชแนว

ไวยากรณศพัทการก การแปลงหมวดคํากรยิากลนืความ มดีงันี ้คาํกรยิากลืนความ

ทีป่ระกอบดวยสกรรมกรยิาบอกการกระทํากบัคาํนาม แปลงเปน สกรรมกริยาบอก

การกระทํา หรืออกรรมกริยาบอกการกระทํา 

 สวนคํากริยากลืนความที่ประกอบดวย อกรรมกริยาบอกการกระทํากับ

คํานาม แปลงเปนสกรรมกริยาบอกการกระทํา อกรรมกริยาบอกการกระทํา และ

อกรรมกริยาบอกสภาพ โดยสรุปแลวการแปลงหมวดคําตนทางแปลงเปนหมวดคาํ

ปลายทางน้ัน หมวดคําตนทางอาจมีการสูญความเปนกริยาทวิกรรม สญูความเปน

สกรรมกริยา ดาํรงคุณสมบัตขิองคํากริยาตนทาง หรอืเปล่ียนหมวดคําเปนสกรรม

กริยาหรืออกรรมกริยา สวนลักษณของคํานามที่ประกอบทายคํากริยากลืนความ

มีรูปแบบโดยรวมดังนี้ คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนกรรมของกริยา คํานามมี

ลกัษณบอกนัยวาเปนเคร่ืองมือของกริยา คาํนามมีลกัษณบอกนัยวาเปนแหลงท่ีตัง้

ของกริยา คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนเปาหมายของกริยา และคํานามมีลักษณ

บอกนัยวาเปนแหลงที่มาเดิมของกริยา
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Abstract

 Incorporated verbs, which consist of a verb and immediate follow-

ing noun, in the Ubon Ratchathani Northeastern Thai Dialect, are a type 

of compounding verb. The criterion used in this proves is Topicalization, 

a noun which following a verb cannot be topicalized. This article aims at 

describing characteristics and the derivation of incorporated verbs based 

on the Lexicase Dependency Approach. This study found that incorpo-

rated verbs, which consist of the active transitive verb and following noun, 

belong to the active transitive, or the active intransitive verb. Another type 

of incorporated verbs which consist of the active intransitive verb and 

following noun, belong to the active transitive, the active intransitive or 

the stative intransitive verb. The derivation of source form to the terminus 

form may loss of ditransitive or transitive verb, exist a source form, derive 

a source form belonging to a transitive or intransitive verb. The semantic 

feature of nouns is implied to be object, instrument, locative, goal or the 

source of its verb.
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บทนํา

 นกัภาษาจํานวนไมนอยท่ีใหความสนใจศึกษาคํากริยากลืนความ ทัง้นีเ้มือ่

สังเกตการประกอบคําโดยทั่วไปอาจเขาใจวา เปนเพียงวลี หรือเปนคํากริยาที่ตาม

ดวยกรรมของกริยา แตเมื่อนํามาวิเคราะหลักษณะทางวากยสัมพันธแลว คําเหลา

นี้ไมใชวลี หรือกริยาที่ตามดวยกรรมของกริยาทั่วไป แตมีการกลืนความ คํากริยา

กลืนความนอกจากจะไมสามารถแยกหนวยคําออกจากกันไดแลว ยังไมสามารถ

ยายคํานามมาเปนหัวเรื่องได นักวิเคราะหภาษาจัดใหคํากริยากลืนความ เปนคํา

กริยาประสมประเภทหนึ่ง 

 คํากริยากลืนความ (incorporated verb) เปนการหลอมรวมกันอยาง

กลมกลืนของหนวยคําที่มาประชิดกัน สรัญญา เศวตมาลย (2543 : 1-19) อางถึง

นิยามศัพทของ Muravyova วา การกลืนความ (incorporation) เปนรูปแบบยอย

ในการสรางคําโดยหนวยคําทั้ง 2 หนวยประชิดกัน หนวยศัพทหนึ่งเปนตัวหลัก 

อีกหนวยหนึ่งเปนตัวรอง หลอมรวมกันไปสูคําเดี่ยว สรัญญา เศวตมาลย กลาว

ถึงคํากริยากลืนความในภาษาไทยวา เปนการรวมความหมายของกริยากับนาม

ในทันทีโดยทําหนาที่เหมือนหนวยกริยาเดียว ซึ่งเปนภาคแสดงของอนุประโยค

ซึ่งแทนดวยรูป [V + N]V เชน หมอทาํฟน ครูเซ็นชื่อ ซึ่งหากดูอยางผิวเผินอาจมี

โครงสรางเหมอืนคาํกรยิาทีต่องการกรรม ซึง่เปนหนวยทางวากยสมัพนัธทีแ่ยกกนั

ซึ่งแทนดวยรูป [V+N NP] VP 

 เลิศดาว สายัณเกณะ (Sayankena. 1985 : 246) กลาวถึง คํากริยา

กลืนความ วาเปนคําประสมท่ีประกอบดวยสกรรมกริยา + นาม เมื่อรวมเปน

หนวยเดียวจะมีหนาท่ีเปนสกรรมกริยา ตัวอยางเชน อีแมเกือฮําหมู3 และได

อธิบายวา ฮํา จะไมถูกพิจารณาใหเปนกรรมตรงของกริยา เกือ ทั้งนี้สามารถ

ทดสอบดวยการทําใหเปนหัวเรื่องซึ่ง ฮํา ไมสามารถทําใหเปนหัวเรื่องได 

 3 ประโยค อีแมเกือฮําหมู นักภาษาพิจารณาให เกือ เปนกริยาทวิกรรม 
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*ฮํานะอีแมเกือหมูแลว แต หมู ซึ่งเปนกรรมรองนั้นสามารถทําใหเปนหัวเรื่องได 

หมูนะ อีแมเกือฮําแลว คําวา หมู จึงเปนกรรมของกริยาสกรรม เกือฮํา ดังนั้น เกือ 

จึงไมใชกริยาทวิกรรม

 บทความน้ีมวีตัถุประสงคทีจ่ะศึกษาคํากริยาท่ีตามดวยนามในภาษาไทย

ถิน่อสีาน จงัหวัดอบุลราชธานีซ่ึงทาํหนาทีเ่หมอืนหนวยเดีย่วนัน้มลีกัษณะอยางไร 

และมกีารแปลงหมวดคาํจากคาํตนทางไปสูคาํปลายทางในลกัษณะใด ผูเขยีนเกบ็

รวบรวมขอมูลจากพจนานุกรมภาษาอีสานจํานวน 5 ฉบับโดยเลือกคําที่ประกอบ

ดวยคาํกรยิาท่ีมคีาํนามตามและตดัคาํทีม่ลีกัษณะตอไปนีอ้อกไปเนือ่งจากมลีกัษณะ

ที่แสดงชัดเจนวาเปนคําประสม

 1. คํากริยาประสมที่มีความหมายแตกตางไปจากความหมายของคําเดิม 

เชน กินแฮง ‘เอาเปรียบในการทํางาน’ ปลอยไก ‘แสดงความไมรูของตัวออกมา’ 

ผดิตบั ‘รูสกึเกลยีดชงั ไมถกูใจ’ ออกตุม ‘เปนไขออกผด อสีกุอใีส’ หลงสน ‘ไมเหน็

รองรอย’ คากําปน ‘หาเงินดวยการชกมวย’ 

 2. คาํกรยิาทีป่ระกอบดวยนามทีเ่ปนสวนประกอบของรางกาย เชน วางมอื 

สรางโต หักใจ ตบตา แกงหัว ‘ปฏิเสธโดยการสายหัว’ เปาหัว ‘ทําใหหายจากปวย

โดยการเปาหัว’ ทั้งนี้คําเหลานี้มีความหมายแตกตางไปจากเดิม

หลักการพิจารณาคํากริยากลืนความ
 หลกัการทีใ่ชในการพจิารณาวาคาํกรยิาทีต่ามดวยคาํนามนัน้เปนคาํกรยิา

กลืนความหรือไม ผูเขียนใชหลักการการทําใหเปนหัวเรื่อง กลาวคือ คํากริยากลืน

ความจะไมสามารถยายคํานามที่ประกอบทายคํากริยาไปเปนหัวเรื่องได หลังจาก

ทีพ่จิารณาแลวไดคาํกรยิากลนืความจํานวน 121 คาํจากนัน้นาํมาวเิคราะหลกัษณะ

และการแปลงหมวดคําของคํากริยากลืนความ ไวยากรณที่ใชเปนพื้นฐานในการ

พจิารณาผูเขยีนใชแนวไวยากรณศพัทการก (Lexicase Dependency Approach)

  กอนท่ีจะกลาวถงึการแปลงหมวดคาํ และลักษณะของคาํกรยิากลืนความ 

ผูเขียนจะแสดงใหเห็นความแตกตางของคํากริยาที่ตามดวยนามท่ีไมใชคํากริยา

กลืนความกับคํากริยากลืนความดังนี้
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1) คํากริยาที่ตามดวยนามที่ไมใชคํากริยากลืนความ 

 คํากริยาที่ตามดวยคํานามไมไดเปนคํากริยากลืนความเสมอไป การใช

หลกัการการทาํใหเปนหวัเรือ่งสามารถจาํแนกคาํกรยิากลืนความออกจากวล ีหรอื

กริยาที่ตามดวยกรรมของกริยาได ผูเขียนจะยกตัวอยางคําที่ไมใชกริยากลืนความ 

ตัวอยาง จุฟน ถอกน้ํา สามารถแยก หรือยายคํานามที่ประกอบทายกริยาไปเปน

หัวเรื่องไดโดยไมขัดกับไวยากรณของภาษา ดู (1)ข (2)ข สามารถยาย ฟน น้ํา ไป

เปนหัวเร่ืองได
 (1) จุฟน 4 
ก จุ ฟน̃ เขา หา กัน แน
 
 จุ ฟน เขา หา กัน หนอย
 ‘ผลักฟนเขาใกลกันหนอย’

ข ฟน  นะ จุ เขา หา กัน แน
 
 ฟน นะ จุ เขา หา กัน หนอย
 ‘ฟนนะผลักเขาใกลกันหนอย’
 (2) ถอกน้ํา
ก เอื้อย ถอก น่ํา ถิ่ม แลว 
  
 เอื้อย ถอก น้ํา ถิ้ม แลว 
 ‘พี่เทนํ้าทิ้งแลว’ 
ข น่ํา นะ เอื้อย ถอก  ถิ่ม แลว
 
 น้ํา นะ เอื้อย ถอก  ทิ้ง แลว 

 ‘น้ํานะพี่เททิ้งแลว’

 4 การระบเุสยีงวรรณยกุตในภาษาไทยถิน่อีสานจงัหวดัอุบลราชธาน ี ถาคาํใดมเีสยีงเหมือน
ภาษาไทยมาตรฐานผูเขยีนจะใชรปูวรรณยุกตเหมือนภาษาไทยมาตรฐานในการถายถอดเสียงดวย
ภาษาไทย  สวนคําที่มีเสียงไมเหมือนภาษาไทยมาตรฐานจะใชสัทอักษรกํากับดังตอไปนี้
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2) คํากริยากลืนความ 
 ลกัษณะทางวากยสมัพนัธของคาํกรยิากลนืความ คอืไมสามารถแยกหรอื
ยายคํานามท่ีประกอบทายไปเปนหัวเร่ืองได เชน ตบมอื ลงแส ฟกลาบ ชกัใย ด(ู3)
ข (4)ข (5)ข ไมสามารถยายคํานาม มือ แส ลาบ ไปเปนหัวเรื่องได (เครื่องหมาย 
* เปนประโยคที่ไมยอมรบัในภาษา)

 (3) ตบมือ (มีคําบงชี้ ให นําหนาการกผูเกี่ยวของ)
ก แม  ตบมือ   ให ลูกหลา  
 
 แม ตบมือ   ให ลูกหลา  
 ‘แมตบมือใหลูกคนสุดทอง’
ข *มือ   นะ แม  ตบ ให ลูกหลา
 
 มือ  นะ แม  ตบ ให ลูกหลา
 ‘มือนะแมตบใหลูกคนสุดทอง’
 (4) ลงแส (ไมมีคําบงชี้เชื่อมการกกรรม)
ก เพิน  ลง แส  มา 
 
