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ทีป่รึกษา 
 ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค 
 รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจติรา 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ค าคง 
 ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 
 
บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ 
 
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 
 ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล 
 นวทิวา สีหานาม 
 ประภาพร ศศิประภา 
 พัชรี ธาน ี
 
กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธ์ิ กอบบุญ   คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม ประสานศักดิ ์  คณะศลิปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ  สาขาวิชาศิลปศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ ์    คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ดร.อรทัย สุทธิ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัสารคาม 
ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง    คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

     มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์  คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี   

     มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  
 
ออกแบบปก 
 นายประนิทัศ ภูขดี 
 นางสาวติณณา ภาษาพรม 
 
พิมพ์ท่ี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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การประชุมวิชาการระดบัชาตดิ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2561 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
หลักการและเหตผุล  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการตามภารกิจด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ประเทศท่ีมี
บริบทสังคมและการศึกษาเปล่ียนแปลงไป ตามนโยบายและแผนส าคัญ ๆ ของประเทศ ได้แก่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนการ
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  ซึ่งมีกรอบเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตระหนักถึงการผลิตบัณฑิต และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องเป็นไปตามทิศทางของการ
พัฒนาประเทศตามแผนดังกล่าว ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเน้นเทคโนโลยี การเรียนรู้
เชิงรุก และนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์เป็นหน่วยงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ต้องปรับตัวตามการ
ขับเคลื่อนทางนโยบายระดับชาติ เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามเป้าประสงค์การพัฒนาประเทศและ
มหาวิทยาลัย จึงต้องมีการพัฒนากรอบเป้าหมายแนวทางท่ีเหมาะสม เช่น เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการความรู้ การพัฒนาให้ก้าวทันกับเกณฑ์มาตรฐานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น Ed-Pex เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
          ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าว ประกอบกับคณะศิลปศาสตร์  มีภารกิจหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา   จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยยุคใหม่ในประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
และบรรลุเป้าหมายตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานวิจัยต่างๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับชาติ 

2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันในระดับชาติ 

3) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับชาติ 

 

1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBUII 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBUII 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBUII



 

 

 
 

iii 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในระดับชาติระหว่างนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และนักวิจัยทั้งใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 2) เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และผลงานวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันในระดับชาติ 

 3) เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบัน
ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย         นิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จ านวน 100 คน 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2561 ณ โรงแรม ยู เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
วันศุกรท์ี่ 22 มิถุนายน 2561 
 08.30 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
 09.00 น.  คณบดีกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน 
 09.15 น.  เสวนา เร่ือง ทิศทาง อนาคตของหลักสูตรในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร ์
    โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค  
    และรองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา 
 10.15 น.  รับประทานอาหารวา่ง 
 10.30 น.         เสวนา เร่ือง งานวิจัยดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในพื้นที่  
    อีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์   
    และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ์
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
 13.00 น.  การประชุมน าเสนอบทความกลุม่ย่อย 
                         การประชุมน าเสนอบทความ ห้องที่ 1 ภาษาและการสื่อสาร 
    การประชุมน าเสนอบทความ ห้องที่ 2 การจัดการเรียนการสอน       
    การประชุมน าเสนอบทความ ห้องที่ 3 สังคมศาสตร์       
    การประชุมน าเสนอบทความ ห้องที่ 4 มนุษยศาสตร์ 
 14.30 น.  พักรับประทานอาหารวา่ง 
 14.45 น.    การประชุมน าเสนอบทความกลุม่ย่อย (ต่อ) 
 15.30 น.  แลกเปลี่ยนประเด็น 
 16.30 น.  มอบเกียรติบัตร คณบดีกล่าวปดิงาน  
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ถ้อยแถลง 

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 

บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 
1 ประจ าปี 2561 การประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และ
นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการและวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ    
มุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิชาการและภาคี เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพสอดรับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ   

 
ในนามคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการใน

ครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ และทุกท่านได้รับความรู้ สร้าง
เครือข่าย และน าความรู้ไปถ่ายทอด ต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป สุดท้ายนี้ผมใคร่ขอขอบคุณ
คณะกรรมการจัดงาน ท่ีท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความราบรื่น และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า       
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2 จักได้รับเกียรติจากท่านอีกเช่นเคย 

            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ค าคง 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ค าน า 

 
 ท่ามกลางสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยและสังคมไทยอย่างในวงกว้าง  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นโดยถือเอาพันธกิจที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และน าเสนอการผล
การศึกษาค้นคว้าวิจัย ในแขนงสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย  บทความวิจัยและบทความวิชาการในเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวและความพยายามจากแวดวงวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะตอบ
โจทย์และร่วมแก้ปัญหาปรากฏการณ์หลากหลายที่ก าลังเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเราในปัจจุบัน 
 
 ในนามของคณะผู้จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการทั้งหลายที่น าเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะช่วยขยายพรมแดนความรู้และน าเสนอ
แนวทางการศึกษาการศึกษาวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่นักวิชาการที่เข้าร่วมประชุมได้เป็นอยา่งดี   
สมดังเจตนารมณ์ตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์และสถาบันเครือข่ายผู้ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ 

        
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ 

      บรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจกลวิธีในการอานภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 ใชในขณะอานหนังสือ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 3 ศึกษาอยูในโรงเรียนบานโนนคอ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 
คนเขารวมในการศึกษาวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามวัดกลวิธีในการอานท่ีปรับจากแบบสํารวจกลวิธีการ
อาน (SORS) ของ Mokhtari และ Sheorey (2002) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนใชกลวิธีการอานทุกขอตามแบบสอบถามดวยความถี่
ตางกัน ผลการวิจัยดังกลาวสามารถเปนประโยชนตอนักเรียนในการเพ่ิมความตระหนักถึงกลวิธีการอานในขณะอานหนังสือภาษาอังกฤษ 
พัฒนาความเขาใจในกระบวนการอาน และเพ่ิมความม่ันใจในความสามารถของตัวนักเรียนเอง นอกเหนือจากท่ีกลาวไปแลว ผลของ
งานวิจัยยังเปนประโยชนตอครูท่ีจะใชกลวิธีตางๆ เพ่ือชวยนักเรียนเรียนรูและเปนนักอานท่ีรอบคอบนําไปสูความสําเร็จทางการศึกษาได        
คําสําคัญ กลวิธีการอาน กลวิธีการอานจากบนลงลาง กลวิธีการอานจากลางขึ้นบน 
 

ABSTRACT 
This study aimed at investigating the English reading strategies which grade 9 students used when reading 
materials in English. The participants were 30 grade 9 students at Nonkhor School in a second semester of the 
academic year 2017. The instrument used in this study was a questionnaire adapted from the Survey of Reading 
Strategies (SORS) of Mokhtari and Sheorey (2002). The results revealed that each of the 16 items included in the 
survey were all employed with different frequencies. The findings can be beneficial to the students in increasing 
their awareness of reading strategies while reading English materials, improving their understanding of the reading 
process, and enhancing confidence in their own reading ability. Furthermore, the result can also be useful to the 
teachers so as to be guidance for helping the students learn to become thoughtful readers which will ultimately 
enhance academic achievement. 
Keywords: reading strategies, Bottom – up reading strategies, Top - down reading strategies 
 
INTRODUCTION  

Rapidly developing of technology makes Thai people use English as a tool for accessing modern 
technology. Moreover, Thai people require knowledge of English to communicate with foreigners and to 
gather information from textbooks, newspapers, journals, and Internet websites which mostly are written 
in English.  Chantawimol, Gromkoon, and Tawitchadwittayakul (1998) investigated the attitude of Thai 
people towards English in everyday life and found that doctors, engineers, teachers, and the hotel 
business people frequently needed reading skills to read newspapers, academic textbooks, and journals. 
So, it is clear that reading is crucial for Thai people in various careers. Besides, reading is very essential for 
students studying English as a Foreign Language (EFL) because most textbooks and sources of knowledge 
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and information are published in English. Reading is the most important tool to acquire knowledge in the 
present internet age when any kind of knowledge can be obtained easily (Roe, Stoodt, & Burns, 1998). 
 
REVIEW OF LITERATURE  

1. Definition of reading  
 Many researchers define reading in many ways, but there is a consensus that reading is a 
complex cognitive process in which the readers interact with the text to construct the meaning and get 
comprehension what they have read. Nunan (1991) stated that reading is a fluent process of a reader to 
comprehend the text by activating their own background to comprehend the text. Anderson (1999) also 
claimed that reading is an essential skill for ESL learners to master. He also emphasized that reading is an 
active process, which readers and the text are interaction. 

2. Reading comprehension  
Reading comprehension is a more complex way of reading. As Horowitz suggested, “The reader 

must be intentional and thoughtful while reading, monitoring the words and their meaning as reading 
progresses. And the reader must apply reading comprehension strategies as ways to be sure that what is 
being read matches their expectations and builds on their growing body of knowledge that is being stored 
for immediate or future reference.” (Horowitz, 2013, P.2) Likewise, Cohen (1994) defined reading 
comprehension as a process of ability to predict the consequences in the text. Moreover, reading 
comprehension is an individual process of each reader with individual background knowledge, motivation 
and interest (Ulrike, 1998). 

3. Reading strategies  
According to Song (1998), reading strategies are important because they help learners to improve 

their reading comprehension, and to enhance efficiency in reading. Anderson (2003) stated that 
‘strategies’ are the conscious actions that learners take to improve their language learning. Normally, 
when readers encounter reading problems, they use various strategies to overcome their difficulties. 
Different learners seem to approach reading texts in different ways, and some of which appear to lead to 
better comprehension (Tercanlioglu, 2004). Brantimeier (2002, p.1) has defined reading strategies as “the 
comprehension processes that readers use in order to make sense of what they read.” Based on the 
definitions of ‘reading strategies’ proposed by the scholars mentioned, reading strategies can be 
employed as a tool to help students to be better readers. Moreover, these definitions have also revealed 
that the goal of using reading strategies is to facilitate the learners’ reading, and to improve their 
comprehension ability. Reading strategies can be classified differently.  