 เพิ่น  ลงแส  มา    
 ‘เขาตีมาดวยแส’
ข *แส นะ เพิน   ลง  มา
 
 แส นะ   เพิ่น   ลง มา
 ‘แสนะเขาตีมา’

 ¯ เสียงกลางคอนขางสูงระดับ 44 คลายเสียงสามัญแตมีระดับสูงกวา
 ˇ4เสียงกลางคอนขางต่ํา-ขึ้นถึงกลางคอนขางสูง 24 (เสียงจัตวา)โดยจะใชรูป   สําหรับ
ภาษาไทย    
 ˜ เสียงกลางคอนขางสูง-เลื่อนขึ้น-ตก 453 คลายเสียงตรีแตเลื่อนลงตํ่าที่ปลายเสียง
 ˆ เสียงกลางคอนขางสูง-ตก 42  (เสียงโท)
 ̀ เสียงกลางคอนขางต่ํา-ระดับ 22 (เสียงเอก)
  เสียงกลางระดับ 33 (เสียงสามัญ) ไมใชเครื่องหมายกํากับ
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 (5) ฟกลาบ 

ก แม ฟก ลาบ 

 
 แม ฟกลาบ 

 ‘แมสับเนื้อทําลาบ’

ข *ลาบ นะ แม ฟก 
 

 ลาบ นะ แม ฟก
 ‘ลาบนะแมสับ’

 การแปลงหมวดคําและลักษณของคํากริยากลืนความในภาษาไทยถิ่น

อีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

 คาํกรยิากลนืความทีป่ระกอบดวยคาํกรยิาและคาํนามตามในทันทีนัน้ คาํ

กรยิาตนทางท่ีประกอบคํากรยิากลืนความมีทัง้สกรรมกริยาและอกรรมกริยา สวน

คาํนามตนทางท่ีประกอบคํากริยากลืนความน้ันมีลกัษณเฉพาะท่ีสามารถระบุทีม่า

และความสัมพนัธกบัคาํกรยิาได ซึง่ตอไปน้ีผูวจิยัจะกลาวถึงการแปลงหมวดคําของ

คํากริยากลืนความ และลักษณของคํานามของคํากริยากลืนความในภาษไทยถ่ิน

อีสาน จังหวัดอุบลราชธานีควบคูกันไปเพ่ือแสดงใหเหน็วา คําตนทางแตละกลุม

แปลงเปนคาํปลายทางแบบใด และคํากริยากลืนความมีลกัษณของคํานามอยางไร

1) คําตนทางเปนสกรรมกริยากับคํานาม

 คํากริยากลืนความที่มีคําตนทางเปนสกรรมกริยาบอกการกระทํากับคํา

นาม คําปลายทางแปลงเปนสกรรมกริยาบอกการกระทํา หรืออกรรมกริยาบอก

การกระทํา ดังตอไปนี้

 1.1) คําปลายทางเปนสกรรมกริยา

 การแปลงหมวดคําของคําในกลุมนี้เกิดจากคําตนทางสกรรมกริยาบอก

การกระทํากับคํานามแปลงเปนสกรรมกริยาบอกการกระทํา คําปลายทางดํารง

คุณสมบัติของกริยาตนทางไว แตสูญความเปนกริยาทวิกรรม กลายเปนสกรรม

กริยาที่มีกรรมตรงเทานั้น สามารถเขียนเปนรูปแทนไดดังนี้    
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รูปแทน  1   

  

         

     

 สกรรมกรยิาบอกการกระทาํ [+trns (actv)] กบัคาํนาม (N) ทีม่คีณุสมบตัิ

ใด ๆ (Fi) แปลงเปนสกรรมกริยาบอกการกระทํา โดยมีนัยของลักษณของคํานาม

ปรากฏดวย คาํปลายทางดาํรงคณุสมบตัขิองกรยิาเดมิ ไวคอืสกรรมกรยิาบอกการ

กระทาํ แตคาํกรยิาในกลุมนีจ้ะสญูความเปนกรยิาทวกิรรมกลายเปนสกรรมกรยิา

ที่มีกรรมตรงเทานั้น ตัวอยาง บอกบุญ คําวา บอกบุญ เปนสกรรมกริยา ที่มี เฮา 

เปนกรรมตรง ดู(6)ข ไมสามารถยายคํานาม บุญ ไปเปนหัวเรื่องได 

(6) ก เพิน มา  บอกบุญ  เฮา 
  

  เขา มา บอกบุญ  เรา

  ‘เขามาบอกใหเรารูวาจะมีการทําบุญ’

 ข *บุญ นะ เพิน มา  บอก เฮา 
  

  บุญ นะ เขา มา บอก เรา

  ‘บุญนะเขามาบอกเรา’

ลักษณของคํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความ
 คํานามของกริยากลืนความในกลุมนี้แสดงลักษณ  3  รูปแบบดังนี้

คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนกรรมของกริยา  เชน  บอกมนต  

(7) เพิน บอกมนต อายมี (บอกมนตใหอายมี)

 

 ทาน บอกมนต พี่มี

 ‘ทานสอนเวทมนตใหพี่มี’
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คาํนามมีลกัษณบอกนัยวาเปนเคร่ืองมือของกริยา เชน เกือฮาํ เบ่ือยา ยกัเมา มอม

เหลา สรงนํ้า ฮดน้ํา 

(8) แม เกือฮํา   หมู (เกือดวยรํา)

 

 แม เกือรํา  หมู

 ‘แมใหรําแกหมู’

(9) เพิน   เบือ อยา  หนู (เบื่อดวยยา)

 
 เขา  เบื่อยา  หนู

 ‘เขาวางยาหนู)

(10) อายมี   ยัก เมา  มา แน   (ยักดวยเมา)

 

 พี่มี  รัดปลอก  มา หนอย

 ‘พี่มี รัดปลอกท่ีทําดวยเชือกที่ปากมาหนอย’

คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนแหลงที่ตั้งของกริยา เชน ใสบาตร

(11) แม เถา  ใส บาตร  พะ สุ มือ่(ใสในบาตร)

  

 แมเฒา  ใสบาตร  พระ ทุก วัน 

 ‘แมยายใสอาหารลงในบาตรพระทุกมื้อ’

 1.2) คําปลายทางเปนอกรรมกริยา

 การแปลงหมวดคําของคําในกลุมนี้คําตนทางเปนสกรรมกริยาบอกการ

กระทาํกบัคาํนาม คาํปลายทางสญูความเปนสกรรมกรยิา เปลีย่นหมวดคาํตางจาก

คําตนทาง กลาวคือ จากสกรรมกริยาบอกการกระทําแปลงเปนอกรรมกริยาบอก

การกระทํา สามารถเขียนเปนรูปแทนไดดังนี้
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รูปแทน 2  

  

    

 สกรรมกริยาบอกการกระทํากับคํานามท่ีมีคุณสมบัติใด ๆ แปลงเปน 

อกรรมกริยาบอกการกระทําโดยมีนัยของลักษณของคํานามปรากฏดวย คําปลาย

ทางสญูคณุสมบตัจิากสกรรมกรยิาบอกการกระทาํกลายเปนอกรรมกรยิาบอกการ

กระทาํ ตวัอยาง มอบฉนัทะ สาน้าํ ด ู(12)ข (13)ข ไมสามารถยายคาํนาม ฉนัทะ น้าํ 

ไปเปนหัวเรื่องได 

(12) ก ขอย  มอบฉันทะ   ให  

  
  ลาว  ไป แทน 

 
 ฉัน มอบฉันทะ ให เขา ไป แทน 

  ‘ฉันยินยอมใหเขาทําธุระแทน’

 ข *ฉันทะ   นะ ขอย  มอบ 

  
  ให ลาว  ไป แทน 

 
 ฉันทะ นะ ฉัน มอบ ให เขา ไป แทน 

  ‘ฉันทะนะ ฉันมอบใหเขาไปแทน’

(13) ก เพิน   สาน่ํา  เอา ปา 

  

  เขา  วิดน้ํา  เอา ปลา

  ‘เขาวิดน้ําเพื่อเอาปลา’

 ข *น่ํา นะ เพิน   สา เอา ปา 

  

  น้ํา นะ เขา วิด เอา ปลา

  ‘น้ํานะเขาวิดเอาปลา’
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ลักษณของคํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความ
คํานามของกริยากลืนความในกลุมนี้แสดงลักษณ 4 รูปแบบดังนี้

 คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนกรรมของกริยา เชน ซูสาว ใสเบ็ด

(14) เพิน  ไป ซู สาว  ตั๋วะ 

 
 เมือ  คืน  นี่


 เขา ไป ซูสาว ละ เมื่อ คืน นี้

 ‘เขาขอเขาหลับนอนกับสาวเพื่อตกลงเปนคูดวย เมื่อคืนนี้’

(15) พอ  ไป ใซ เบด  เอา ปา   

 

 พอ ไป ใสเบ็ด เอา ปลา

 ‘พอไปจับปลาดวยการปกเบ็ด’

 คาํนามมลีกัษณบอกนยัวาเปนเครือ่งมอืของกรยิา เชน ถสูบู ดดีนิว้ เปาะซงิ 

ย่ําตีน สักสุม จี่ไฟ จุบดั่ง ซาวนํ้า ตบมือ โบกปูน ปะแปง ออยเหยื่อ 

(16) อีหลา  ถู สบู  แน (ถูดวยสบู)

 

 นอง  ถูสบู   หนอย

 ‘นองถูตัวดวยสบูหนอย’

(17) เพิน   ดีดนิ่ว  เอิ้น หมา (ดีดดวยนิ้ว)

 
 เขา ดีดนิ้ว เรียก หมา
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 ‘เขาดีดใหมีเสียงดวยนิ้วเพื่อเรียกหมา’

(18) เพิน  อย้ํา ตีน อยู หั่น [หยุด] 

 บอ ไป ฮอด  ใส (ย่ําดวยตีน)

 
 
 เขา ย่ําตีน อยู นั่น ไม ไป ถึง ไหน

 ‘เขาเดินชาอยูนั่นไปไมถึงไหน’

คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนแหลงที่ตั้งของกริยา เชน แซน้ํา ใสเบ็ด

(19) อีหลา เอา เขา ไป แซ น่ํา  แน (แชในน้ํา)
 

 อีหลา เอา ขาว ไป แชน้ํา  แน

 ‘นองเอาขาวไปแชในนํ้าหนอย’

 คาํนามมีลกัษณบอกนัยวาเปนเปาหมายของกริยา เชน คัน้สมปลา ย่าํฮอย 

จักตอก กอมวย ควัดพระ คัวเฮือน ซกมวย ซอมมวย ตีแหวน สีเทียน

(20) แม  คั่นสมปา ใน  เฮือน คัว  (คั้นใหเปนสมปลา)
 
 แม คั้นสมปลา  ใน เรือนครัว

 ‘แมคลุกเคลาปลาดวยเกลือใหเปนปลาเปร้ียว ในในครัว’

(21) เพิน   อย้ํา ฮอย เอา ปา (ย่าํใหเปนรอย)

 

 เขา ย่ํารอย เอา ปลา

 ‘เขาเหยียบดินริมน้ําใหเปนรอยเพื่อจับปลา’

(22) เพิน จั๋กตอก         ไว       ถา     เฮ็ด  กะตา (จักใหเปนตอก)  
 
 เขา จักตอก  ไว     รอ       ทํา   ตะกรา

 ‘เขาผาไมไผใหเปนเสนบางๆใหเปนตอก เพื่อเตรียมเอาไวทําตะกรา’
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2) คําตนทางเปนอกรรมกริยากับคํานาม