3.1 Bottom - up reading strategies 
Bottom – up strategies, predominant from about 1950 to 1965 (Fox & Alexander, 2008), 

emphasize skills and explain reading as decoding of individual sounds to derive the meaning of words. 
These strategies are typically associated with Behaviorism approaches to the teaching of reading 
(Alderson, 2000; Fox & Alexander, 2008). The Bottom-up theory rests on the central notion that reading is 
basically a matter of decoding a series of written symbols into their aural equivalents; translating from 
one symbolic representation (letters/graphemes) to another (sounds/phonemes) to derive meaning 
(Nunan 1991). The perception attached to this approach is that once a reader has gone through the 
processing steps and mastered the various skills, meaning would be obtained. Alderson (2000) mentioned 
that the Bottom - up approach posits that the “reader begins with the printed word, recognizes graphic 
stimuli, decodes them to sound, recognizes words and decodes meaning. Nunan (2003) also mentioned 
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that there are five steps in Bottom - up reading; (1) letter and sound recognition, (2) morpheme and word 
recognition, (3) identification of grammatical structures, (4) sentence structures and (5) comprehend the 
full text. He also stated that Bottom - up models typically consist of lower-level reading processes. The 
readers can increase their ability to comprehend the text by looking at the very “micro-” elements, such 
as the fact that we tend to insert a “w” sound between certain vowels; or they could be at a more 
“macro-” level, such as searching for synonyms within a text (Bartram, 2014). 

LaBerge and Samuels (1974) explained how information is sent to the brain for processing, and 
explains that reading fluency is obtained mainly through automaticity in decoding. This has implications 
for memory and attentional capacity. If too much cognitive energy and processing time is taken up 
decoding words, there is too little memory and attentional capacity for comprehension. Automaticity 
frees up the mind so that attention can then be given to comprehension. Automaticity only develops 
through practice – hours and hours of reading. Reading is perceived as an individual, skill-oriented, 
cognitive activity in which certain processing steps are followed. In other words reading is perceived solely 
as an intrapersonal, problem-solving task that takes place inside the brain.  

3.2 Top - down reading strategies 
In view of the inadequacies of the Bottom-up strategies, the Top-down strategies to reading 

became predominant between 1966 and 1975 (Fox & Alexander, 2008). The Top-down model posits that 
reading proceeds through the processing of larger units of language. The reader rather than the text is at 
the heart of the reading process. In other words, the focus is on the knowledge a reader possesses. The 
model explains that readers bring other knowledge sources into the reading process. Rather than 
perceiving readers as passive decoders of meaning, as in the Bottom-up explanation, readers are seen as 
reconstructing meaning from text. The interaction of the reader and the text is central to the reading 
process. The reader interacts with the text by forming hypotheses and making predictions. Instead of 
decoding words, the reader uses goals and expectations to derive meanings from text (Alderson, 2000). 
The reader formulates hypotheses, and confirms expectations based on background knowledge.  

The emphasis of the Top-down model is on the construction of meaning. In order for the reader 
to achieve comprehension, he/she has to reconstruct and reorganize a text mentally, linking new 
information to that already stored in memory, and forming new coherent mental pictures. The reader 
interacts with the text by bringing his/her background knowledge of the subject, as well as knowledge of 
and expectations about how language works to the content of the text (Grabe & Stoller 2001; Nunan 
1991). Using relevant existing schemata (networks of information stored in the brain, which act as filters 
for incoming information) readers map incoming information onto existing information. To the extent that 
these schemata are relevant, reading is successful (Alderson, 2000; Rumelhart 1985).   

In conclusion, reading strategies have been classified differently in various ways by different 
researchers. Even though the classification systems of researchers are different, some common 
characteristics exist. In other words, there are similar reading strategies in many researchers’ strategy 
classifications although they are called by different names. Moreover, reading strategies are very 
important for learners since they encourage learners to take control of their learning away from the 
teacher. That is to say, the learners with well-trained reading strategies would become more autonomous 
learners. 
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PREVIOUS STUDIES 
A number of studies related to reading strategies have been used by both ESL and EFL learners. 

Those studies used different frameworks to gather students’ reading strategies. For example, Wright and 
Brown (2006) conducted a research of reading in a modern foreign language, exploring the potential 
benefit of reading strategy instruction used by UK grade 11 and 12 students who studied French and 
Spanish as the second language. The initial reading strategies survey revealed that the students tended to 
use strategy which involved Bottom – up processing before they were trained to use Top – down reading 
strategy. The result of the study showed that, most of the students reported that they used Top down 
processing strategy when they read and it is very efficient in reading comprehension. The students also 
stated that they would continue using the Top - down processing strategy in their future reading.  

Bang and Zhao (2007) examined reading strategies of Korean and Chinese ESL learners. The 
participants were 8 students enrolled in a TESOL program (4 Chinese and 4 Korean). The participants were 
asked to read two different passages. After reading, the semi – structured interview based on reading strategies 
was used to gather information. After the interview, the participants were requested to complete a 
questionnaire related to the reading strategies they used. The result showed that Korean participants relied on 
dictionaries and habit of translation in attempt to comprehend the text. While the Chinese participants 
preferred using contextual clues. Bang and Zhao concluded that Korean readers focused on phonological 
processing strategies, while Chinese readers tended to use visual – orthographic processing strategies.  

Lien (2011) investigated EFL learners’ reading strategies use in relation to reading anxiety and 
gender after their participation in extensive reading as a supplemental course requirement. One hundred 
and eight EFL college freshmen completed a questionnaire, a survey of Foreign Language Reading Anxiety 
Scale (FLRAS), and a modified Survey of Reading Strategies (SORS) after 18 weeks of participation in 
extensive reading. The results showed that the FLRAS scores were negatively correlated with the SORS 
scores; the participants with more reading anxiety used fewer reading strategies. Among the three 
subcategories of SORS, FLRAS was correlated with Global Reading Strategies and Problem Solving 
Strategies, respectively, but was weakly correlated with Support Strategies. It was also found that EFL 
learners with low anxiety levels tended to use general reading strategies such as guessing, while EFL 
learners with high anxiety levels employed basic support mechanisms, such as translation, to help 
themselves understand texts. Some reading strategies were more used by high-anxiety level readers than 
low-anxiety level readers. 

Chen and Yang (2012) conducted a research to understand EFL students’ perceptions of Bottom-
up and Top-down reading strategies in EFL reading by using a semi - structure interview which included 
questions that six senior high school students were expected to respond in reading strategies that they 
applied in the process of English reading. The participants were asked about the strategy that they use to 
understand the text. The findings suggested that lexical recognition and syntactic knowledge are the most 
importance for EFL high school readers. Most of the participants claimed that they do not use any 
prediction or inference of the main idea before they know all of the vocabulary meaning or they can 
understand the text. This implied that most of the participants used the Bottom – up strategies to 
understand the text.   
 The literature review above leads the present study to gather information on what strategies the 
students at a high school in Ubon Ratchathani use to read English. This information is more or less 
important for teachers to develop effective methods for teaching English reading skills. Therefore, the 
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study attempted to find the answer for the research question: What strategies do students use when 
reading English? 
METHODOLOGY 

1. Subjects 
The target group of this study included 30 Grade 9 EFL students who were studying English in the 

second semester of academic year 2017 at Nonkhor School. With respect to the 30 subjects, 17 students are 
male and 13 students are female. The students were of mixture English language ability, that most of them are 
low proficiency.  The English proficiency of the students was judged by their English grade last five semesters. 

No Reading Strategies 
5 4 3 2 1 

Mean S.D. Quantity  

% 
Quantity

 % 
Quantity

 % 
Quantity

 % 
Quantity

 % 

1 
I think about what I know to help me under
stand what I read.  

16 
16.00 

8 
26.67 

3 
10.00 

3 
10.00 

0 
0.00 

4.23 0.99 

2 
I take an overall view of the text to see 
what it is about before reading it. 

6 
20.00 

1 
33.33 

12 
40.00 

2 
6.67 

0 
0.00 

3.67 0.87 

3 
I read aloud to help me understand  
what I read. 

15 
50.00 

8 
26.67 

4 
13.33 

3 
10.00 

0 
0.00 

4.17 1.00 

4. 
I read slowly and carefully to make sure     
I understand what I read.  

18 
60.00 

10 
33.33 

2 
6.67 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.53 0.62 

5 
I review the text first by looking 
at characteristics like length and organization.  

2 
6.67 

4 
13.33 

11 
36.67 

7 
23.33 

6 
20.00 

2.63 1.14 

6 
When reading, I read closely and pay 
attention to every words and sentences.  

13 
43.33 

8 
26.67 

6 
20.00 

2 
6.67 

1 
3.33 

4.00 1.10 

7 
I use reference materials to help me under
stand what I read.  

21 
70.00 

6 
20.00 

3 
10.00 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.60 0.66 

8 
I use context clues to help me better unde
rstand what I read.  

2 
6.67 

5 
16.67 

11 
36.67 

6 
20.00 

6 
20.00 

2.70 1.16 

9 
When I read, I guess the meaning of 
unknown words or phrases. 

1 
3.33 

6 
20.00 

12 
40.00 

7 
23.33 

4 
13.33 

2.77 1.02 

10 
When reading, I translate from English into 
my native language.  

20 
66.67 

6 
20.00 

3 
10.00 

1 
3.33 

0 
0.00 

4.50 0.81 

11 
When I read, I focus on pronunciation, 
discrimination between sounds and 
intonation. 

8 
26.67 

12 
40.00 

6 
20.00 

3 
10.00 

1 
3.33 

3.77 1.05 

12 
I transfer information from a continuous 
text to some kind of grid or matrix. 

2 
6.67 

3 
10.00 

5 
16.67 

12 
40.00 

8 
26.67 

2.30 1.16 

13 
When I read, I go through a text word-for-
word concentrating on unknown words. 

12 
40.00 

10 
33.33 

8 
26.67 

0 
0.00 

0 
0.00 

4.13 0.81 

14 
When I read, I identify the grammatical 
units to make me more understanding. 

3 
10.00 

6 
20.00 

8 
26.67 

12 
40.00 

1 
3.33 

2.93 1.06 
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2. Research instrument  
The research instrument in this study was a questionnaire adapted from “The Survey of Reading 

Strategies (SORS)” of Mokhtari and Sheorey (2002). They were subdivided into two categories: Bottom – up 
reading strategies (8 items), and Top – down reading strategies (8 items) with a 5-point rating scale ranging from 1 
to 5.  

1 means “never” 
2 means “only occasionally” 
3 means “sometimes” 
4 means “usually” 
5 means “always” 

In the questionnaire, the bottom – up reading strategies were item number 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 
and 14; the Top – down reading strategies were item number 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, and 16. The 
questionnaire was translated into Thai version as it would be better understood by the subjects.  

3. Data collection   
Before the questionnaire was administered, it had been tried out with 30 Grade 8 students at 

Nonkhor School for the reliability and the validity in order to ensure the understanding of the instructions 
and Thai statements mentioned in the questionnaire. This pilot study was conducted at the school two 
weeks before undertaking the main survey. Two weeks after the pilot study, the subjects were asked to 
fill their personal information and rate the reading strategies they used on the questionnaire. The subjects 
were asked to submit the questionnaire immediately after they finished filling it.   

4. Data analysis  
     This study aimed to examine the students’ use of reading strategies. Data from the 
questionnaires were analyzed with frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 
Results  
Table 1 Summary of English Reading Strategies Questionnaire Responses  

As can be seen from Table 1, most of the subjects reported using all of the strategies with 
different scales. The result illustrated that the highest score and percentage derived from each item 
seemed to fall into three ranges: always (5), sometimes (3) and rarely (2). This showed that most of the 
subjects always used the strategies of item number: 3, 4, 6, 7, 10 and 13. While most of the subjects 
sometimes used the strategy items 2 and 9, and most of the subjects rarely used the strategy items 12 
and 14. Another interesting result was with some strategies that students rarely or never used when they 
were reading. These strategies were items number 12 and 15.  

Overall, the findings demonstrated that each of the 16 items included in the survey were all 
employed with different frequencies. Based on the interpretation key suggested by Oxford and Burry-
Stock (1995) for general learning strategy usage, the overall usage level fell into the level of “high” and 

15 
When I read, I predict the following events. 3 

10.00 
5 
16.67 

6 
20.00 

7 
23.33 

9 
30.00 

2.53 1.33 

16 
I try to skim the text to looking for the key 
sentences of a passage. 

6 
20.00 

9 
30.00 

12 
40.00 

4 
13.33 

2 
6.67 

3.43 1.15 

Mean 3.56  
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“moderate” with the proportion of 9 items and 6 items respectively. In addition, among 5-point Likert 
scale of all 16 items, “always” was most frequently marked from 6 items and “sometimes” was 
subsequently marked in second sequence from 5 items. Considering each of the 16 items, the scale of 
“always” of the item number 7 was most frequently used of the ranking; 70% or 21 students always use 
reference materials (e.g. dictionary). 

Taking the mean into consideration, on average, the highest mean fell in to the strategies of “I 
use reference materials (e.g. dictionary) to help me understand what I am reading,” whereas the strategy 
of “I transfer information from a continuous text to some kind of grid or matrix.” was the least used 
(mean = 2.30, SD = 1.16).  

As mentioned earlier, the questionnaire of this study was adapted from the Survey of Reading 
Strategies (SORS) subdivided into two categories. First, with reference to the Bottom – up reading 
strategies, there were eight strategies: item numbers 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, and 14. Surprisingly, most of 
them were reported being used at high level. The highest average score of 4.60 (SD = 0.66) fell into the 
item number 7, “I use reference materials (e.g. a dictionary) to help me understand what I read”, while 
the item number 14, “When I read, I identify the grammatical units to make me more understanding.” 
was reported the least mean of 2.93 (SD = 1.06). In addition, the mean score of these strategies was in a 
high level, 4.08.    

Second, with reference to the Top - down reading strategies, there were eight strategies included 
in this category. These were item numbers 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, and 16; two out of these were at high 
level, including the item number 1; “I think about what I know to help me understand what I read.”, and 
item number 2; “I take an overall view of the text to see what it is about before reading it.” which the 
mean scores were 4.23 (SD = 0.99) and 3.67 (SD = 0.87), respectively. Conversely, item number 12; “I 
transfer information from a continuous text to some kind of grid or matrix.” was reported the least mean 
of 2.30 (SD = 1.16) among Top – down reading strategies. Moreover, the mean score of the Top – down 
strategies was 3.03.    

From the results, comparing the total average score of each of the aforementioned two 
categories (Bottom – up reading strategies and Top – down reading strategies), it was shown that the 
higher mean of strategies in which the subjects used when reading English reading materials was 4.08, in 
the category of Bottom – up reading strategies. While the category of Top – down reading strategies was 
reported being used with the relative mean of 3.03. Comparing the two categories subdivided on the 
questionnaires, on average, the Bottom – up reading strategies were more employed.  
 
DISCUSSION 

The data obtained from the study indicated that the subjects participating in this study were 
more or less aware of what they were doing while reading as they reported using English reading 
strategies with different frequencies of use and with the high and moderate levels of reading strategy 
usage. Most of the strategies used during the reading comprehension process were particular to each 
student; in other words, each individual read differently and used different combinations of strategies. In 
addition, the reading strategies utilized by the reader were unique to each reader. 

The findings of the study revealed that on average, most of the subjects always used the 
category of Bottom – up reading strategies when they encountered reading difficulties by reading slowly 
and carefully to make sure they understand what they read; using reference materials (e.g. a dictionary) 
to help them to understand what they read; reading closely in every words and sentences; and 
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translating English to their native language. It seemed that these findings were consistent with Koda’s 
perspective on the above issue. According to Koda (2005), it was believed that when encountering 
comprehension problems, strategic readers continuously adjust their reading behaviors to accommodate 
or remediate text difficulty, task demands, and other contextual variables. In other words, when the 
readers monitor their reading process carefully, they take immediate steps to develop an in-depth 
understanding of what they are reading. In addition, the Bottom – up reading strategies were more 
automatic and involve linguistic skills, such as vocabulary for lexical access, grammar for syntactic parsing, 
and the combination of meaning and structural information for semantic proposition formation. In a 
sense, they required the application of bottom-up processes (Grabe & Stoller 2001). Moreover, the English 
proficiency of the subjects in this study were low, most of them may face a difficulty in reading when 
they read difficult texts. Therefore, the strategies of Bottom – up were applied. The finding was consistent 
with the idea of Celce-Murcia and Olshtain (2000). They mentioned that EFL students could guess the 
meaning of words accurately only when the context provided them with immediate clues for guessing. If 
the context clues are not recognized by the reader because of their low foreign language proficiency 
level, this might lead to misinterpretation of word meanings and consequently the reader misunderstand 
the text. Therefore, students are encouraged to use the dictionary.  

In addition, the results show that the number of strategies used was very high. This meant the 
subjects used many strategies when they read. It supported the findings from the study conducted by 
Anderson (2003) which examined the differences in reading strategy usage while reading academic 
materials between native speakers (US students) and non-native speakers of English (ESL students). Also, 
the results showed that the ESL students reported using a greater number of support reading strategies 
such as taking notes while reading, underlining or circling information to help remembering, translating 
from English into native language. Moreover, it was further explained that this finding should not be 
surprising because learners of English were expected to need more support strategies.  

With reference to the data obtained from the questionnaires, another high mean score was 
“When reading, I translate from English into my native language.” It indicated that students have difficulty 
in understanding vocabulary. Students used a Bottom – up reading strategy when they read the texts. 
According to Baker and Brown (1984), poor readers tended to focus on reading as a decoding process. 
Thus, teacher should help students to overcome their vocabulary problem to their L2 competency. This 
will help students to use reading strategies that require higher thinking process when they read the texts.  

Regarding to the result of the lowest average score obtained from the strategy of “I transfer 
information from a continuous text to some kind of grid or matrix.” It seemed that on average, some 
students who paid less attention to this strategy may not realize its benefit. According to Wiener and 
Bazerman (1999), photographs, drawings, graphs, tables, charts, maps, and diagrams are classified as visual 
aids which often add to the meaning of a text. It was determined that each visual carries a message in 
itself, but the message also connects with the ideas and information in the main text. In addition, it was 
asserted that visuals add new but related information that helps enrich understanding of the text itself. 
With reference to Thomson’s perspective (as cited in Alderson, 2000), using visual imagery was listed as 
one of the reading strategies which could lead to efficient L2 reading. 
 
CONCLUSION  

This study aimed at investigating the use of English reading strategies by Grade 9 students at 
Nonkhor School in their English reading texts. It focused on the types and frequency of reading strategies 
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the subjects used while reading English. The data was collected from the questionnaire adapted from the 
Survey of Reading Strategies (SORS). From this study, it can be concluded that the overall reading 
strategies used by Grade 9 students were not significantly different. Although, the Bottom – up reading 
strategies were the highest level of usage, the Top – down reading strategies were not quite different. It 
means that the students used variety of strategies when they read English texts.  

Finally, according to Anderson (2003), teaching readers how to use strategies is a prime 
consideration in the reading classroom. The students need to learn how to use effective reading 
strategies to achieve their goals when reading. Thus, teacher ought to explicitly show students how to use 
strategies and apply them in classroom practices. Teacher can discuss the strategies which good readers 
use to comprehend the texts so that the students can determine what strategies they should use to 
enhance their comprehension. Eventually, they can cultivate reading strategies as personal tools for 
constructing meaning when they read. With reference to the research’s finding, it raises the need to 
incorporate reading strategy instruction into the class in order to improve practices in development 
reading comprehension of the students. 
LIMITATION OF THE STUDY  

This study had a limitation in that the subjects were only in Grade 9. In future research, a larger 
number of subjects should be included to see if the results are comparable to the ones presented in the 
current study. 
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วิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร 

An Analysis of the Roles of Women in Novel: Muang Laplae by Mala Khamchan 
 

กัญฐณา ทรวงชัย  
สุวรรณี ทองรอด 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา  คําจันทร  จากการศึกษาพบวา
บทบาทสตรีปรากฏจํานวน 4 ดาน ไดแก 1) บทบาทดานครอบครัว 2) บทบาทดานการศึกษา  3) บทบาทดานเศรษฐกิจ และ 4) บทบาท
ดานการเมืองและการปกครอง  โดยท่ีตัวละครหลักคือผูหญิงสามารถแสดงบทบาททางดานการศึกษาและดานการเมืองการปกครองเปน
สําคัญ  ท้ังน้ีนวนิยายเรื่องเมืองลับแลยังไดสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสตรีท่ีมีคุณลักษณะโดดเดนและแตกตางไปจากนวนิยายเรื่อง
อื่นๆ ท่ีอาจมีเพียงบทบาทดานครอบครัวและเศรษฐกิจเทาน้ัน  เห็นไดวาคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีภายในเรื่องน้ีปรากฏ
เดนชัดวาผูหญิงไดเขามามีบทบาททางดานตางๆในเมืองลับแลและทําหนาท่ีไดเหมือนผูชาย อีกท้ังยังสามารถทําหนาท่ีไดครบถวน
สมบูรณ อนัเปนการสะทอนใหเห็นถึงความสามารถท่ีไมไดจํากัดดวยเพศสภาพ แมแตผูชายเองก็ยอมรับความสามารถและบทบาทของ
ผูหญิงดวยเชนกัน 
คําสําคัญ : บทบาทสตรี  นวนิยาย เมืองลับแล  มาลา คําจันทร 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze women’s roles in Mala Khamchan’s novel named “Muang Lablae.” The roles 
of women, as found in the novel, are categorized into 4 aspects: familial roles, educational roles, 
economic roles, and political roles. The Muang Laplae women had authorized absolute power to govern 
Muang Laplae. Thus the women were represented differently from other novels by ways that the Muang 
Laplae women had significant roles in terms of familial, educational, economic, and political.  Especially, 
the women played a key roles in completing so called men’s tasks. This finding reflects that women’s 
capability, right, and power in Muang Laplae setting were not limited to gender roles. Furthermore, the 
Muang Laplae men accepted and recognized those significant aspects of women’s roles. 
Keywords : Roles of woman,  Novel,  Muang Laplae, Mala Khamchan 
 