 กริยากลืนความในกลุมน้ีคําตนทางเปนอกรรมกริยาบอกการกระทํา

กับคํานาม แปลงเปนคําปลายทาง 3 กลุมคือ สกรรมกริยาบอกการกระทํา และ

อกรรมกริยาบอกการกระทํา และ อกรรมกริยาบอกสภาพ ดังนี้

 2.1) คําปลายทางเปนสกรรมกริยา

 การแปลงหมวดคําของคาํในกลุมนีค้าํตนทางเปนอกรรมกริยาบอกการก

ระทํากบัคาํนาม คาํปลายทางเปล่ียนหมวดคําตางจากคําตนทางแปลงเปนสกรรม

กริยาบอกการกระทํา สามารถเขียนเปนรูปแทนไดดังนี ้

รูปแทน 3  

  

    

 อกรรมกริยาบอกการกระทํากับคํานามที่มีคุณสมบัติใด ๆ แปลงเปน

สกรรมกริยาบอกการกระทําโดยมีนัยของลักษณของคํานามปรากฏดวย คําปลาย

ทางเปล่ียนคุณสมบัติจากอกรรมกริยาบอกการกระทําเปนสกรรมกริยาบอกการ

กระทํา ตัวอยาง ลงแปง ดู(23)ข ไมสามารถยายคํานาม แปง ไปไวหนาได 

(23) ก แม เถา  ลง  แปง โสง   

    

  แมเฒา ลงแปง กางเกง

  ‘แมยายเอากางเกงลงแชในนํ้าที่ผสมดวยแปง’

 ข *แปง นะ แม เถา  ลง  โสง  

  
  แปง นะ แมเฒา ลง กางเกง

  ‘แปงนะแมยายเอาลงกางเกง’

ลักษณของคํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความ
 คํานามของกริยากลืนความในกลุมนี้แสดงลักษณ  1 รูปแบบดังนี้

คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนเครื่องมือของกริยา  เชน  ลงแส
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(24) เพิน   ลง แส  มา (ตีดวยแส)

  

 เขา  ลงแส  มา

 ‘เขาตีมาดวยแส’

 2.2) คําปลายทางเปนอกรรมกริยา

 การแปลงหมวดคําของคาํในกลุมนีค้าํตนทางเปนอกรรมกริยาบอกการก

ระทํา คําปลายทางดํารงคุณสมบัติของกริยาตนทางไวคือ จากอกรรมกริยาบอก

การกระทําแปลงเปนอกรรมกริยาบอกการกระทํา สามารถเขียนเปนรูปแทนได

ดังนี้ 

รูปแทน 4  

  

    

 อกรรมกริยาบอกการกระทํากับคํานามที่มีคุณสมบัติใด ๆ แปลงเปน

อกรรมกริยาบอกการกระทําโดยมีนัยของลักษณของคํานามปรากฏดวย คําปลาย

ทางดาํรงคณุสมบตัขิองกริยาเดมิ คอื อกรรมกรยิาบอกการกระทาํ ตวัอยาง กวกัมอื 

ดู(25)ข ไมสามารถยายคํานาม มือ ไปไวหนาได

(25) ก แม ใหญ  กวั๋กมือ   อยู  หั่น  

  
  แมใหญ กวักมือ อยู นั่น

  ‘ยาย โบกดวยมืออยูนั่น’ 

 ข *มือ  นะ แม ใหญ กวั๋ก อยู หั่น 

  
  มือ นะ แมใหญ กวัก อยู นั่น

  ‘มือนะยายโบกอยูนั่น’ 
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ลักษณของคํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความ
คํานามของกริยากลืนความในกลุมนี้แสดงลักษณ 4 รูปแบบดังนี้
 คาํนามมีลกัษณบอกนัยวาเปนเคร่ืองมือของกริยา เชน แบนปน มนืตา กึง้
ตา เงยหนา จองมือ จูบปาก ซวงมือ แยงกะบอง โตนจอง เมาเหลา อาบน้ํา แลบ
ลิ้น กวักมือ

(26) เพิน  แบน ปน ไป   ที  กกไม (แบนดวยปน)
 
 เขา เล็งปน ไป ที่ ตนไม
 ‘เขาเล็งไปที่ตนไมดวยปน’
(27) เพิน   มืน ตา  แลว (มืนดวยตา)
 
 เขา ลืมตา แลว
 ‘เขาเปดดวงตาขึ้นแลว’

 คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนแหลงที่ตั้งของกริยา เชน แคนคอ โตนน้ํา 
ยืง่ทอง ดาํนา ถอยหลัง วายน้าํ ดาํน้าํ ผึง่แดด พางไฟ ลยุน้าํ วนิหวั หลูลกู หนวกห ู
แวหู
(28) เขา  แคนคอ  (แคนที่คอ)
 
 ขาว ติดคอ
 ‘ขาวติดของที่คอ’
(29) เจาแดง  โตนน่ํา  ไป แลว (โตนลงน้ํา)
 
 เจาแดง กระโดดน้ํา ไป แลว
 ‘แดงกระโดดลงในนํ้าไปแลว’
(30) ขอย ยืง ทอง [หยุด]   หลาย(ยื่งที่ทอง)
 
 กิน ตําบั๋กยม  
 
 ฉัน อืดทอง กิน ตํามะยม มาก
 ‘ฉันรูสึกอืดที่ทอง เพราะกินมะยมตํามากไป’
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 คาํนามมีลกัษณบอกนยัวาเปนเปาหมายของกริยา เชน ชกัใย ชกัฮูป แตก
เหิบ บวชพระตกตะกอน แตกกอ 
  
(31) แมง มุม  ซัก ใย  (ชักเปนใย) 
  
 แมงมุม ชักใย 
 ‘แมงมุมดึงเอาเสนบางๆออกมาเพ่ือทําเปนใย’ 
(32) ขี่ตม แตกเหิบ (แตกเปนเหิบ)
 
 ขี้ตม แตกเหิบ
 ‘ขี้โคลนแตกระแหงเพราะแหงเปนเหิบ’
(33) อายมี   สิ  บวชพะ  (บวชเปนพระ)
 
 พี่มี จะ บวชพระ
 ‘พี่มีจะบวชเปนพระ’

 คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนแหลงที่มาเดิมของกริยา เชน โตนหอ 
ปลอดภัย
(34) มู เฮา  ปอดภัย แลว (ปลอดจากภัย)
 
 พวกเรา ปลอดภัย แลว
 ‘พวกเราพนจากอันตรายแลว)
(35) มื่อ นี่ เพิน  โตนหอ  (โตนจากหอ)
 
 สอง เทือ แลว
 
 วัน นี้ เขา กระโดดหอ สอง ครั้ง แลว
 ‘วันนี้เขากระโดดลงจากหอสองคร้ัง’

 2.3) คําปลายทางเปนอกรรมกริยาบอกสภาพ
 การแปลงหมวดคําของคําในกลุมนี้คําปลายเปลี่ยนคุณสมบัติยอยของ
กริยาตนทางจากอกรรมกริยาบอกการกระทํากลายเปนอกรรมกริยาบอกสภาพ  
สามารถเขียนเปนรูปแทนไดดังนี้
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รูปแทน  5   
  
     
 อกรรมกริยาบอกการกระทํากับคํานามที่มีคุณสมบัติใด ๆ แปลงเปน
อกรรมกริยาบอกสภาพ โดยมีนัยของลักษณของคํานามปรากฏดวย คําปลายทาง
เปลีย่นคณุสมบัตยิอยจากอกรรมกรยิาบอกการกระทาํ เปนอกรรมกรยิาบอกสภาพ  
ตัวอยาง  อุกใจ
 
(36) เพิน   อุกใจ  แฮง  
 
 เขา  กลุมใจ  แรง
 ‘เขารูสึกกลัดกลุมในใจมาก’
(36) *ใจ นะ เพิน  อุก แฮง  
 
 ใจ นะ เขา กลุม แรง
 ‘ใจนะเขารูสึกกลัดกลุมมาก’

ลักษณของคํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความ
 คํานามของกริยากลืนความในกลุมนี้แสดงลักษณ  1 รูปแบบดังนี้

คํานามมีลักษณบอกนัยวาเปนแหลงที่ตั้งของกริยา  เชน    ชื่นใจ 

(37) ลูก ไดดี     [หยุด]   พอแม กะ ซืนใจ (ช่ืนท่ีใจ)
 
 ลูก ไดดี   พอแม ก็ ชื่นใจ
 ‘ลูกไดดี  พอแมก็รูสึกเบิกบานในใจ’
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ตาราง   1  การแปลงหมวดคําในคํากริยากลืนความ

    คําปลายทาง [+trns]
actv

[-trns]
actv

[-trns]
actv

ลักษณะการแปลงหมวด
คําปลายทางของคํากริยา
กลืนความ

คําตนทาง

[+trns(actv) + N ] 
คํานามมีนัยบอกผูรับ
สภาพ

/ / - สูญความเปนกริยาทวิกรรม
แตดํารงคุณสมบัติเหมือน
คํากริยาตนทาง หรือเปลี่ยน
หมวดคําเปนอกรรมกริยา

[+trns(actv) + N ] คํา
นามมีนัยบอกเคร่ือง
มือ

/ / - ดํารงคุณสมบัติเหมือนคํา
กริยาตนทางหรือเปล่ียน
หมวดคําเปนอกรรมกริยา

[+trns(actv) +  N ] 
คํานามมีนัยบอกแหลง
ที่ตั้ง

/ / - ดํารงคุณสมบัติเหมือนคํา
กริยาตนทางหรือเปล่ียน
หมวดคําเปนอกรรมกริยา

[+trns(actv) + N ] 
คํานามมีนัยบอกเปา
หมาย

- / - เปล่ียนหมวดคําเปน
อกรรมกริยา

[-trns(actv) + N ] คํา
นามมีนัยบอกเคร่ือง
มือ

/ / - เปลี่ยนหมวดคําเปนสกรรม
กริยาหรือดํารงคุณสมบัติ
เหมือนคํากริยาตนทาง

[-trns(actv) + N ] คํา
นามมีนัยบอกแหลง
ที่ตั้ง

- / / ดํารงคุณสมบัติเหมือนคํา
กริยาตนทางหรือเปล่ียน
คุณสมบัติยอยตางไปจากคํา
กริยาตนทาง

[-trns(actv) + N ] 
คํานามมีนัยบอกเปา
หมาย

- / - ดํารงคุณสมบัติเหมือนคํา
กริยาตนทาง

[-trns(actv) + N 
] คํานามมีนัยบอก
แหลงเดิม

- / - ดํารงคุณสมบัติเหมือนคํา
กริยาตนทาง
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สรุป 

 คํากริยากลืนความเปนการรวมตัวของหนวยกริยากับหนวยนามท่ีมา
ประชิดกันอยางกลมกลืน และมีหนาที่เปนกริยาเดี่ยว ซึ่งหากดูอยางผิวเผินอาจมี
โครงสรางเหมอืนกรยิาทีต่องการกรรม คาํกรยิากลนืความจดัไดวา เปนคาํประสม
ประเภทหน่ึง การทดสอบคํากรยิากลนืความวามคีวามแตกตางจากคํากรยิาทีต่าม
ดวยนามโดยทัว่ไปนัน้ใชหลกัการการทําใหเปนหวัเรือ่ง การแปลงหมวดคาํตนทาง
เปนหมวดคําปลายทางของกริยากลืนความมี 4 ลักษณะคือ คําปลายทางดํารง
หมวดคาํเหมอืนหมวดคาํตนทาง คาํปลายทางเปลีย่นหมวดคาํตางไปจากหมวดคาํ
ตนทาง คําปลายทางเปลี่ยนคุณสมบัติยอยตางไปจากคํากริยาตนทาง คําที่แปลง
เปนกริยากลืนความบางกลุมอาจมีการสูญความเปนกริยาทวิกรรมกลายเปนสกร
รมกริยา คํานามที่ประกอบคํากริยากลืนความจะแสดงนัยตอคํากริยา เชน บอก
นัยวาเปนเครื่องมือ บอกแหลงที่ตั้ง บอกเปาหมาย บอกแหลงเดิม 
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 1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานวิจัย เรื่อง การใชภาษาในการตั้งชื่อของคนลาวใน
เขตนครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว ไดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2551 
ประเภท นักวิจัยใหม
 2 อาจารย ประจํากลุมวิชาภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

ลักษณะภาษาในการตั้งชื่อของคนลาว1

สาริสา  อุนทานนท 2



บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของ
คนลาวในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ใน 4 ประเดน็ ไดแก โครงสราง
พยางค ภาษาท่ีใชในการตั้งชื่อ ความหมายของชื่อ และการเปลี่ยนแปลงภาษาท่ี
ใชในการต้ังชื่อ โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับประชากรกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนประชาชนลาวที่เกิดและอาศัยอยูในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวนทั้งหมด 54 คน แบงตามชวงอายุซึ่งสัมพันธ
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองของลาว ไดแก กลุมแรก เกิดกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนสังคมนิยม
คอมมิวนิสต ในป พ.ศ. 2518 กลุมที่สองเกิดในชวงหลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองกอนเขาสูยุคการคาเสรี ในชวงป พ.ศ. 2519 ถึง 2529 และกลุมที่สามคือ
ชวงหลงัการปรับเขาสูการคาเสร ีคอื เกดิหลงั พ.ศ. 2529 ทัง้นีใ้นแตละกลุมจะเก็บ
ขอมูลกลุมละ 18 คน แบงเปนเพศชายและเพศหญิงเทาๆ กัน
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโครงสรางพยางคของชื่อคนลาว แบงออก
เปน 3 กลุม ไดแก โครงสรางแบบพยางคเดียว สองพยางค และสามพยางค โดย
โครงสรางแบบแรกนั้นพบเฉพาะในกลุมที่หน่ึงเทานั้น สวนโครงสรางชื่อแบบสอง
พยางค และสามพยางคนั้น พบในทุกกลุม ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อมาจากภาษา 3 
ภาษา ไดแก ภาษาลาว ภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาเขมร โดยมีการใชภาษา
บาลสีนัสฤตในการตัง้ชือ่มากทีส่ดุ สวนความหมายของชือ่คนลาวนัน้พบวาชือ่สวน
มากหมายถึงเงนิทอง และอญัมณตีาง โดยมกีารนาํคาํวา “คาํ” ซึง่หมายถึง “ทอง” 
เขามาใชในการตั้งชื่อทั้งเพศชาย และหญิงมากที่สุด ซึ่งสะทอนใหเห็นความเช่ือ
ของคนลาวในการตั้งชื่อใหชื่อนั้นมีความหมายเชื่อมโยงไปสูความร่ํารวย ประเด็น
สุดทายคือการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ พบวา แนวโนมในอนาคตคน
ลาวนาจะนิยมตั้งชื่อโดยใชภาษาบาลีสันสกฤตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ชื่อพยางคเดียว
ที่มาจากภาษาลาวนาจะมีจํานวนลดนอยลง และนาจะมีลักษณะภาษาท่ีมีการบง
บอกถึงเพศท่ีเดนชดัขึน้ หรอืมชีือ่ใชเฉพาะเพศหญิงหรอืเพศชายเทานัน้เพ่ิมมากข้ึน

134 | วารสารศิลปศาสตร



ABSTRACT

 This article is intended to characterize the language used in 
names of Lao PDR people in four categories: syllable structure, language 
used, meaning and the change of name. The data is collected from in-
depth interviews with a sample population of 54 Lao people who live in 
Vientiane Principality, Lao PDR. These people are divided into 3 groups 
by age, which correlate with the changes of society and politics in Lao 
PDR. The fi rst group was born before the administration changed from 
absolute monarchy to communism in 1975. The second group was born 
in the era of post-administration change from 1976 to 1986, and the last 
group was born in the era of free trade after 1986. Each group is com-
posed of 18 people and equal numbers of both males and females. 
 The study shows that the syllable structure of Lao names is divided 
into 3 patterns: one-syllable, two-syllable and three-syllable patterns. The 
one-syllable is only found in the fi rst group. The two-syllable and three-
syllable pattern are found in all three groups. The language used in names 
is from either Lao, Pali-Sunskrit, or Khmer language, with Pali-Sunskrit 
being the most commonly used in names. In studying the meaning of Lao 
PDR people’s names it was found that most of them contain the word 
“kham” X ? which means ‘gold’ and is used in both male and female 
names. This refl ects the custom of Lao PDR people to name someone 
using words connected to wealth and prosperity. The study indicates that 
the tendency toward naming someone with a monosyllable is less than 
in the past. Nowadays, the language used in naming will signify clearly 
the gender, and increasingly there will be names used only for the male 
or female.   
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บทนํา

 นับแตผูวิจัยไดสอนวิชาภาษาลาวใหกับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เม่ือป พ.ศ. 2546 จนปจจุบันนั้น ทําใหไดติดตอสื่อสารกับคนลาวมา
ตลอด เห็นวา ชื่อของคนลาวที่มีอายุมากนั้น แตกตางจากชื่อของคนลาวที่ยังอายุ
นอย หรือยังอยูในชวงวัยรุน และชื่อของคนลาวที่รูจักสวนใหญ มักชื่อวา “คํา” 
ที่หมายถึง “ทองคํา” หรือมักมีคําวา “คํา” อยูในชื่อดวย เชน คํา คําผุย คําผง 
คาํแกว เวียงคาํ คาํใบ เปนตน ดงันัน้ ทาํใหผูวจิยัสนใจศึกษาการต้ังชือ่ของคนลาว
วามีลักษณะภาษาท่ีใชในการตั้งชื่ออยางไร และการตั้งชื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยเรื่องยุคสมัย หรือเพศหรือไม อยางไร 
 สําหรับงานศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อในประเทศไทยนั้นมีผูศึกษาวิจัยไว
หลายคน เชน งานวิจัยเร่ือง “การใชภาษาในการต้ังชื่อของคนไทย” ของ สุภา
พรรณ ณ บางชาง (2527) ศึกษาการใชภาษาในการต้ังช่ือของคนไทย ตั้งแต
สมัยสุโขทัยจนถึงป พ.ศ. 2525 พบวา การต้ังชื่อของคนไทยบงบอกถึงฐานะ
ทางสังคม และ มีจํานวนพยางคเพ่ิมมากข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม มี
การใชคําไทยลดลง และมีการใชภาษาบาลี-สันสกฤตเพิ่มขึ้นตามลําดับสมัย ตอ
มา วรางคณา สวางตระกูล (2540) ไดศึกษาการตั้งชื่อของคนไทยท่ีอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร ในวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร” พบวา เพศและอายุมีผลตอการใชภาษาในการต้ังชื่อ 
โดยช่ือของเพศชายมีจาํนวนพยางคนอยกวาเพศหญิงในกลุมอายุเดยีวกนั กลุมคน
อายนุอยมกีารใชภาษาบาลีสนัสกฤตในการต้ังชือ่มากกวากลุมคนอายุมากทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง และชื่อของเพศชายมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ และ
ความกลาหาญ สวนช่ือของเพศหญิงมีความหมายเก่ียวกับความงาม และความ
บริสุทธ์ิ และงานศึกษาของ ชมพูนุช โพธิ์ทองคํา (2541) เรื่อง “การตั้งชื่อของชาว
กะเหร่ียงโปตาํบลสวนผ้ึง อาํเภอสวนผ้ึง จงัหวัดราชบุร”ี ซึง่ไดศกึษาการต้ังช่ือของ
ชาวกะเหร่ียงโป โดยศึกษาเปรียบเทียบการต้ังชือ่ของชาวกะเหร่ียงโปใน 3 ชวงอายุ 
ผลการศึกษาทําใหเห็นวา ชาวกะเหรี่ยงโปนิยมใชภาษาไทยในการต้ังชื่อเพิ่มมาก
ขึ้นตามยุคสมัย กลาวคือในระดับกลุมผูสูงอายุ มีการใชภาษากะเหร่ียงในการตั้ง
ชื่อมากกวากลุมเด็ก ในทํานองเดียวกัน กลุมเด็กมีการใชภาษาไทยในการต้ังช่ือ
มากกวากลุมผูสูงอายุ 
  จากงานศึกษาการใชภาษาในการต้ังช่ือของคนไทยดังกลาวขางตน ทาํให
เกดิขอคาํถามสาํหรบังานวจิยัชิน้นีว้า การตัง้ชือ่ของคนลาวทีน่าจะสะทอนใหเหน็ถึง
ลกัษณะการเปล่ียนแปลงของการใชภาษา ทางดานโครงสรางพยางค ความหมาย และ
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ความเชือ่ของคนลาวได ทัง้นีห้ากเราเขาใจความเชือ่ของคนลาวผานการศึกษาอยาง
ลึกซึ้งเร่ืองการใชภาษาในการตั้งชื่อแลว ยอมกอใหเกิดความเขาใจตอคนลาว และ
สังคมลาวเพ่ิมขึ้น อันจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางทั้งสองประเทศตอไป
 สําหรับกลุมตัวอยางชื่อของคนลาวในการวิจัยนี้มีทั้งหมดจํานวน 54 ชื่อ 
โดยมีขอบเขตการศึกษา คือ ศึกษาเฉพาะชื่อของคนลาวที่เกิดและอาศัยอยูในเขต
นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว แบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งสอดคลองกับชวงเวลา
เกิดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศลาว โดยแบงเปน 3 กลุม โดยใน
แตละกลุมแบงออกเปนเพศชายและเพศหญิง ดังนี้
 กลุมท่ี 1 เกิดกอนการปฏิวัติ (พ.ศ. 2518) มีอายุตั้งแต 34 ปขึ้นไป
 กลุมท่ี 2 เกดิหลังการปฏิวตัจินถึงกอนปรับสูระบบการคาเสรี (พ.ศ.2519 
  - 2529) อายุระหวาง 24 – 33 ป
 กลุมท่ี 3 เกิดหลังการปรับสูระบบการคาเสร ี( หลัง พ.ศ.2529 ) อายุต่ํา
  กวา 23 ป ลงมา 
 แตละกลุมแบงออกเปนกลุมละ 18 คนเทาๆ กัน โดยแบงเปนเพศชาย 
จํานวน 9 คน เพศหญิง 9 คน บทความนี้มุงอธิบายลักษณะภาษาในการต้ังชื่อ
ใน 4 ประเด็น ไดแก โครงสรางพยางค ความหมายของช่ือ ภาษาท่ีใชในการตั้ง
ชื่อ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงชื่อ ดังรายละเอียดตอไปนี้

2. โครงสรางพยางคของชื่อ 
  จากการศกึษาชือ่ของคนลาว พบวามีโครงสรางพยางคทัง้หมด 3 แบบ คอื 
โครงสรางพยางคเดียว โครงสรางสองพยางค และโครงสรางสามพยางค และ
โครงสรางแบบที่พบมากที่สุดคือ โครงสรางพยางคแบบสองพยางค รองลงมาคือ
โครงสรางพยางคแบบสาม พยางค โดยโครงสรางพยางคแบบพยางคเดยีวพบนอย
ที่สุด อยางไรก็ตามจะไดกลาวถึงรายละเอียดโครงสรางพยางคของชื่อคนลาวจาก
จํานวนพยางคนอยไปมาก ดังนี้

2.1 ชื่อพยางคเดียว
 ชือ่ประชากรกลุมตวัอยางทัง้หมดจํานวน 54 ชือ่ พบวามชีือ่ท่ีมโีครงสราง
แบบพยางคเดียว เพียงจํานวน 3 ชื่อ เทานั้น ทั้งนี้พบเฉพาะในกลุมที่ 1 และพบ
เฉพาะในชื่อเพศชายเทานั้น ดังรายชื่อตอไปนี้
 กลุมที่ 1 : สอน สืบ และ หลวง 
  โครงสรางชื่อแบบพยางคเดียวแบงตามประเภทของคํา ไดเปน คํากริยา 
และ คํานาม/คําคุณศัพท ดังนี้
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 1. คําคุณศัพท ไดแก หลวง
 2. คํากริยา  ไดแก สอน สืบ

  จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการต้ังชื่อพยางคเดียว คือ 
เพศ เพราะไมพบวาเพศหญิงในทุกกลุมอายุมีการต้ังชื่อดวยโครงสรางพยางค
แบบพยางคเดียว นอกจากนี้ ปจจัยดานอายุ ยังมผีลตอความแตกตางของชื่อตาม
โครงสรางพยางคแบบพยางคเดยีว กลาวคอื พบวามเีพยีงกลุมที ่1 เทานัน้ ทีม่กีาร
ตั้งชื่อแบบพยางคเดียว และกลุมนี้มีชวงเกณฑอายุตั้งแต 34 ป ขึ้นไป นอกจากนี้
จากกลุมขอมูลยังพบวาชื่อทั้งหมดที่มีพยางคเดียวนั้น เปนคนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

2.2 ชื่อสองพยางค
 โครงสรางชือ่แบบสองพยางคพบมากท่ีสดุ จาํนวน 30 ชือ่ แบงเปนเพศชาย 
จํานวน 19 คน เพศหญิง 11 คน และพบในทั้ง 3 กลุมตัวอยางและทั้งเพศชาย
และเพศหญิง 
 กลุมที่ 1 : จํานวน 9 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 5 คน เพศหญิง 
  จํานวน 4 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
  ผูชาย ไดแก คํามูน บุนสง กงจัน คําใบ สอนคิด 
  ผูหญงิ ไดแก เวียงแกว จันเพง พอนพัน บัวฮอง  
 จากช่ือกลุมที ่1 ขางตนมโีครงสรางช่ือแบบสองพยางค แบงเปน 4 รปูแบบ 
ไดแก
 1. คํานาม + คํานาม ไดแก คํามูน กงจัน เวียงแกว พอนพัน คําใบ 
 2. คํานาม + คํากริยา ไดแก บุนสง บัวฮอง(รอง)
 3. คํากริยา + คํากริยา ไดแก สอนคิด
 4. คํานาม + คําคุณศัพท ไดแก จัน เพง 
  ตัวอยางชื่อขางตน พบวา โครงสรางชื่อแบบสองพยางคพบทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โครงสรางของกลุมนี้พบวา สวนมากเปนโครงสรางแบบ คํานาม 
+ คํานาม โดยปรากฏในตําแหนงพยางคแรกมากที่สุด 
 กลุมที่ 2 : จํานวน 13 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 8 คน เพศหญิง 
  จํานวน 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
  ผูชาย ไดแก แกวนิน คําใบ กองไซ คําฮุง คําปอง สีวอน 
  บุนเหลื่อม แสงคํา
  ผูหญิง ไดแก ไกคํา ไพจิด สีพัน บัววัน แขกแกว
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 โครงสรางแบบสองพยางคของชือ่ขางตน แบงโครงสรางออกเปน 3 รปูแบบ
ไดแก
 1. คํานาม    ไดแก ไพจิด
 2. คํานาม + คํานาม  ไดแก แกวนิน คําใบ ไกคํา บัววัน แขกแกว 
           คําปอง แสงคํา สีพัน
 3. คํานาม + คํากริยา  ไดแก สีวอน
 4. คํานาม + คําคุณศัพท  ไดแก คาํฮุง(รุง) บุนเหลื่อม
  โครงสรางชื่อแบบสองพยางคขางตน พบทั้งเพศชายและเพศหญิง และ
พบทุกกลุมอายุ และพบวามีโครงสรางแบบ คํานาม + คํานาม มากที่สุด และ มี
คาํนามปรากฏอยูในตาํแหนงพยางคแรกมากทีส่ดุ พบทัง้ในกลุมเพศชายและเพศ
หญิง ทัง้นีก้ลาวไดวา เพศ ไมใชปจจัยสาํคัญตอความแตกตางของโครงสรางช่ือแบบ
สองพยางค 
 กลุมที่ 3 : จํานวน 8 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 6 คน เพศหญิง 
จํานวน 2 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
  ผูชาย ไดแก ขันคํา ไพวัน สุเมด ไหมคํา พากพูม สุรี
  ผูหญิง ไดแก เกดแกว แสงจัน 
โครงสรางชื่อแบบสองพยางค แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
 1. คํานาม ไดแก ไพวัน สุเมด พากพูม สุรี 
 2. คํานาม + คํานาม ไดแก ขันคํา ไหมคํา เกดแกว แสงจัน  
 
 โครงสรางช่ือแบบสองพยางคในกลุมตัวอยางกลุมท่ี 3 นี้ แตกตางจาก
กลุมอื่นท่ีมีโครงสรางแบบสองพยางคแตเปนคําคําเดียว โดยพบเฉพาะ คํานาม 
เทานั้น โดยชื่อ “ไพวัน สุเมด ภาคภูมิ และสุรี” นี้มีโครงสรางแบบประกอบดวย
คาํนาม 1 คาํ และ เปนคาํทีม่าจากภาษาบาลีสนัสกฤตทัง้สิน้ ซึง่ไมสามารถแยกคาํ
ออกจากกันไดเพราะจะทําใหความหมายไมสมบรูณ พบทัง้เพศชาย และเพศหญิง 
สวนโครงสรางคาํนามประสมกบัคาํนาม นัน้ยงัคงเปนคาํท่ีเปนคาํ “ลาว” เดมิเปน
สวนใหญ อยางไรก็ตาม โครงสรางชื่อแบบสองพยางคในกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 นี้ 
พบเฉพาะคํานามเทานั้น 

2.3. ชื่อสามพยางค
  โครงสรางช่ือคนลาวแบบสามพยางคนั้นพบวามีมากเปนอันดับที่สอง 
รองจาก โครงสรางแบบสองพยางค โดยโครงสรางชื่อแบบสามพยางค มีทั้งหมด 
21 ชื่อ แบงเปน เพศหญิง จํานวน 16 ชื่อ และเพศชายจํานวน 5 ชื่อ และพบทุก
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กลุมอายุ ดังรายชื่อตอไปนี้
  กลุมที่ 1 จํานวน 6 คน แบงเปน เพศชาย จํานวน 1 คน และ เพศหญิง 
จํานวน 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
  ผูชาย ไดแก วัดทะนา  
  ผูหญงิ ไดแก แสงมะนี สอนสะหวัน วนัทะนา จนัทะลา คะนงึนดิ
 โครงสรางช่ือแบบสามพยางคมโีครงสรางพยางคแบบออกเปน 3 รปูแบบ 
ไดแก
  1. คํานาม ไดแก วัดทะนา จันทะลา วันทะนา
  2. คํานาม + คํานาม ไดแก แสงมะนี 
  3. คํากริยา + คํานาม ไดแก สอนสะหวัน คะนึงนิด
 โครงสรางชื่อแบบสามพยางคในกลุมที่ 1 นี้ พบท้ังเพศชายและเพศหญิง 
และมีลักษณะเหมือนโครงสรางแบบ สองพยางคในกลุมอายุที่ 3 กลาวคือ เปน
โครงสรางแบบท่ีประกอบดวย คาํนาม 1 คํา โดยเปนคําจากภาษาบาลีสันสกฤต 
เปนคํา 1 คํา แตมี 3 พยางค สวนโครงสรางคํานามประสมกับคํานาม และ คํา
กรยิาประสมกบัคาํนามนัน้มลีกัษณะการประกอบคาํเหมอืนกนั คอื เปนการนาํคาํ 
2 คํา มาใชรวมกัน โดยคําใดคําหนึ่งเปนคําสองพยางค และอีกคําหนึ่งนั้นเปนคํา
พยางคเดียว 
 กลุมที่ 2 จํานวน 5 คน แบงเปนเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 4 คน 
ดังรายชื่อตอไปนี้
  ผูชาย ไดแก วอละจัก  
  ผูหญิง ไดแก พุดทะสอน ตุลาคํา เพดมะนี มะนีจัน 
 โครงสรางชือ่แบบสามพยางคขางตนมีโครงสรางชือ่แบงออกเปน 2 รปูแบบ 
ไดแก
  1. คํานาม  ไดแก วอละจัก 
  2. คํานาม + คํากริยา ไดแก พุดทะสอน
  3. คํานาม + คํานาม ไดแก ตุลาคํา เพดมะนี มะนีจัน
  โครงสรางชื่อแบบสามพยางคนี้ เปนโครงสรางแบบที่ประกอบดวย 
คาํนาม 1 คาํ เปนคําจากภาษาบาลสีนัสกฤต และมโีครงสรางแบบ คาํนาม ประสม
กบัคาํ กรยิา และแบบคํานาม ประสมกับคาํนาม สวนรูปแบบคํานาม 1 คาํนัน้ พบ
เฉพาะในเพศชาย และรูปแบบคํานามประสมกับกริยาหรือคํานามดวยกันนั้น พบ
เฉพาะในเพศหญิง 
 กลุมที่ 3 จํานวน 10 คน แบงเปนเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 7 คน 
ดังรายชื่อตอไปนี้
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  ผูชาย ไดแก สาดสะดา อะนุสิด ไซยะสิด 
  ผูหญิง ไดแก สมสะหวัน พุดดาวัน หัดสะดี สุดาวัน 
    อุไลเงิน ปาละมี มะนีจัน
 โครงสรางชือ่แบบสามพยางคขางตนมีโครงสรางชือ่แบงออกเปน 3 รปูแบบ 
ไดแก
  1. คํานาม ไดแก สาดสะดา อะนุสิด ไซยะสิด หัดสะดี ปาละมี 
  2. คํานาม + คํานาม ไดแก พุดดาวัน สุดาวัน อุไลเงิน มะนีจัน 
  3. คํากริยา + คํานาม ไดแก สมสะหวัน  
 
 โครงสรางช่ือแบบสามพยางคนี ้จากขอมูลพบวา เพศเปนปจจยัสาํคัญใน
การตัง้ช่ือ โดยเหน็ไดชดัเจนจากขอมูลของกลุมที ่3 โดยเพศหญงิจะมชีือ่ท่ีมจีาํนวน
พยางคมากกวาเพศชายในกลุมเดียวกัน กลาวคือ ชือ่สามพยางคนีพ้บในเพศหญิง
จํานวน 7 ชื่อ แตพบในเพศชายจํานวน 3 ชื่อ ในขณะท่ีกลุมที่ 1 นั้น ชื่อพยางค
เดยีวพบเฉพาะเพศชาย สวนโครงสรางแบบสองพยางคนัน้ พบในเพศชายมากกวา
เพศหญิง ในทุกกลุมอายุ และจากขอมูลทั้ง 3 กลุม ก็แสดงใหเห็นวา อายุก็เปน
ปจจัยสําคัญในการตั้งชื่อเชนกัน โดยโครงสรางชื่อสามพยางคพบมากในกลุมอายุ
นอยหรือกลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 23 ป โครงสรางชื่อหนึ่งพยางคพบมากในกลุมที่ 1 
หรือกลุมท่ีมีอายุมากกวา 34 ป และโครงสรางชื่อสองพยางคพบมากในกลุมที่ 2 
หรือกลุมอายุ 24 - 33 ป ดังตารางสรุป โครงสรางพยางคแบงตามตัวแปร คือ 
อายุ และ เพศ ตอไปนี้
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    โ ครงสราง
พยางค     

ชื่อหนึ่ง
พยางค 

(จํานวนชื่อ)

ชื่อสอง
พยางค

(จํานวนช่ือ)

ชื่อสาม
พยางค

(จํานวนชื่อ) รวม

กลุมอายุ

กลุมที่ 1 3 9 6 18

กลุมที่ 2 - 13 5 18

กลุมที่ 3 - 8 10 18

รวม 3 30 21 54

    โ ครงสราง
พยางค     

 

ชื่อหนึ่ง
พยางค 

(จํานวนชื่อ)

ชื่อสอง
พยางค

(จํานวนช่ือ)