บทนํา 

ในสังคมไทยตั้งแตอดีตยึดถือกันวาผูชายเปนใหญ เปนหัวหนาครอบครัว ผูชายจะมีบทบาทในดานตาง ๆ มากกวา
ผูหญิง เชน บทบาทดานการเมือง บทบาททางเศรษฐกิจ หรือบทบาทดานการศึกษา ซึ่งเปนบทบาทท่ีผูหญิงไมสามารถเขาถึง
ไดเน่ืองจากถูกจํากัดดวยขอจํากัดทางสังคม ผูหญิงจะมีเพียงบทบาททางครอบครัวคือบทบาทความเปนเมียและบทบาทความ
เปนแมคอยดูแลปรนนิบัติสามีเลี้ยงดูลูกและมีหนาท่ีทํางานบานงานเรือนเทาน้ัน (วันทนีย วาสิกะสิน, 2541, หนา 6)  
สถานภาพของหญิงไทยไดรับการอบรมเลี้ยงดูใหเหมาะแกบทบาทท่ีสังคมเห็นวาเหมาะสม หญิงไทยจึงไมไดรับการศึกษา แต
เนนหนักท่ีการอบรมกิริยามารยาท คุณสมบัติของแมศรีเรือน สังคมไทยในอดีตไดยึดมั่นวา ผูหญิงจะตองดูแลบาน ปรนนิบัติ
เลี้ยงดูลูกเพียงเทาน้ัน  
   
 สังคมไทยของเราไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียโดยผานทางศาสนา คือ ท้ังศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณและอิทธิพลจากจีน (คณะอนุกรรมการพัฒนากิจการและบทบาทสตรี, 2523, หนา 174) จากความสัมพันธท่ี
ยาวนานในวัฒนธรรมของจีนและอินเดียน้ัน สตรีมีสถานะต่ํากวาบุรุษมาก อยางไรก็ตามสังคมไทย คานิยมของชายไทยท่ีมีตอ
หญิงไทยดีกวาจีนและอินเดียอยูมาก ถึงแมวาสังคมไทยจะยึดถือมาวาผูชายเปนผูนําของครอบครัวก็ตาม วัฒนธรรมตะวันตก
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เริ่มมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยสตรีมิชชันนารีเปนผูเริ่มใหการศึกษาแกกุลธิดาไทยกอน ตอมาในสมัย
รัชกาลท่ี 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็ไดสงเสริมการศึกษาของกุลสตรีใหแพรหลายยิ่งข้ึน เมื่อถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 
ทัศนคติและคานิยมของสังคมไทยก็ไดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงนําวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามาเผยแพรในประเทศไทยหลายอยาง ซึ่งทําใหสตรีไทยมีบทบาทในสังคมมากข้ึน (วันทนีย วาสิกะสิน, 2543, หนา 
24) หลังจากน้ันเปนตนมาทําใหเราไดพบเห็นการสรางสรรคผลงานวรรณกรรมตาง ๆ ไดมีการสรางใหตัวละครสตรีมีบทบาท
ในดานตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึนกวาวรรณกรรมในยุคสมัยกอน  
 ดังจะเห็นไดชัดจากผลงานวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียนหรือท่ีรูจกักันในนาม “ซีไรต” ท่ีมีภาพลักษณ
ความเปนนานาชาติและความเปนทางการ ทําใหรางวัลน้ีมีมูลคาทางสังคมสูงสุดในหมูรางวัลวรรณกรรมดวยกัน บรรทัดฐานท่ี
สําคัญของ “ความเปนซีไรต” ก็คือ การคิดริเริ่มสรางสรรคงานท่ีมีคุณคาตอสังคมและมนุษยชาติ (ภาษาและหนังสือฉบับ  15 
ป ซีไรต, 2536, หนา 227) ภายใตบรรทัดฐานน้ีทําใหนักเขียนตางก็ตองแขงขันกันเพ่ือสรางผลงานท่ีแปลกใหม ท้ังในดาน
เน้ือหาและเทคนิค ดวยความท่ีตองนําเสนอสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา บรรทัดฐานท่ีความเปนซีไรตสรางข้ึนมามีสวนสําคัญตอ
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในทศวรรษ 2530 เปนตนมา กลาวคือ วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัลตั้งแตป 2532 เปนตนมาเปนงานท่ีลวน
แตมีประเด็นเรื่องผูหญิงเก่ียวโยงอยูดวยอยางโดดเดน ดังน้ี  
 ในปพ.ศ. 2532 กวีนิพนธชุดใบไมท่ีหายไป โดยจิระนันท พิตรปรีชา ไดรับรางวัลซีไรต ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนท่ี
นาสนใจท้ังในตัวงานและตัวนักเขียน แตความเปลี่ยนแปลงอันโดดเดนในครั้งน้ีอยูท่ีตัววรรณกรรมเปนสําคัญ ใบไมท่ีหายไป 
บรรจุบทกวีท่ีอัดแนนไปดวยการตั้งคําถามของสถานภาพและบทบาทของผูหญิง และนําเสนอสิ่งท่ีผูหญิงควรเปนควรทําอีก
ดวย ตัวอยางท่ีโดดเดนไดแกบทกวีท่ีช่ือ “อหังการของดอกไม”  ซึ่งข้ึนตนดวย “สตรีมีสองมือ...”  มีเน้ือหาท่ีตองการปฏิเสธ
ความเปนวัตถุทางเพศของผูหญิงอยางตรงไปตรงมา การตัดสินรางวัลในครั้งน้ีจึงเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ เน่ืองดวยเปนการยก
ยองใหรางวัลแกวรรณกรรมท่ีเนนประเด็นเรื่องผูหญิงเปนครั้งแรก (เสนาะ เจริญพร, 2548, หนา 11) หรือแมแตงานเขียนของ
มาลา คําจันทร ในนวนิยายเรื่อง เจาจันทรผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน ไดรับรางวัลซีไรต เมื่อปพ.ศ. 2534 นวนิยาย
เรื่องน้ีมีจุดเดนโดยการขมวดปมปญหาสถานะทางเพศของตัวละครเอก (ความเปนหญิง) เขากับประเด็นชนช้ันและชาติพันธุได
อยางซับซอน การตัดสินรางวัลระดับชาติจึงเปนดัชนีบอกความสําคัญของประเด็นเรื่องของผูหญิงในสังคมไทย (เสนาะ เจริญพร, 
2548, หนา 12) 
 ผูหญิงเริ่มเขามามีบทบาทในดานตาง ๆ เทียบเทาผูชายมากข้ึน โดยจะเห็นไดจากวรรณกรรมตางๆ ท่ีไมเพียงแต
นําเสนอภาพของผูหญิงของบทบาททางครอบครัวเทาน้ัน แตยังมุงนําเสนอภาพของผูหญิงท่ีเขามามีบทบาททางสังคม
เทียบเทาผูชาย หรือแมแตบทบาทของการเปนผูนํา โดยสามารถเห็นไดจากนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ซึ่ง
เปนเรื่องราวของหมูบานลี้ลบั  วากันวาเปนเมืองท่ีมีแมมายเปนผูปกครอง มีมานหมอกพิษเปนกําแพง มีนอยคนนักท่ีจะหลุด
รอดเขาไปได เปนเมืองท่ีผูหญิงข้ึนเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจมากกวาผูชาย ดังที่ผูแตงกลาวไววา “ผูหญิงเปนนาย 
ผูชายเปนขา” ในนวนิยายเรื่องน้ีเราจะเห็นผูหญิงข้ึนเปนใหญเหนือผูชายและมีบทบาทหนาท่ีท้ังปวงเหนือผูชาย ดังท่ีกลาววา  
“เมืองลับแลเปนเมืองในตํานาน เลาสืบกันมาชานานในบางทองท่ีวาเมืองลับแลซุกซอนในปา บางวาเปนเมืองแมมาย            
มีแมมายเปนเจาเปนใหญ บางวาเปนเมืองคนดีมีศีลและสัจจะ คนเมืองน้ีไมพูดปดเด็ดขาด”  
   ในตํานานสํานวนหน่ึงเลาวา มีหนุมชาวปาผูหน่ึงพลัดหลงเขาไปในเมืองลับแล หญิงเมืองน้ันรับไวเปนผัว อยูมาวันหน่ึง
หญิงน้ันออกไปทําไร ใหผูผัวเลี้ยงลูกอยูท่ีบาน ลูกรองไหอยากกินนม  พอไมรูวาจําทําอยางไรจึงหลอกลูกวาแมมาโนนแลว 
กระท่ังหญิงน้ันกลับมาแลวรูวาผัวโกหกลูกก็เลยขับไสผัวรักออกจากเมืองลับแล  กอนออกมาเธอเอาขมิ้นใหผัวหาบหน่ึง ชายผูน้ัน
หาบขมิ้นผานปาผานดงมาไดเรื่อย ๆ ยิ่งนานก็ยิ่งหนักก็เอาขมิ้นท้ิงไปเรื่อย ๆ  กระท่ังกลับถึงบานเดิมของตนก็เหลือขมิ้นอยู
เพียงแงงเดียว ขมิ้นแงงน้ันกลายเปนทองคํา  (มาลา คําจันทร, 2538, หนา 7)  
  
 นวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ไดเขียนข้ึนจากตํานาน เรื่อง เมืองลับแล โดยผูเขียนไดจับเอาเพียง
แกนกลางของเรื่องมาเทาน้ัน คือ การท่ีมีผูหญิงเปนใหญ เปนผูดูแลปกครองเมือง  โดยผูประพันธไดสรางตัวละครสตรีท่ีมี
บทบาทสตรีในดานตาง ๆ อยางหลากหลายจึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยนําวรรณกรรมเรื่องน้ีมาศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรี 
อันนําไปสูคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีท่ีปรากฎในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล 
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จุดมุงหมายของการวิจัย  
เพ่ือวิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

1. ทําใหรับรูและเขาใจถึงบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร  
2. ทําใหเห็นคุณคาและความสําคญัของบทบาทสตรีจากนวนิยายเรือ่งเมืองลับแล 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยเลือกงานเขียนเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ท่ีไดรับรางวัลชมเชยป พ.ศ. 2540 
จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ  
 
ขอตกลงเบ้ืองตน 
 การศึกษาบทบาทสตรีในนวนิยายเรื่อง เมืองลับแล ของ มาลา คําจนัทร ครั้งน้ีกําหนดใชฉบับพิมพป พ.ศ. 2541 
จัดพิมพโดยสํานึกพิมพมติชน กรุงเทพฯ 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