ชื่อสาม
พยางค

(จํานวนชื่อ) รวม

 เพศ

เพศชาย 3 19 5 27

เพศหญิง - 11 16 27

รวม 3 30 21 54

ตารางที่ 1 โครงสรางพยางคตามกลุมอายุ

ตารางที่ 2  โครงสรางพยางคตามเพศ

 เมือ่จัดแบงโครงสรางของพยางคตามชนดิของคาํท่ีมาประกอบเปนช่ือนัน้

พบวา มี 8 รูปแบบ ดังนี้คือ 1. คํานาม 2. คํากริยา 3. คําคุณศัพท 4. คํานาม + 

คํานาม 5. คํานาม + คํากริยา 6. คํานาม + คําคุณศัพท 7. คํากริยา + คํากริยา 

และ 8. คํากริยา + คํานาม ดงัตารางสรุปโครงสรางพยางคแบงตามชนิดของคํา

ที่มาประกอบตอไปนี้
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กลุมอายุ กลุมที่ 1
(จํานวนชื่อ)

กลุมที่ 2
(จํานวนชื่อ)

กลุมท่ี 3
(จํานวนชื่อ) รวม

ชนิดของคํา ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. คํานาม + คํานาม 3 3 5 8 2 6 27

2. คํานาม 1 2 1 1 7 2 14

3. คํานาม + คํากริยา 1 1 1 - - - 3

4. คํากริยา + คํานาม - 2 - - - 1 3

5. คํานาม + คําคุณศัพท - 1 2 - - - 3

6. คํากริยา 2 - - - - - 2

7. คํากริยา + คํากริยา 1 - - - - - 1

8. คําคุณศัพท 1 - - - - - 1

รวม 9 9 9 9 9 9

รวมทั้งหมด 18 18 18 54

ตารางที่ 3 โครงสรางของพยางคตามชนิดของคําที่มาประกอบ
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 จากตารางขางตนจะเหน็วา รปูแบบโครงสรางพยางคตามชนดิของคาํท่ีมา

ประกอบที่พบมากที่สุด ไดแก คํานาม + คํานาม ซึ่งพบในทุกกลุมอายุ และพบ

ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย รองลงมาคือ โครงสรางแบบ คํานามคําเดียว พบทุก

กลุมอายุ และพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ลําดับรองลงไปนั้นมีจํานวนที่ใกล

เคยีงกนั คอื มโีครงสรางแบบคาํนามประสมกบัคาํกรยิา หรือคาํคณุศัพท หรอื เปน

คํากริยาประสมกับคํากริยา หรือเปนคํากริยา หรือคําคุณศัพทคําเดียว ซึ่งถาเปน

โครงสรางพยางครปูแบบทีม่คีาํกรยิา หรอืคาํคณุศพัทนัน้ พบเฉพาะในกลุมที ่1 จาก

ขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา โครงสรางของพยางคตามชนิดของคําที่มาประกอบ

ในการต้ังชือ่ของคนลาวนัน้นยิมตัง้ชือ่ดวยคาํนามประสมกับคาํนามมากท่ีสดุ สวน

การตัง้ชือ่ดวยคาํทีม่าจากคําคณุศพัท คาํกรยิา หรอืคาํกรยิาประสมกับคาํกริยาน้ัน 

มีการตั้งชื่อดวยรูปแบบนี้เฉพาะในกลุมที่ 1 เทานั้น ในกลุมอายุที่ 2 และ 3 พบวา

นิยมตั้งชื่อโดยใชคํานาม ประสมกับคํานาม หรือคํานามคาํเดียวมากกวา 

 

3. ความหมายของชื่อ
  เนือ่งดวยภาษาลาว เปนภาษาทีเ่ขียนตามเสยีงพดู ทาํใหเกดิ “คาํพองรปู” 

ในภาษาลาวเปนจํานวนมาก กลาวคือ คําหนึ่งคํานั้นมีความหมายไดหลายความ

หมาย สําหรับการวิเคราะหความหมายของชื่อของคนลาวในงานวิจัยชิ้นนี้นั้น 

วิเคราะหความหมายจากการสัมภาษณเจาของช่ือเปนหลัก และถาเจาของช่ือไม

ทราบความหมายของชื่อตน ผูวิจัยจึงจะวิเคราะหความหมายจากพจนานุกรมลาว

ประกอบ เชน คําวา “สี” พบในคําวา “สีวอน” และ “สีพัน” สําหรับชื่อ “สีวอน” 

นั้น เจาของชื่อใหสัมภาษณวา “สี” หมายถึง ความดี บวกกับคําวา “วอน” ซึ่ง

หมายถึง ไหววอน รวมกันแลวหมายถึง “การไหววอนในสิ่งที่ดี” แตถาวิเคราะห

ชื่อนี้ตามรากศัพทภาษาบาลีสันสฤต จะไดคําวา “ศรี + วร” ซึ่งหมายถึง “ความดี 

ความเปนมงคล ความประเสริฐ” ได แตผูวิจัยจะยึดถือความหมายท่ีไดจากการ

สัมภาษณเปนหลัก 

 แตสําหรับ ชื่อ “สีพัน” นั้นเจาของชื่อไมทราบความหมายของช่ือตน ผู

วิจัยก็จะวิเคราะหความหมายจากพจนานุกรมลาวประกอบ โดยถาวิเคราะหความ

หมายตรงตามตัวอกัษร จะหมายถึง “สสัีนมาเกีย่วพนั” นัน้นาจะเปนความหมายท่ี

ไมเหมาะสมจะนาํมาตัง้ชือ่ ผูวจิยัจงึวเิคราะหวา มาจากคําวา “ศร+ีพนัธุ” มากกวา 
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เพราะคําวา “พัน” ในภาษาลาว มีความหมายวา “พันธุ” ได แตไมปรากฏความ

หมายวา “พรรณ” ดังนั้น คํานี้จึงนาจะหมายถึง “เผาพันธุที่ดี” เปนตน

และจากการศึกษาขอมูลกลุมตัวอยาง พบวา ชื่อของคนลาวสวนใหญจะตั้งชื่อให

มีความหมายเช่ือมโยงกับความรํ่ารวย โดยนําชื่อเรียกของส่ิงของท่ีมีคามาต้ังชื่อ 

พบมากที่สุด คือคําวา “คํา” ซึ่งหมายถึง “ทอง” รองลงมาคือคําวา “มะนี” ซึ่ง

หมายถึง “อัญมณี” และจากการเก็บขอมูลดวยสัมภาษณนั้นทําใหทราบวาคําวา 

“มะนี” นี้ โดยทั่วไปแลวคนลาวหมายรวมถึง เพชรนิลจินดา หรือเครื่องประดับที่

ตกแตงดวยเพชรพลอย และคําทีม่จีาํนวนมากอีกคาํหน่ึงคอืคาํวา “แกว” ซึง่หมาย

ถึง “อัญมณี” เชนกัน และจากการศึกษาคนควาความหมายจากพจนานุกรมลาว 

พบวา คําวา “แกว” นอกจากจะหมายถึงอัญมณีแลว ยังหมายถึง “พระรัตนตรัย 

หรือ บุคคลที่มีคาแกสังคม” ดวย ฉะน้ันคําวา “แกว” โดยความหมายรวมแลว

จึงหมายความแตสิ่งที่ดี ที่เปนมงคลแกชีวิต คนลาวจึงนิยมนําคําวาแกวมาใชตั้ง

ชื่อเชนเดียวกับคําวา “คํา”  หรือ คําวา “มะนี”  นอกจากนี้ก็มีคําที่มีความหมา

ยอื่นๆ ที่ใชในการตั้งชื่อดวย  รวมทั้งสิ้น 11  กลุมความหมาย  ดังตารางตอไปนี้

กลุมอายุ/ เพศ กลุมที่ 1
(จํานวนชื่อ)

กลุมที่ 2
(จํานวนชื่อ)

กลุมท่ี 3
(จํานวนชื่อ) รวม

ความหมายของคํา ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1. ทองคํา/อัญมณี/
สิ่งที่มีคา

คาํมูน 
คําใบ

เวียง
แกว 
แสงมะ
นี 

แ ก ว
นิน 
คําใบ 
คําฮุง 
คําปอง
แสงคํา

ไกคํา 
แ ข ก
แกว
ตุ ล า
คํา 
เ พ็ ด
มะนี
ม ะ นี
จัน

ขันคํา 
ไ ห ม
คํา 

เกดแกว
อุไลเงิน
มะนีจัน

19

ตารางที่ 4   ความหมายของชื่อ
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2.  บุญ / ความดี / 
พร / ประเสริฐ/ ความ
เจริญ/ความสมหวัง/
ศาสนา/การส่ังสอน/
ศาสดา/สวรรค/การ
ไหว

บุนสง
วัดทะ
นา
สอน   
สอน
คิด

พอน
พัน
สอน
สะห
วันวัน
ทะนา  

บุน
เหล่ือม

สีพัน  
พุดทะ
สอน

สาด
สะดา 
อะนุ
สิด

สมสะ
หวัน
ปาละมี

14

3.  ความย่ิงใหญ/
อํานาจ /
    ชัยชนะ/อาวุธ/
ปญญา/ ปราชญ

หลวง - กองไซ  
วอละ
จัก  

- พาก
พูม
ไซยะ
สิด 
สุเมด 

- 6

4.   พระจันทร - จันเพ็ง 
จันทะ
ลา

- - - แสงจัน 3

5.   คํากริยาท่ัวไป สืบ คะนึง
นิด

สีวอน   - - - 3

6.    ดอกบัว - บัว
ฮอง

- บัววัน - - 2

7.  ผูหญิง /ความ
งาม

- - - ไพจิด - สุดาวัน 2

8.  ปา / ธรรมชาติ/
ตนไม

กงจัน - - - ไพวัน - 2

9.  พระอาทิตย - - - - สุรี - 1

10.  ชาง - - - - - หัดสะดี 1

11.  วันที่เกิด - - - - - พุดดา
วัน

1

รวม 9 9 9 9 9 9 54

146 | วารสารศิลปศาสตร



 จากขอมูลตารางขางตน แสดงใหเห็นวา ชื่อที่มีความหมายเก่ียวของกับ

ทองคํา อัญมณี หรือสิ่งที่มีคาพบมากที่สุด พบในทุกกลุมอายุ และพบทั้งเพศชาย 

และเพศหญิง ลําดับที่ 2 คือ ชื่อที่มีความหมายหมายถึงบุญ ความดี พร ประเสริฐ 

สวรรค ความเจริญ ความสมหวัง ศาสนา และการสั่งสอน พบในทุกกลุมอายุ 

และพบทั้งเพศชาย และเพศหญิงเชนกัน ลําดับที่ 3 คือ ชื่อที่มีความหมายหมาย

ถึง ความยิ่งใหญ อํานาจ ชัยชนะ อาวุธ ปญญา และ ปราชญ พบทุกลุมอายุ แต

พบในกลุมท่ี 3 มากที่สุด และพบเฉพาะในเพศชายเทานั้น ลําดับที่ 4 คือ ชื่อที่มี

ความหมายหมายถึง พระจันทร พบในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ไมพบในกลุมที่ 2 

และพบเฉพาะในเพศหญิง ลําดับที่ 5 คือ ชื่อที่หมายถึงกริยาการกระทําโดยท่ัวไป 

พบเฉพาะกลุมที่ 1 และ 2 ไมพบในกลุมที่ 3 ลําดับถัดตอจากนี้ไปนั้น พบขอมูล

จํานวนนอย ประมาณ 1 - 2 ชื่อ เชน ชื่อที่มีความหมายหมายถึง ดอกบัว พบ 2 

ชื่อ ในกลุมท่ี 1 และ 2 ไมพบในกลุมที่ 3 และพบเฉพาะ เพศหญิง ชื่อที่หมายถึง

ผูหญิงหรือความงาม พบ 2 ชื่อ และพบเฉพาะในกลุมที่ 2 และ 3 ไมพบในกลุม

ที่ 1 และพบเฉพาะในเพศหญิง สวนชื่อที่มีความหมายหมายถึง พระอาทิตย พบ 

1 ชื่อ และพบเฉพาะในเพศชายในกลุมที่ 3 สวนชื่อท่ีมีความหมายถึง ชาง และวัน

ที่เกิดนั้น พบความหมายละ 1 ชื่อ และพบเฉพาะเพศหญิงเทานั้น และขอมูลท่ีนา

สนใจคือ ชื่อวา “หัดสะดี” ที่หมายถึง “ชาง” นี้ โดยทั่วไปแลวนาจะตั้งชื่อนี้ใหกับ

เพศชาย แตในการศึกษาพบวาเปนชือ่ของเพศหญิง โดยเจาของช่ือใหสมัภาษณวา 

บดิาเปนผูตัง้ชือ่ให และไมทราบความหมายของคํานีเ้ลย แตเหน็วาไพเราะจึงนาํมา

ตั้งชื่อใหกับลูกสาว ของตน

 กลาวโดยสรปุคอื ชือ่ทีม่คีวามหมายหมายถงึสิง่ท่ีมคีา เชน ทองคาํ อญัมณ ี

แกว เพชรนลิจนิดาตางๆ นัน้ คนลาวนยิมนาํมาตัง้ชือ่มากทีส่ดุ เนือ่งจากเปนชือ่ท่ี

มคีวามหมายเช่ือมโยงไปสูความร่าํรวยเงนิทองและทรัพยสนิ ลาํดบัรองลงมาคือชือ่

ที่มีความหมายหมายถึงบุญ ความดี พร สิ่งประเสริฐ และคําที่เกี่ยวของกับศาสนา

นัน้ คนลาวกน็ยิมนาํมาตัง้ชือ่เชนกนั ดวยพบขอมลูในทกุกลุมอาย ุและพบทัง้เพศ

หญิงและชาย นอกจากนี้ ก็มีชื่อที่มีความหมาย เกี่ยวของกับอํานาจ ชัยชนะ และ

ธรรมชาติรอบตัว เชน พระจันทร พระอาทิตย ตนไม ดอกบัว เปนตน

4. ภาษาท่ีใชการตั้งชื่อ
  เม่ือพิจารณาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อบุคคลในภาษาลาว พบวา สวนมาก
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เปนการใชคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาลาวที่ใชอยูในชีวิตประจําวันมากที่สุด รอง

ลงมาเปนการต้ังช่ือโดยใชภาษาบาลีสันสกฤตในการต้ังชื่อ ซึ่งในขอมูลการวิจัยนี้

สะทอนใหเหน็วา ชวงเวลาการเกิด การเปล่ียนแปลงการปกครอง และเปล่ียนแปลง

สังคมลาว และเพศนั้น ไมใชปจจัยสําคัญของการใชภาษาในการตั้งชื่อที่แตกตาง

กันระหวางภาษาลาวและภาษาบาลีสันสกฤต เพราะพบวามีการใชทั้งภาษาลาว

และภาษาบาลีสันสกฤตในทุกกลุมตัวอยาง

 อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวาชื่อภาษาบาลีสันสกฤตน้ันมีจํานวน

เพิ่มมากข้ึนในกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 คือ กลุมที่มีอายุนอยกวา 23 ปลงมา ตอไป

นี้เปนตัวอยางช่ือคนลาวโดยแบงตามภาษาท่ีใชในการต้ังชื่อ ซึ่งจัดแบงไดเปน 4 

กลุม ไดแก ภาษาลาว ภาษาลาวปนภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมรปนภาษาบาลี

สันสกฤต และภาษาบาลีสันสกฤต ดังรายละเอียดตอไปนี้

 ภาษาลาว  เชน คาํมนู คาํใบ คาํฮุง(รุง) คาํปอง ขนัคาํ ไหมคาํ 

    สอน สบื สอนคดิ เวยีงแกว กองไซ(ไซดกัปลา) 

    แขกแกว บัวฮอง(รอง) หลวง แสงคํา ไกคํา 

    กงจัน (ตนจัน) สีวอน (สี+วิงวอน)

 ภาษาลาว กับภาษาบาลี สันสกฤต เชน แกวนิน (นิล) 

 (อักษรตัวเขมหมายถึงภาษาบาลีสันสกฤต) เกดแกว (เกต)ุ บนุสง (บญุ) 

      บนุเหล่ือม (บญุ) พดุทะสอน 

      (พุทธ+สอน) สมสะหวัน 

      (สวรรค) แสงมะนี (มณี) 

      พดุดาวันพธุ+วนั ) อไุลเงนิ 

      แสงจัน (จันทร) บัววัน 

      (วรรณ )  สอนสะหวัน 

      (สอน+สะหวัน)

 ภาษาเขมร กับภาษาบาลี สันสกฤต  เชน คะนึงนดิ (นติย) 

 (อักษรตัวเขมหมายถึงภาษาบาลีสันสกฤต)

 ภาษาบาลี สันสกฤต เชน จันเพง (จันทรเพ็ญ) ไซยะสิด 

     (ไชยสิทธิ์) หัดสะดี (หัสดี) 
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    ปาละมี(บารมี) อะนุสิด (อนุสิทธ์ิ) ไพจิด 

    (ไพรจิต) พาคพูม (ภาคภูม)ิ สลุ(ีสรุยี) จนัทะลา 

    (จนัทรา) ไพวนั(ไพรวัลย) สเุมด (สเุมธ) มะนจีนั 

    (มณีจันทร) พอนพัน (พรพรรณ)วัดทะนา 

    (วฒันา) วนัทะนา (วนัทนา) สดุาวนั (สดุาวรรณ) 

    วอละจัก (วรจักร) สีพัน (ศรีพันธุ) เพ็ดมะนี 

    (เพชรมณี) สาดสะดา (ศาสดา) ไซยะสิด(ไชยสิทธ์ิ) 

  จากขอมูลขางตน แสดงใหเหน็วา ภาษาท่ีใชในการต้ังชือ่ของคนลาวน้ัน 

มทีีม่าจากภาษาบาลสีนัสกฤตมากทีส่ดุ พบจํานวนทัง้หมด 21 ชือ่ รองลงมาคอื ตัง้

ชื่อดวยภาษาลาว พบจํานวน 18 ชื่อ ลําดับ 3 คือ ชื่อที่มาจากภาษาลาวปนภาษา

บาลีสันกฤต พบจํานวน 14 ชื่อ ลําดับสุดทายคือ ตั้งชื่อดวยภาษาเขมรปนภาษา

บาลีสันสฤต พบเพียง 1 ชื่อ ดังนั้น จากขอมูลตัวอยางนี้ แสดใหเห็นวา คนลาว

นิยมต้ังช่ือดวยภาษาบาลีสันสฤตมากกวาต้ังช่ือดวยภาษาลาว หรือภาษาลาวปน

ภาษาบาลีสันสฤต หรือภาษาลาวปนภาษาเขมร ซึ่งขอมูลนี้นําไปสูประเด็นเรื่อง

แนวโนมในการเปล่ียนแปลงช่ือของคนลาวท้ังในปจจัยเร่ืองอายุ และเพศ ดังจะ

กลาวในหัวขอลําดับตอไปนี้

5. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงชื่อ
  สวนนีจ้ะกลาวถงึแนวโนมการเปลีย่นแปลงชือ่ของคนลาวในอนาคตโดยใช

ขอมลูอางองิจากชือ่ของคนลาวในกลุมตวัอยางงานวจิยันีป้ระกอบการสมัภาษณคา

นยิมในการต้ังชือ่ของคนลาวในปจจุบนั โดยแบงเปน 2 ประเด็นหลัก ทีส่ะทอนให

เหน็จากขอมูลท่ีเกดิข้ึน ไดแก การเปลีย่นแปลงชือ่ของคนลาวในการเลอืกใชภาษา

ในการตั้งช่ือ และการเปลี่ยนแปลงคําที่ใชตั้งชื่อของคนลาวแบงตามเพศหญิงและ

ชาย 

 5.1 การเปล่ียนแปลงช่ือของคนลาวในการเลือกใชภาษาในการ
ตั้งชื่อ
  ภาษาเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เชนเดียวกัน ในสังคมลาว มีการเปลี่ยนแปลง
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ระบอบการปกครองจากระบบเจามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริยมาสูระบบ

ประชาธิปไตยสังคมนิยม เมื่อ ค.ศ. 1975 หรือเมื่อสามสิบกวาปที่ผานมานี้ ชวง

เวลาท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางทางสังคมคร้ังสําคัญน้ียอมสงผล

กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาลาวอยางเลี่ยงไมไดและทายที่สุดก็เกิดการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญกับภาษาลาว เม่ือลดจํานวนตัวอักษรและกําหนดกฎการ

เขียนสะกดแบบใหม คือ “นโยบายเขียนตามเสียงพูด” เปนหลัก ดังนั้น รูปคํา

ศพัทจงึเกดิมกีารพองรปูกนัเกดิขึน้ระหวางคาํเดมิทีเ่ปนภาษาลาว และคําทีม่าจาก

ภาษาบาลี สันสกฤต ดังที่เราพบในภาษาที่ใชในการตั้งชื่อของคนลาว เชน คําวา 

“สี” มีความหมาย ถึง “สี” หรือ “ศรี” ก็ได หรือคําวา “ พัน” ซึ่งเดิมเคยมีความ

หมายหลากหลาย เชน “พัน” ซึ่งเปนคํากริยา “พันธ” หมายถึง ความสัมพันธ 

และ “พันธุ” หมายถึง เผาพันธุ เปนตน ดังนั้น จากปญหาการ “คําพองรูป ” นี้

จงึทาํใหการวเิคราะหขอมูลนี ้ตองวเิคราะหประกอบกบัการสมัภาษณเจาของชือ่ดวย

 อยางไรก็ตาม ประเด็นแนวโนมการเปลี่ยนแปลงชื่อของคนลาวที่สังเกต

ไดชัดเจนคือ จํานวนการต้ังชื่อโดยใชภาษาลาวน้ันมีแนวโนมลดลงอยางเห็นได

ชัด โดยกลุมท่ี 1 มีการใชชื่อภาษาลาวมากท่ีสุด สวนกลุมที่ 3 มีการตั้งชื่อโดยใช

ภาษาบาลี สันสกฤต มากที่สุด และการตั้งชื่อโดยใชภาษาลาวประสมกับคําภาษา

บาลีสันสกฤต ก็มีสัดสวนลดลงเชนเดียวกัน

 ทัง้นี ้จากขอมลูการสมัภาษณ ทาํใหไดทราบวา หากเปนชือ่ทีม่าจากภาษา

บาลีสันสกฤต คนลาวคิดวาฟงไพเราะกวาคําที่เปนภาษาลาว นอกจากนี้ยังไดรับ

อทิธพิลจากระบบการศกึษา ทาํใหคนลาวเรยีนรูคาํศพัททีม่าจากภาษาบาลสีนัสฤต

เพิ่มมากข้ึน มีการใชในสื่อสาร และในสื่อตางๆ มากขึ้น การไดรูความหมายของ

คําบาลีสันสกฤตนี้สงผลใหมีการตั้งชื่อภาษาบาลีสันสกฤตเพิ่มมากขึ้น ตารางที่ 5 

ตอไปนี ้แสดงจาํนวนการเปลีย่นแปลงการตัง้ชือ่ตามกลุมอาย ุและภาษาทีใ่ช ดงันี ้
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 จากตัวอยางในตารางท่ี 5 ขางตนนี้ สะทอนใหเห็นแนวโนมของการ

เปล่ียนแปลงช่ือของคนลาวในอนาคตวา นาจะมีการใชภาษาบาลี สันสกฤต ใน

การตั้งชื่อเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเม่ือถึงชวงเวลาหนึ่งอาจจะมีปริมาณท่ีมากกวาคําภาษา

ลาว อยางไรก็ตามการใชภาษาลาวในการต้ังช่ือนั้นนาจะยังคงอยู สวนการใชทั้ง

ภาษาลาวและภาษาบาลีสนัสกฤตในการต้ังชือ่นัน้ นาจะลดบทบาทลง เปล่ียนเปน

ใชภาษาบาลีสันสกฤตในการตั้งชื่อเพียงอยางเดียวแทน

 5.2 การเปลี่ยนแปลงคําที่ใชตั้งชื่อของคนลาวแบงตามเพศหญิง
และชาย 
 ผูวิจัยสังเกตจากคําที่ใชในการต้ังชื่อที่พบในกลุมตัวอยางเมื่อพิจารณา