1. บทบาทสตรี หมายถึง การกระทําของผูหญิงในดานตางๆ  
2. นวนิยาย หมายถึง บันเทิงคดีรอยแกวรูปแบบหน่ึง แตงเปนเรื่องราวท่ีมีลักษณะสมจริง บางครั้งมีการอาศัยฉาก

หรือเหตุการณจริง หรือ อิงความเปนจริง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  
   1. ศึกษางานเขียนนวนิยาย เรื่อง เมืองลับแล ของมาลา คําจันทร ฉบับพิมพป พ.ศ. 2541 
 2. ดําเนินการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเรื่องบทบาทสตรีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3. วิธีการวิเคราะหตัวบท (Textual Analysis) โดยการวิเคราะหขอมูลบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยาย 
เรื่องเมืองลับแล  
 4. นําเสนอผลการวิจัยในลักษณะพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)   
 
ผลการวิจัย 
 ทัศนะเก่ียวกับผูหญิงสยาม บทบาทและสถานภาพ ไดมีการกลาวถึงเรื่องราวพ้ืนฐานของครอบครัวไทยท่ีนิยมใหฝาย
ชายไปอยูกับครอบครัวฝายหญิงหลังแตงงาน จึงสงผลไปถึงการใหความสําคัญกับฝายแม (Matriarchal) เน่ืองจากความผูกพัน
ดานอารมณความรูสึกยอมหยั่งรากลึกท่ีมีผลตอความเช่ือ โลกทัศน และการรับรูท่ีมักสืบทอดจากแมและครอบครัวแมเปน
สําคัญ (ปรานี วงษเทศ, 2544, หนา 351)  แตทวาในประวัติศาสตรสังคมไทยเปนสังคมแบบผูชายเปนใหญและผูหญิงเปนรอง 
ผูชายจะมีบทบาทในดานตาง ๆ มากกวาผูหญิง  ผูหญิงจะถูกจํากัดใหมีบทบาทหลัก คือ บทบาทดานครอบครัว คอยดูแล 
 
ปรนนิบัติลูกและสามีเทาน้ัน ผูหญิงไมสามารถเขาถึงบทบาทในดานอ่ืน ๆ ในสังคมได แตเมื่อเวลาผานไปผูหญิงไดเขามามี
บทบาททางดานตาง ๆ มากข้ึนและสามารถทําบทบาทท่ีไดรับมอบหมายไดครบถวนสมบูรณ  

นวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของมาลา คําจันทร เปนเรื่องราวของเมืองแมมาย มีผูหญิงเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจ
เหนือผูชายท้ังปวง ในนวนิยายเรื่องน้ีผูหญิงไดมีบทบาทตาง ๆ ท่ีไมจํากัดอยูแคเพียงในบทบาทดานครอบครัวเทาน้ันแตยัง
ปรากฏใหเห็นถึงบทบาททางดานอ่ืน ๆ อีกดวย 

จากการศึกษานวนิยายเรื่องเมืองลบัแล ของ มาลา คําจันทร ไดปรากฏบทบาทสตรี ท้ัง 4 ดาน ดังน้ี 
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1. บทบาทดานครอบครัว 

2. บทบาทดานการศึกษา 

3. บทบาทดานเศรษฐกิจ 

4. บทบาทดานการเมืองและการปกครอง 

1. บทบาทดานครอบครัว  
จากการวิเคราะหบทบาทสตรีดานครอบครัวในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดประเด็นศึกษา 3 ประเด็น คือ บทบาทการ

เปนมารดา บทบาทการเปนภรรยา และบทบาทการเปนบุตรสาว 
 
1.1 บทบาทการเปนมารดา 
บทบาทการเปนมารดา มีหนาท่ีหลักคือการใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร รวมไปถึงการใหการอบรมสั่งสอนแกบุตร

ท้ังหลายในเรื่องตาง ๆ ดวยเชนกัน ในนวนิยายเรื่องเมืองลับแลไดปรากฏบทบาทการเปนมารดา ดังน้ี 
บัวเรือนกินดื่มในหลับ ขับถายในนอนอยูมาอยางน้ัน ถึงมื้อกิน นางมุนทาเอาขาวผสมนํ้าผึ้งปอนใสปาก 

ปากอารับดังชักหุน แตสองตายังหลับไมเคยลืม แมเรียกหา เรียกวาบัวเรือนลูกรักหลาหญิงเดียวของแม ลุกมาเถอะ 
ตื่นมาเถอะไมวามุนทาจะพร่ําเรียกหาปานใด บัวเรือนยังหลับ ไมเคยตื่นลุก  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 321) 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง นางมุนทาผูเปนแมของบัวเรือนไดดูแลลูกสาวของตนเองเปนอยางดีในขณะท่ีลูก

สาวของตนเองน้ันลมปวยไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ไมสามารถลุกข้ึนมาทานขาว ทานยา หรือแมกระท่ังขับถายไดดวย
ตนเอง ดังน้ันนางมุนทาผูเปนแมจึงคอยดูแลดวยความรักความหวงใยอยางใกลชิด แสดงใหเห็นบทบาทการเปนแมท่ีเลี้ยงดูลูก
เปนอยางดี ไมไดขาดตกบกพรอง คอยดูแลปอนขาวปอนนํ้าตอนท่ีลูกไมสบาย คอยดูแลอยูใกลไมหางเพ่ือใหลูกมีชีวิตอยูได
ตอไปและใหความรักความอบอุนแกลูก ดังเน้ือความวา 

บายน้ันบานเรือนขุนสางเงียบสงัด เหลือแตเมยีแรกและตัวทานเลีย้งลูกอยูบาน เมียหลายแลลูกบาวลูก
สาวผูยังไมแตกครัวเอาแรงไปใสไร ขุนสางมีลูกสบิหกคน เหลือติดเรอืนยามน้ันเจ็ดคน 

ขุนสางเลนอยูกับลูกปลายสองสามคนท่ีใตถุนเรือน เมยีแรกสอนสั่งลูกสาววัยสิบสองตําหูกทอผา  
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 246) 

จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทการเปนแมท่ีคอยดูแลอบรมสั่งสอนลูก ใหความรูแกลูก สอนแบบอยางการ
เปนผูหญิงท่ีดีใหแกลูก เพ่ือใหลูกเติบโตไปเปนผูหญิงท่ีสมบรูณแบบ จากในตัวบทไดสอนใหลูกสาวมีความรูเก่ียวกับการทอผา 
ซึ่งเปนคุณสมบัติหน่ึงท่ีสําคัญสําหรับผูหญิงในการครองเรือน 

 
 
1.2 บทบาทการเปนภรรยา   
บทบาทดานการเปนภรรยา มีหนาท่ีหลักคือการดูแลปรนนิบัติสามใีนเรื่องตาง ๆ  ใหสามีไดรับความสะดวกสบาย ใน

เรื่องเมืองลับแลไดปรากฏบทบาทการเปนภรรยาไวดังน้ี 
เมียแรกแหงขุนสางเปนนายทํากิน นางเรียกเอาฝูงหญิงหลวงหลายชวยกันแตงเครื่องทางกิน มีท้ังลาบสา

พลาตมแลแกงออมใสใบมะกรูด คนชายแรงหลายเขาลาบเขาสับ คนหญิงตั้งหมอตมแกงใบใหญ  
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 249) 

 
  ยามบายวันน้ันขุนสางนอนอยูยังเรือนยาวหลายชวงเสานางเมียท้ังสี่แวดลอมปรนนิบัติ นางเมียแรกอายุสี่สิบเศษ อยู
กินกับขุนสางมาตั้งแตอายุสิบหา เมียสองอายุไดสามสิบแปด เมียสามอายุยี่สิบเกา เมียสี่เปนสาวออนนอยอายุไดสิบแปดป  
“ขุนสางสูยกหลังข้ึนหนอยหน่ึง ขาจะนวดเอวสู” นางเมียสามชักหมอนอิงออกจากหลังผัว นางเมียสี่ขยับผาพันเอวแหงผัวให
หลวมคลาย นางเมียสองน้ันเอานํ้ามันเลียงผาถูทาแผนเอวแลวนวด  

 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา 240) 
ยามน้ันนางท้ังสี่นวดหลังฟนไหลขุนสางคลายคลี่ดีแลว ขุนสางเจาเรือนจึงขับฝูงเขาใหผายเสียยังหองใครหองมัน 

เรือนยาวหลังน้ีมีหกหองเสา หองหน่ึงเปนโถง หองหน่ึงเปนของเจาเรือน ท่ีเหลือสี่หองเปนสี่นางเมียและลูกแหงเขา  
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 241) 
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จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทของการเปนภรรยา คือ การจัดเตรียมหุงหาอาหารใหกับทุกคนใน
ครอบครัว และบทบาทการเปนภรรยาท่ีคอยดแูลปรนนิบัติสามีเปนอยางดี ไมเพียงแตดูแลเรื่องงานบานงานเรือนเทาน้ัน แตยัง
ดูแลปรนนิบัติสามีใหไดรับความสุขสบายอีกดวย 

 
1.3 บทบาทการเปนบุตรสาว   
บทบาทการเปนบุตรสาว  สังคมยังคงมีความคิดวาบุตรธิดาตองรับภาระงานบานมากกวาบุตรชาย เพราะบุตรสาว

เมื่อออกเรือนไปแลวจะตองไปทําหนาท่ีของการเปนภรรยาตอไป ดังน้ันบุตรสาวจึงมีหนาท่ีหลักในการทํางานบานงานเรือน 
และคอยดูแลปรนนิบัติพอแม เชน หุงหาอาหารใหพอแม ดูแลพอแมตอนเจ็บปวย สามารถพบบทบาทของการเปนบุตรสาวได
จากนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ดังน้ี 

หนางวงยื่นกระบอกไมไผใสจักจั่นพรอมกระบอกใสนํ้าผึ้งกับใบตองหอไขผึ้งใหลูกสาว สีออนเขาครัวซึ่งตอ
ยื่นเปนช้ันลดจากตัวบาน ยื่นออกจากซอกครัวไปดานหลังในพ้ืนระดับเดียวกันคือชานเรือน เอากระบอกนํ้าผึ้งแขวน
ไวท่ีหิ้งเหนือเตาไฟ เอาไขผึ้งวางบนหิ้งแลวเอากระบอกจักจั่นไปเด็ดปกไซข้ีท่ีชานเรือน ยุคน้ันชาวบานปาดงแหงน้ีไม
มีชามอาง มีแตแองดินเผาแบบไมเคลือบใชกันท่ัวไป 

หนานวงเดินลัดซอกครัวมาลางหนาลางตาท่ีรานนํ้าตรงสุดปลายชาน ลูกสาวยังลอกไสไซข้ีเจาแมลงนักรอง
ชนิดน้ันอยู สีออนมนัดีงานบานงานเรือนไมมีบกพรอง บาไหลมันหนาดานดวยรับงานหาบนํ้าแบกฟนไวเพียงผูเดียว  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 54) 
พรานวงปลีกตัวข้ึนไปกินนํ้าเลยขลุกอยูบนเรือน สีออน เย็บสอย ตอขอบผา ยอมครั่งงวนอยู ผาน้ีทอกับ

เอวเขาวาทอปะ แผนผากวางคืบเศษแตยาววาเศษ ทอแลวเอาลงหมอตมนํ้าเดือดตากแปงดีแลวลงหมอครั่ง ครั่ง
เขาเน้ือถวนเอาผึ่งลมเย็น แหงดีถ่ีหนําผาแข็งกากดาก ทบครึ่งตัดครึ่งเปนผาสองผืน เอาผาดิบมาตอขอบลางขอบบน
ก็เสร็จเรียบรอย  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 154) 
 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีของบุตรสาวท่ีตองรับภาระงานบาน  เน่ืองจากสังคมไทยยังมี

โครงสรางการแบงงานตามเพศ บุตรสาวมีบทบาทหนาท่ีหลักคือการดูแลงานบานงานเรือน บุตรสาวจะถูกอบรมปลูกฝงเรื่อง
บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับงานบานงานเรือนตั้งแตเล็ก แตกตางจากบุตรชายท่ีจะถูกสอนใหมีบทบาทหนาท่ีนอกบานมากกวาใน
บาน จากตัวบทดังกลาวจะเห็นไดวา นางสีเวียงผูเปนแมไดลมปวยจนรับผิดชอบงานบานงานเรอืนไมได เพราะฉะน้ันนางสีออน
บุตรธิดาของนางสีเวียงจึงเขามามีบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบงานบานงานเรือนตาง ๆ ภายในบานแทนนางสีเวียง  

สีออนปลุกเรียกแม สอดแขนประคองทายทอยแลวเอานํ้ายาขนคลั่กมาจอปากให นางสีเวียงหดขาหดเขา
เขาหาตัวบอกวาปวดอีกแลว ไมทันจะจิบยาแกพิษจากรากคังคาว นางก็เอนตัวเขาหาอางดินเผา รากพุงออกเปนลํา 

 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา55) 
เสียงฟากลั่นตามแรงตีนของลูกเสี่ยวปลุกนางคําออนเมยีพรานเมืองใหโงหัวข้ึนมา หนุมออนเน้ือนวลเกลี้ยง

ปราศจากลายสักเอายายื่นให สีออนเปนคนปลุกแมข้ึนกินยา 
 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา 58) 

จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง การดูแลปรนนิบัติพอแมยามปวยไขไมสบายหรือยามแกเฒาน้ัน บุตรสาวก็ยังคงมี
บทบาทหลักในการดูแลคอยปอนขาวปอนยาพอแมมากกวาบุตรชายเชนเดียวกันกับบทบาทในเรื่องงานบานงานเรือน  

บัวเรือนหาบนํ้านําหนา พอเดินตามหลัง นึก ๆ สาวเจาก็นอยอกหมองใจ เธอทําอะไรผิดหรือ จอมแสงจึง
เฉยชามึนตึงนัก  ถึงบาน เอานํ้าเทใสหมอดินเผาไวใหแมอาบ บานน้ีเมืองน้ีคนเปนแมมักไมคอยไปอาบนํ้าท่ีหวยนํ้า 
เรือนใดมีลูกสาว ฝูงสาวนิยมตักนํ้ามาใหแมอาบยังเรือนเปนมาตาอุปฏฐากดั่งคําสอนของทางฝายวัด  
เอาผาอาบนํ้าไปผึ่งตากท่ีราวไมไผใตถุนเรือน พอสุมควันไลยุงใหควายอยูท่ีคอกควาย แมลงอาบนํ้า เธอเองข้ึนเรือน
ไปตักแกงใสขันโตก รอพอรอแมพรั่งพรอมก็ลอมวงกินขาวดวยกัน 

 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา 86) 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทของลูกผูหญิงท่ีปรนนิบัติดูแลพอแม ใหพอแมไดรับความสุขสบายเปนอยางด ี

มีความกตัญูรูคุณพอแมและตอบแทนบุญคุณของพอแมโดยการปรนนิบัตดิูแลในทุก ๆ เรื่องโดยไมใหขาดตกบกพรอง จากตัว
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บทดังกลาว หากบานเรือนใดมีลูกสาว ลูกสาวตองมีบทบาทหนาท่ีในการตักนํ้ามาใหแมอาบถึงท่ีบาน แตหากเรือนใดไมมีลูก
สาวมีแตลูกชาย แมก็ตองลงไปอาบนํ้าท่ีหวยนํ้าเอง และการตระเตรียมขาวปลาอาหารก็ยังคงเปนลูกสาวอีกเหมือนกัน หาก
เรือนใดไมมีลูกสาวบทบาทหนาท่ีน้ีก็จะตกเปนของแม  

จากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดเห็นไดวาผูหญิงในเรื่องเมืองลับแลแมวาจะตองเปนผูนํา แตหนาท่ีและความรับผิดชอบใน
ครอบครัวยังเปนอุดมคติหลักในความเปนสตรีเพศ ท้ังในเรื่องของการเปนแม เปนเมีย และเปนลูกสาวท่ีดีดวยเชนกัน  

 
2. บทบาทดานการศึกษา   

ในสมัยกอนผูหญิงโดยท่ัวไปจะไดรับการศึกษาเพียงแควิธีในเรื่องเก่ียวกับงานบานงานเรือนเทาน้ัน เพราะจําเปนตอ
การครองเรือนตอไป ผูหญิงจะถูกจํากัดสิทธิในการศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ มีเพียงผูชายเทาน้ันท่ีจะไดรับการศึกษาอยางไมถูกจํากัด  
แตในเรื่องเมืองลับแลจะสามารถพบบทบาทดานการศึกษาของสตรีท่ีแตกตางออกไปจากเดิม การศึกษาคนควาครั้งน้ีพบ
บทบาทดานการศึกษาของสตรีท่ีปรากฏเดนชัด คือ การศึกษาคาถาอาคม ดังน้ี   

 “นางแกวฟงกูวา” นางอ้ัวเอาผงดําโรยถานแดง ไฟสมไฟมวงลุกไหวพรึบพรับ  
“สูหมั่นเรียนเอาเถิดนางเฮย สูน้ีเปนหลักแกนกลางเมือง ชุบสรางผีเย็นไมไดเมืองเราฉิบหายเท่ียงแท” 
นางเฒาพร่ําสอน รายคําปากบอกมนตลับลี้ใหนางออนวาตาม ฟาผาฟารองแสงฟาลุกวาบขมแสงเทียน

หมอง นางแกวเลือดดําเหมือนไมมีใจใครเรียนใครจําปากนางทองมนตแตใจนางกลับเลื่อนลอย  
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 354)  

นางสั่งขาหามคานพานางสูหอแมด้ํา ยามน้ันนางอ้ัวเฒาสอนสั่งหยูกยาอาคมแกนางแกวอยูหนาหลุมไฟ 
นางแกวเหมือนไมเต็มใจจะเรียนรู 

 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา 372) 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการศึกษา ในเมืองลับแลมีเพียงผูหญิงเทาน้ันท่ีจะไดรับการศึกษา และ

การศึกษาท่ีปรากฏอยางเดนชัด คือ การศึกษาเก่ียวกับความรูเรื่องคาถาอาคม  ในเอเซียตะวันออกเฉียงใตผูหญิงจะมีสวน
เก่ียวของกับพิธีกรรมดวยวาสังคมในภูมิภาคน้ีเนนการทําพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ เพศหญิงเปนเพศแมผูใหกําเนิดจึง
เปรียบเปนสัญลักษณแสดงความอุดมสมบูรณ บทบาทของผูหญิงจึงเก่ียวของท้ังในเรื่องพิธีกรรมตางๆ รวมถึงความเช่ือของ
กลุมชนท่ีรักษาขนบประเพณีดั้งเดิม เชน พิธีเลี้ยงผีปูยา พิธีเลี้ยงผีตระกูล พิธีฟอนผีมดผีเม็ง เปนตน  (ปรานี วงษเทศ, 2544,
หนา 353) ในเรื่องเมืองลับแลผูหญิงท่ีมีประจําเดือนเปนสีดําเทาน้ันท่ีไดรับการศึกษาเก่ียวกับคาถาอาคมตาง ๆ เพ่ือนําไปเปน
สวนหน่ึงในประกอบยาท่ีใชในการสรางทหารผีดิบหรือท่ีเรียกกันในเรื่องวาผีเย็น ซึ่งเปนกําลังรบท่ีสําคัญมากใหกับเมืองลับแล 
เมื่อสรางผีเย็นไดก็จะมีอํานาจยิ่งใหญสามารถปกครองคนท้ังเมืองได ดั้งน้ันการศึกษาในเรื่องดังกลาวจึงสงผลใหผูหญิงมี
บทบาทและสิทธิในดานการเมืองในฐานะของการเปนผูนํา 
 
3. บทบาทดานเศรษฐกิจ 

บทบาทดานเศรษฐกิจ ผูหญิงไดเขามามีบทบาทในเรื่องดังกลาว คือ ผูหญิงนอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบเรื่องงานในบานแลวก็ยังมีบทบาทหนาท่ีตองรับผิดชอบงานนอกบานอีกดวยเชนกัน  

ผูหญิงนอกจากจะมีหนาท่ีหลักในดานครอบครัวแลวก็ยังสามารถทําหนาท่ีอ่ืนไดอีก เชน การประกอบอาชีพตาง ๆ 
ไดเชนเดียวกับผูชาย ดังจะเห็นได ดังน้ี  

สีออนอายุยี่สิบเศษแลวสวยงามเหมือนแมมันเมื่อสาว งานชายมันก็พอแทนพอได งานหญิงมันก็ไม
บกพรอง เกือบไดออกเรือนไปกับไอลือแตเมื่อหัวหนาวท่ีผานมาน่ันแลว 

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 143) 
คําสอนลับมีดเสียงดังกรีดกราด บัวเรือนเอาผาหอหัวไวมิดแทบทุกเสนผม นุงซิ่นเกา เสื้อเกา ดวยวาวันน้ี

จะไปชวยพอสางไร มือไมแขนแมนอยูในผาหมด กลัวแดดฟาด กลัวหนามเหน่ียวเก่ียวเน้ือเปนแผลเปนรอย 
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 143) 