โดยใชเพศเปนเกณฑทั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลสวนน้ีโดยการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก 

โดยต้ังอยูบนสมมติฐานท่ีวา ชื่อคนลาวจะสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ

เพศชายหรือหญิงหรือไม นอกจากนี้ผูวิจัยก็พบวาคําที่นํามาเรียกชื่อนั้นมีจํานวน

ไมมาก และสามารถใชไดทัง้เพศชายและเพศหญงิ โดยเฉพาคําวา “คาํ” ซึง่หมาย

ถึง “ทอง” ดังไดเสนอไปแลว ทั้งนี้ผูวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางในคําถามท่ีวา “คํา

ใดบางท่ีสามารถใชกับชื่อเฉพาะเพศชาย หรือเพศหญิงเทานั้น” หรือ “ คําใดบาง

ทีส่ามารถนาํมาตัง้ชือ่ไดทัง้เพศชายและเพศหญงิ” และนาํคาํตอบทีไ่ดมาวเิคราะห

ประกอบกับขอมูลกลุมตัวอยาง ทําใหเห็นการเลือกใชคําที่นํามาใชตั้งชื่อ อยางไร

ก็ตาม ผูวิจัยจะไดอธิบายควบคูไปกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณดวย

ตารางที่ 5 จํานวนชื่อคนลาวแบงตามภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ  

กลุมที่ ภาษาลาว ภาษาลาว+ 
ภาษาบาลี
สันสกฤต   

ภาษาบาลี 
สันสกฤต

ภาษาเขมร
+ภาษาบาลี
สันสกฤต

รวม

1 8 3 6 1 18

2 7 6 5 - 18

3 2 5 11 - 18

รวม 17 14 22 1 54
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เพศ
คําเฉพาะ

คําที่ใชรวมกัน
เพศชาย      เพศหญิง

กลุมที่ 1 หลวง บุน สืบ บัว มะนี คํา  สอน   สี    
จัน

กลุมที่ 2 สาสะดา วอละจัก ไซ
ยะสิด

บัว มะนี ไพจิด เพ็ด 
พุดทะสอน

แกว  เวียง สะ
หวัน

กลุมที่ 3 อะนุสิด พากพูม สุ
เมด

สุ ด า วั น  ม ะ นี จั น  
แสงจัน  เพ็ดมะนี อุ
ไลเงิน  พุดดาวัน เกด
แกว

คํา

ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงคําที่ใชตั้งชื่อของคนลาวแบงตามเพศ

 จากตารางท่ี 6 ขางตนนั้นสะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเลือก

ใชคําที่นํามาใชในการตั้งชื่อคนลาว ที่วากอนเปลี่ยนแปลงการปกครองน้ันชื่อของ

คนลาวท่ีมีคําบงบอกเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงนั้นมีจํานวนนอย คํา สวนมาก

สามารถใชรวมกันไดทั้งหมด เชน คํา สอน สี จัน แตในระยะหลังตอมานั้น คําที่

บงบอกเพศหรือเปนคาํทีน่ยิมนํามาใชในการต้ังชือ่เพศใดเพศหน่ึงเฉพาะเทานัน้ มี

จํานวนคํามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 พบวา คําเหลานี้สวนมาก

เปนคําภาษาบาลีสันสกฤต มากกวาคําภาษาลาวเดิม ซึ่งตรงขามกับกลุมตัวอยาง

กลุมที่ 1 ซึ่งคําที่บงเพศเฉพาะนั้นเปนคําลาวเดิม

 นอกจากน้ี คําที่ใชบงบอกเพศชายในอดีตกับปจจุบันมีความแตกตาง

กันอยางเห็นไดชัด เพราะในอดีตมีจํานวนนอยกวาและเปนคําลาว สวนปจจุบัน

นอกจากจะมีปริมาณที่เพิ่มข้ึนแลวสวนมากยังเปนคําบาลีสันสกฤต ลักษณะนี้เกิด

ขึน้กบัคาํบงเฉพาะเพศหญิงเชนเดยีวกนั โดยสวนมากในกลุมตวัอยางกลุมสดุทาย

นี้จะมีคําที่สื่อใหเห็นถึงชื่อเพศหญิงเชน สุดา มะนี วัน แสงจัน ซึ่งคําเหลานี้กลุม

ตวัอยางแสดงทัศนะวาเปนชือ่ทีใ่ชกบัเพศหญิง และไมสามารถนํามาต้ังชือ่เพศชาย

ได เชนเดียวกับชื่อ สาสะดา อะนุสิด ไซยะสิด สุเมด และ พากพูม ซึ่งไมสามารถ

นํามาต้ังเปนชื่อผูหญิงไดเชนกัน อยางไร ก็ตาม ยังมีคําที่ใชตั้งชื่อทั้งผูชายและผู

หญิงได คอื คาํวา “คาํ” โดยนําไปประสมกับชือ่เลนหรือช่ือเดมิของตนเอง และคํา
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ที่สามารถใชตั้งชื่อไดทั้งสองเพศนี้สวนมากแลวเปนคําลาวเดิม เชน คํา แสง สอน 

จัน (ตนจัน) สวน ไหม แกว เวียง สม เปนตน

  ดังนั้นจากขอมูลขางตนนี้เปนสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแนว

โนมการเปลีย่นแปลงชือ่ของคนลาวในอนาคตไดวา จะมคีาํทีน่าํมาใชตัง้ชือ่เพศชาย

หรือเพศหญิงโดยเฉพาะจํานวนเพิ่มมากขึ้น และนาจะเปนคําภาษาบาลีสันสกฤต

มากกวาคําลาวเดิม คําที่เคยใชรวมกันไดทั้งเพศชายและเพศหญิงนาจะมีจํานวน

ที่ลดลง และหากจะมีเพิ่มข้ึนก็นาจะเปนคําลาวเดิมมากกวาคําที่มาจากภาษาบาลี

สันสกฤต 

  อยางไรกต็ามผูวจิยัสนันษิฐานวา คาํวา คาํ มะน ีเพด็ เวยีง แกว 

สะหวัน นาจะเปนคาํทีส่ามารถนํามาตัง้ชือ่ไดทัง้เพศชายและเพศหญิงเนือ่งจาก คาํ

เหลานี้แสดงถึงความร่ํารวย มั่งคั่ง สวรรค และบานเมือง ซึ่งผูที่ตั้งชื่อใหตองการที่

จะใหคนทีต่นตัง้ชือ่ใหนัน้มคีวามสขุ มเีงินทองมากมาย หรอืไดอยูในบานเมอืงทีม่ี

แตความสุข ดังอยูในสวรรคตามคําที่นํามาตั้งเปนชื่อ

6. อภิปรายผล 

  การต้ังชือ่ของคนลาวมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตสูปจจบุนั กลาวคือ 

กลุมท่ีเกิดกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2518 นั้น สวนใหญจะมีชื่อ

เดิมของตนท่ีใชเรียกในชุมชน โดยยังไมไดแจงช่ือกับทางการ เพราะยังไมไดแจง

ชื่อทําบัตรประจําตัวประชาชน หลังจากที่รัฐบาลลาวกาวเขาสูชวงการคาเสรีซึ่งมี

การสาํรวจจาํนวนประชากรทัว่ประเทศและตองมเีอกสารแจงชือ่ท่ีอยูของบคุคล ใน

การทําเอกสารประจําตวั อาทิ บตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ดงั

นัน้ ประชาชนกลุมนีจึ้งอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงชือ่ของตนเองบาง โดยชือ่เดมิอาจ

เปนช่ือท่ีมพียางคเดยีว แตเม่ือตองแจงช่ือกับรฐับาล อาจเพ่ิมคาํเขาไปใหมจีาํนวน

พยางคเพิ่มมากข้ึน ทั้งนี้ชื่อเดิมที่เปนพยางคเดียวอาจซ้ํากับบุคคลอื่น จึงเพิ่มคําที่

มีความหมายท่ีดีที่เปนมงคลเขาไปในชื่อ เดิม และคําที่เพิ่มเขาไปมกัจะเปนคําวา 

“คํา” “สะหวัน” “มะนี” “แกว” เปนตน อยางไรก็ตามยังมีจํานวนหนึ่งที่ยังคงใช

ชือ่เดิมดงัทีพ่บวามีการใชชือ่พยางคเดยีว ซึง่หมายถึงชือ่จริงและช่ือเลนไปพรอมกัน

 สวนปจจุบันดวยอิทธิพลของการศึกษาที่ขยายออกไปสูพื้นที่อื่นๆ นอก

เหนือจากตวัเมอืงทาํใหประชาชนมคีวามรู โดยเฉพาะมคีวามรูภาษาบาลสีนัสกฤต
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เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับทัศคติที่ดีที่มีตอภาษาบาลีสันสกฤตเนื่องจากเปนภาษา

ที่ใชในพุทธศาสนา และมีการจัดทําพจนานุกรมภาษาบาลีสันสกฤตขึ้นในยุคหลัง 

ทาํใหมกีารตัง้ชือ่โดยการดูความหมายจากพจนานุกรม หรอืจากสือ่อืน่ๆ เพิม่มาก

ขึ้น สงผลใหมีความนิยมในการใชภาษาบาลีสันสกฤตเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษา

นี้สอดคลองกับงานของ สุภาพรรณ ณ บางชาง (2527) เรื่อง “การใชภาษาใน

การตั้งชื่อของคนไทย” ซึ่งศึกษาการใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทยท่ีอาศัยอยู

ในเมืองหลวงต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงป พ.ศ.2525 และพบวา การต้ังช่ือของคน

ไทยมีจํานวนพยางคมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการใชคําไทยลด

ลง และมีการใชภาษาบาลี-สันสกฤตเพ่ิมข้ึนตามลําดับสมัย เชนเดียวกับผลการ

ศึกษาของ วรางคณา สวางตระกูล (2540) เรื่อง “การตั้งชื่อของคนไทยที่อาศัย

อยูในกรุงเทพมหานคร” ที่สะทอนใหเห็นวา กลุมอายุนอยมีการใชภาษาบาลี

สันสกฤตในการตั้งชื่อมากกวากลุมคนอายุมากทั้งเพศชายและเพศหญิง ผลการ

วจิยัเร่ืองโครงสรางพยางคของช่ือกส็อดคลองกับผลการศึกษาของ วรางคณา สวาง

ตระกูล (2540) ในประเด็นที่วา ชื่อเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความแตกตางกัน

ทั้งโครงสรางพยางค โดยพบวาเพศหญิงมีชื่อที่มีจํานวนพยางคมากกวาเพศชาย

ในกลุมอายุเดียวกัน อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องความหมาย นั้น ผลการศึกษา

ของงานวิจัยนี้แตกตางจากผลการศึกษาของวรางคณา เพราะ ชื่อของคนลาวกลุม

ตัวอยางมีคํา ที่ใชเหมือนกันทั้งเพศชายเพศหญิง โดยเฉพาะในกลุมที่ 1 และกลุม

ที ่2 ซึง่มคีาํท่ีสามารถนาํมาใชไดทัง้เพศชายและหญงิอยางชดัเจน คอื คาํวา “คาํ” 

ซึง่หมายถงึ “ทองคาํ” ประเดน็ทีค่วรจะมกีารศกึษาเกีย่วกับการตัง้ชือ่ตอไปคอื การ

ตัง้ชือ่เลนของคนลาวซ่ึงเปนวฒันธรรมใหม กลาวคือ ในอดีตสวนมากคนลาวต้ังชือ่

เพียงช่ือเพียงพยางคเดียว และใชชื่อนี้เปนชื่อเลนดวย หรืออาจมีชื่อจริงมากกวา 

หนึ่งพยางค แตมีการเรียกชื่อใหสั้นลง เปนหนึ่งพยางคได แตปจจุบันพบวามีการ

ตั้งชื่อเลนซึ่งแตกตางจากชื่อจริง  โดยเฉพาะการใชภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อเลน    

ดงันัน้ ควรจะมกีารศกึษาในเชงิลกึตอไปเพือ่จะไดสะทอนการเปลีย่นแปลงของการ

ตั้งชื่อคนลาวที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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