ยามบายวันน้ันไทซงซบเซา คนบาคนแรงหลวงหลาย ท้ังหญิงชายแลออกไปหักลางถางไร เขาเอามีดพรา
หัวขวานแลขอจกขอจอบออกไป หอขาวออกไป ตอเมื่อเย็นย่ําค่ําคลอย เขาจึงไหลเขาประตูเมืองอีกครั้ง 
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บายน้ันเหยาเรือนขุนสางเงียบสงัดเหลือแตเมียแรกแลตวัทานเลี้ยงลูกอยูบาน เมียหลายแลลูกบาวลูกสาวผูยังไมแตก
ครัวตางเอาแรงไปใสไร 

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 246) 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการประกอบอาชีพ ผูหญิงมีบทบาทและหนาท่ีในการประกอบอาชีพ

ตาง ๆ ได เชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงสามารถรับผิดชอบงานนอกบานไดไมถูกจํากัดบทบาทอยูแคเพียงงานบานงานเรือนเทาน้ัน 
ผูหญิงสวนใหญในเรื่องเมื่อรับผิดชอบงานบานงานเรือนเสร็จแลว ก็จะออกไปมีบทบาทหนาท่ีในดานการประกอบอาชีพในดาน
การชวยเหลือครอบครัว เชน การทําไรไถนา การทํามาคาขาย เปนตน  

 
4. บทบาทดานการเมืองและการปกครอง 
  ผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องตาง ๆ ในสังคมมากข้ึน เชน สิทธิในการเลือกคูครอง สิทธิในเรื่องการเมืองการปกครอง 
การศึกษาคนควาครั้งน้ีพบบทบาทดานสังคม การเมืองและการปกครองท่ีปรากฏสามารถแบงออกได 2 ประเด็นคือ บทบาท
ดานการเลือกคูครองและบทบาทดานการเมืองการปกครอง 

4.1 บทบาทดานสิทธิการเลือกคูครอง  
บทบาทดานการเลือกคูครอง อํานาจการตัดสินใจท้ังหมดในการเลือกคูครองจะตกเปนของผูหญิง ผูหญิงมีสิทธิใน

การเลือกคูครองไดอยางอิสระ ไมถูกบังคับหรือกีดกันจากพอแม บทบาทดานการเลือกคูครองในเรื่องเมืองลับแลท่ีปรากฏ         
มีดังน้ี 

 “ฟงกูนะคําสอน ลูกกูรักมึง ลูกมึงรักกู ถากูมาขอมึงจะยกบัวเรือนใหลูกกูไหม” 
“กูไมวาอะไร ลูกกูตั้งแตฟนไขเปนคนคราวน้ัน กูเองตั้งใจวามันรักใครชอบใคร กูไมกีดทางขวางหนท้ังน้ัน 

แลวแตมัน” 
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 22) 

นางมุนทาเขาไปดู ทาทางแผนผาผืนน้ีจะเปนผาโพกหัวเจาบาวเสียแลว นางเลยยิ้มบานเต็มหนา “เอ็งสอง
คนตกลงกันแลวหรือบัวเรือน เอ็งถึงทอผาโพกหัวเจาบาว ไอมิ่งจะเอาพอแมมันมาขอเมื่อไหร”  

“ขายังไมรู” ครานจะบอกความจริง สาวออนนอยดังดอกไมไหวตัดบทแคน้ัน เพงตาท่ีเสนดาย เพงใจท่ี
ลายทอ แมนแลว ผาน้ีหากแมนผาโพกหัวเจาบาวผาผืนขาวแตกดอกออกลายสองชายผืนกวาง 

ชาติน้ีท้ังชาติไมขอคูใครแลว นอกจากจอมแสงคนดีคนงามผูน้ัน 
(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 132) 

 
บัวเรือนลงลาง ผืนผาทอคางเกือบเสร็จแลว ผาขาวขอบแดงยาวเกือบวา  
... 
แมนแลว ใชแลว ผาผืนน้ีหากแมนถาโพกหัวเจาบาว จอมแสงเอย ผิดจากพ่ี ขาไมขอเปนเมียใคร  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 146) 
 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง นางบัวเรือนท่ีไดตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะใชชีวิตคูกับจอมแสงเพียงคนเดียว

เทาน้ัน โดยท่ีพอแมของบัวเรอืนเองก็ใหสิทธิการตัดสินใจของบัวเรือนอยางอิสระ บทบาทการเลือกคูครองไดอยางอิสระ โดย
ไมถูกบังคับกีดกันจากพอแม พอแมใหสิทธิในการตัดสินใจเลือกคูครองเอง  

“จอมแสง ชายงามจอมแสง สูข้ึนเรือนนอนกับขา”นางรั้งเมืองเราเรียก ปากนางเหมือนมีไฟ นาบลง
ตรงไหนตรงน้ันก็รอน จอมแสงรอนผาวไปท้ังตัว  

... 
“เอาอายพันออกไปกอนกูจะนอนกับชายผูน้ี” อายพันถูกลากแขนลุก งัวเงียสีข้ีหูข้ีตา ครั้นรูวานางผูเปน

นายจักนอนชายชูใหม อายพันก็ออกไปจากหองแตโดยดี นางรั้งเมืองรั้งแขนชายแดนอ่ืนผูงามกวาชายใดในเชียงดง
น่ังลงแทน นางกลาววา “มาเถอะชายงามชูรัก ปลงรวมนอนเรียงกันเถอะ”   

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 293-294) 
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จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง การมีอิสระในการเลือกคูนอน ซึ่งโดยปกติท่ัวไปแลวผูหญิงจะไมมีสทิธิในการเลอืกคู
นอนไดเอง สวนมากผูหญิงจะเปนฝายถูกเลือกโดยผูชาย และบางครั้งผูหญิงกลายเปนวัตถุทางเพศเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูชายโดยไมมีทางเลือก แตในเรื่องเมืองลับแลเห็นไดวาผูหญิงจะเปนผูเลือก มีอิสระท่ีจะเลือกหลับนอนกับชายคน
ใดก็ไดท่ีนางปรารถนาโดยไมมีขอแมใด ๆ ท้ังสิ้น 

4.2 บทบาทดานการเมืองการปกครอง 
บทบาทดานการเมือง ในเรื่องเมืองลับแลถือวาสตรีมีบทบาททางการเมืองท่ีโดดเดนมาก เน่ืองจากเมืองลับแลเปน

เมืองแมมาย ผูหญิงไดข้ึนเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจเหนือผูชายท้ังปวง ผูหญิงมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองไดอยางเต็มท่ี 
การศึกษาคนควาครั้งน้ีพบบทบาทดานการเมืองการปกครองท่ีปรากฏ ดังน้ี 

นานนักแลว ปางเมื่อเลือดดําแหงนางยังลามหลั่งไหล ปรุงเลือดเปนยาใสปากคนเปน คนผูน้ันหาก
กลายเปนผีเย็น มีแตผีเย็นอยางเดียวท่ีตานยันเขาได “ขุนสางมึงเอย วันใดตกสูเง้ือมมือกู กูจักปอนยาใสปากสู
กลายเปนผีเย็น” ฮึดฮัด ขัดของ ตาจองหลุมไฟบนพ้ืนหลังถ่ังถ่ี มื้อน้ันยามน้ันผานมาสิบกวาปแลว ตอนน้ันนางยัง
เปนนางอ้ัวมิ่งเมืองอยู รับใชแมด้ําปกครองไพรเมือง เชียงดงท้ังเมืองมีนางเปนใหญ ครบขวบระดูดําคราวใด ชุบผี
เย็นหน่ึงครั้ง  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 210) 
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง นางอ้ัวมิ่งเมือง คือ อดีตผูปกครองเมืองคนเกาท่ีเคยมีอํานาจสูงสุดในเมือง มีอํานาจ

ในการครองเมือง ปกครองผูคนภายในเมือง คอยดูแลสิ่งตางๆ ในเมอืง คอยทําหนาท่ีสรางทหารหรือท่ีเรียกกันในเรื่องวาผีเย็น
ข้ึนมา เพ่ือเอาออกไปสูรบปกปองบานเมืองจากศัตรูและเอาไวใชงานตาง ๆ ภายในเมือง  

อายพันเอาช้ินกวางยางปอนใสปากนาง เลื่อนมืออันใหญอันแรงมาโอบเอวนางกลาววา 
“เขาไมบอกขา ขาเปนเพียงชูสู ไมใชขุนเข่ือนเมืองอันใด” 
“สูใครเปนขุนเข่ือนเมืองหรือ” 
“ขาใครเปน” 
“ขุนเข่ือนเมืองลมเลิกไปแตเมื่อขุนลองางเมืองน้ันแลว เชียงดงเมืองน้ีคนชายข้ึนเปนใหญไมไดสูก็รู” 

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 219-220) 
“นางรั้งเมืองสูจะรีบไปไหน มานอนกอน” นางมองเงาชูในแผนทองเหลืองกลาววา 
“กูจะรีบไปเปดโรงความเมือง” 
“ขาจะไปโรงความเมืองกับสู” อายพันลุกจากแทนนอน นางรั้งเมืองเอาเข็มเขากลัดผาโพก เอียงหัวสองเงา 
“สูไปไมได” นางกลาว “ปากจาความเมืองใชการชายชู สูอยูเรือนรอกูสิ่งเดียว”  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 229-230)  
จากเน้ือความขางตน ไดกลาวถึง บทบาทดานการปกครองท่ีผูหญิงมีอํานาจเหนือกวาผูชาย ในเมืองลับแลผูหญิงมี

บทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองอยางเต็มท่ีแตผูชายไมมีสิทธิเขารวมในเรื่องของการเมืองการปกครองแมแตนอย  
นางรองเมืองท้ังสี่นุงผาดําอันเปนสีแหงนางสรางเมืองท้ังหลาย ผานุงดําคาดปลองเงิน ชายผาสอดเสนเงิน 

ผาโพกดําหากสอดเสนเงินดังกัน ฝูงเขาอยูมาสี่สิบเศษ ยังงามกวาวัย ยังมีแกใจฟนเฟอเช้ือหนุม แตละนางมีชูชม
หลาย ผูชายเปนยาอยางหน่ึง รีตเกาคลองเดิมสืบมาอยางน้ัน นางรองเมืองผูหน่ึงกลาววา 

“ฝูงขาปากจากับกัน ปากตองกันเปนคําเดียววาเราควรไปรบไทซงใหเขาฉิบหาย ปลอยแตเขายก
มารบเราดั่งน้ีเราจักฉิบหาย สูจะวาอยางใดฤานางอ้ัว” 

“จะเอาหยังไปรบเขา?” นางมิ่งเมืองคนเกาถอนหายใจยาว เหลียวตรองแมด้ํานอยนึงเหมือน       
ตัดพอ “แมด้ําเฮย สูละลูกหลานเสียแลวหรือฤาไร ? สูเปนใจกับขุนสางมันฤา”  

“ฝูงขาวาเราควรสงคนเสาะสืบ สืบไดวาวันใดขุนสางเขาสุมคนอยูไหนเรายกไปวันน้ัน เอาผีเย็น
หมดเมืองออกไปรบเขา” 

“สูสี่ปากวาเดียวกันดั่งน้ีก็ดีแลว นางเฒาแกนเมืองท้ังสี่เลาเขาวาฉันใด ? นางรั้งเมืองเลา         
เอาเถอะ ฝูงสูปากจากับกูดั่งน้ีก็ดีแลว วันพรุงน้ีบอกนางรั้งเมืองเปดโรงความเมือง กูจักน่ังคานหามไปข้ึน
แทนปากจากับสู” 

 (มาลา คําจันทร, 2541, หนา 226-228)  
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“ฝูงสูมากันพรอมก็ดีแลว วันน้ีมีเรื่องใหญเปนความเมืองอันใหญอันหน่ึง นางรองเมืองท้ังสี่บอกกูวาขุนสาง
เขาปลนไทบานขอบแดนตะวันตก ดูรา นางอันเปนใหญเหนือเชียงดงท้ังหลาย เราควรจักเฮ็ดสรางฉันใดเรื่องน้ี” 
นางรองเมืองผูหน่ึงซึ่งเปนลูกสาวนางอ้ัวมิ่งเมืองกลาววา “ควรเรายกไปรบปราบฝูงเขาใหพินาศฉิบหายสิ่งเดียว”  

(มาลา คําจันทร, 2541, หนา 232)  
จากเน้ือความขางตน ไดมีกลาวถึง บทบาทหนาท่ีดานการเมืองการปกครองของผูหญิง คือ มีการประชุมเรื่อง

การเมือง การวางแผนเรื่องการทําศึกสงครามของเมืองลับแล ซึ่งเปนบทบาทหนาท่ีของผูหญิงท่ีตองรับผิดชอบตั้งแตการ
ประชุมเรื่องการเมือง การวางแผนการรบ ตลอดจนการนําทัพออกไปสูรบ ผูหญิงมีสิทธิอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง ในขณะท่ีผูชายภายในเมืองลับแลไมมีสิทธิในเรื่องการเมืองการปกครองแมแตนอย และไดมีการกลาวถึงแมด้ํา 
คือ ตามตํานานของคนในเมืองลับแลเลาขานกันมาวา นางคือผูท่ีกอรางสรางเมืองลับแลข้ึนมา คนในเมืองลับแลเช่ือกันวา        
ทุกคนในเมืองลับแลคือลูกของแมด้ํา แตเดิมน้ันแมด้ําเปนผูชุบเลี้ยงทุกคนข้ึนมา ดังน้ันทุกคนจึงใหความเคารพนับถือแมด้ํา  

จากบทบาทหนาท่ีดานการเมืองการปกครองในเมืองลับแล จึงตองมีการตําแหนงของนางตาง ๆ ในการปกครองเมือง 
ดังน้ี 

นางมิ่งเมือง คือนางอันเปนใหญสูงสุดมีอํานาจปกครองเมืองสูงสุด มีอํานาจการตัดสินใจในสิ่งตางๆ เชนเรื่องการทํา
ศกึสงคราม มีหนาท่ีในการปกครองเมือง คอยดูแลปกปองเมืองใหอยูรอดปลอดภัย บริหารและจัดการสิ่งตาง ๆ ภายในเมือง 
เมืองท้ังเมืองจะตกอยูภายใตการควบคุมดูแลของนางมิ่งเมืองโดยไมมีขอแมใด ๆ    

นางร้ังเมือง คือนางท่ีมีอํานาจรองลงมาจากนางมิ่งเมือง มีหนาท่ีชวยเหลือและใหการสนับสนุนนางมิ่งเมือง คอย
ดูแลและปกปองเมืองในขณะท่ีนางมิ่งเมืองไมอยู คอยควบคุมดูแลสิ่งตาง ๆ ภายในเมือง  

นางรองเมือง คอืนางท่ีมีอํานาจรองลงมาจากนางรั้งเมือง คอยประจําอยูดูแลภายในเมือง คอยสืบขาวจากศัตรูและ
สงขาวใหกับนางมิ่งเมือง 

นางสรางเมือง คือ นางท่ีคอยชวยเหลือดูแลงานตาง ๆ ภายในเมืองเปรียบไดเหมือนกับขาราชการตาง ๆ นางสราง
เมืองทําหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยของคนในเมือง และทําหนาท่ีนําคนมาเก็บสวยภายในเมือง  

นางเฒาแกนเมือง คือ นางท่ีมีตําแหนงเปนท่ีปรึกษาอาวุโส คอยใหคําปรึกษาตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องการบานการเมือง  
นอกจากน้ียังมีนางอ้ัวมิ่งเมือง ซึ่งเปนอดีตนางมิ่งเมืองคนเกาแตตอนน้ีไดเกษียณอายุออกไปแลว ในอดีตเคยทํา

หนาท่ีปกครองเมืองและมีอํานาจสูงสุดในเมือง แตปจจุบันมีหนาท่ีคอยเปนท่ีปรึกษาใหกับนางตางๆ และทําหนาท่ีสอน
คาถาอาคมซึ่งเปนวิชาความรูใหกับนางแกวมิ่งเมืองคนปจจุบัน  

นางท้ังหลายในเมืองมีบทบาทหนาท่ีในดานการเมืองการปกครอง มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับ
การเมือง เชน การวางแผนการรบ และมีสิทธิในการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  

 
สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษานวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ไดปรากฏบทบาทสตรี จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 
1. บทบาทดานครอบครัว จากการวิเคราะหบทบาทสตรีดานครอบครัวในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดประเด็นศึกษา 3 ประเด็น 
คือ บทบาทการเปนมารดา บทบาทการเปนภรรยา และบทบาทการเปนบุตรสาว โดยผูหญิงสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของตนเองไดดี โดยหนาท่ีหลักของบทบาทการเปนมารดา บทบาทการเปนภรรยา และบทบาทการเปนบุตสาว คือ           
การรับผิดชอบในเรื่องงานบานงานเรือนเปนหลัก  
2. บทบาทดานการศึกษา จากการศึกษาคนควาในครั้งน้ีไดพบตัวละครหญิงท่ีรับการศึกษา คือ นางแกว ในเมืองลับแลมีเพียง
ผูหญิงเทาน้ันท่ีจะไดรับการศึกษาและการศึกษาท่ีปรากฏอยางเดนชัด คือ การศึกษาเก่ียวกับความรูเรื่องคาถาอาคมการศึกษา
เก่ียวกับความรูเรื่องคาถาอาคม  สังคมในภูมิภาคน้ีเนนการทําพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ เพศหญิงเปนเพศแมผูใหกําเนิด
จึงเปรียบเปนสัญลักษณแสดงความอุดมสมบูรณ บทบาทของผูหญิงจึงเก่ียวของท้ังในเรื่องพิธีกรรมตาง ๆ รวมถึงความเช่ือของ
กลุมชนท่ีรักษาขนบประเพณีดั้งเดิม ในเรื่องเมืองลับแลผูหญิงท่ีมีประจําเดือนเปนสีดําเทาน้ันท่ีไดรับการศึกษาเก่ียวกับ
คาถาอาคมตาง ๆ ดั้งน้ันการศึกษาในเรื่องคาถาอาคมและพิธีกรรมจึงสงผลใหผูหญงิมีบทบาทและสิทธิในดานการเมอืงในฐานะ
ของการเปนผูนํา  
3. บทบาทดานเศรษฐกิจ การศึกษาคนควาครั้งน้ีพบบทบาทดานเศรษฐกิจท่ีปรากฏ คือ บทบาทดานการประกอบอาชีพ 
ผูหญิงภายในเมืองลับแลนอกจากจะมีบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบงานในบานแลวยังมีบทบาทหนาท่ีในการรับผิดชอบงาน
นอกบานอีกดวย 
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4. บทบาทดานการเมืองการปกครอง จากการศึกษาคนควาพบวาบทบาทการเมืองและการปกครองท่ีปรากฏสามารถแบงออกได 
2 ประเด็นคือ บทบาทดานสิทธิการเลอืกคูครองและบทบาทดานการเมืองการปกครอง ผูหญิงในเมืองลับแลมีสิทธิเสรีภาพในเรื่อง
ตาง ๆ ตั้งแตสิทธิในการเลือกคูครองเอง และสิทธิในดานการเมืองการปกครอง  ในเรื่องเมืองลับแลถือวาสตรีมีบทบาททาง
การเมืองท่ีโดดเดนมาก มีการสรางและกําหนดใหผูหญิงมีตําแหนงและหนาท่ีตาง ๆ ภายในเมือง เน่ืองจากเมืองลับแลเปนเมือง
แมมาย ผูหญิงไดข้ึนเปนใหญปกครองเมือง มีอํานาจเหนือผูชายท้ังปวง ผูหญิงมีสิทธิมีเสียงทางการเมืองไดอยางเต็มท่ี ผูหญิงมี
บทบาทในเรื่องการเมืองการปกครองท่ีในขณะท่ีผูชายไมมีสิทธิเขารวมในเรื่องของการเมืองการปกครองแมแตนอย 

จากผลการวิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของ มาลา คําจันทร ท่ีปรากฏท้ัง 4 ดาน คือ 
บทบาทดานครอบครัว บทบาทดานการศึกษา  บทบาทดานเศรษฐกิจ และบทบาทดานการเมืองและการปกครอง ซึ่งทําให
เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของบทบาทสตรีไทยภายในเรื่องน้ี คือ  ผูหญิงไดเขามามีบทบาททางดานตาง ๆ เหมือนผูชาย 
สามารถทําหนาท่ีตาง ๆ ไดดีไมแพผูชาย สอดคลองกับทัศนะของนักวิชาการท่ีมีความรูความเขาใจพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต คอนขางจะมีความเห็นสอดคลองกันถึงลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภาคน้ี ท่ีแมจะให
ความสําคัญกับเครือญาติท้ังฝายชายและหญิงแตก็นิยมใหความสําคัญกับการสืบเช้ือสายทางฝายหญิง โดยเฉพาะการใหฝาย
ชายไปอยูกับครอบครัวฝายหญิงหลังแตงงาน (Matrilocality) อันเปนประเพณีท่ียังคงมีอยูในสังคมชนบทไทย (ปรานี วงษเทศ
, 2544, หนา 351)  

 ในนวนิยายเรื่องน้ีจะมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดจากนวนิยายเรือ่งอ่ืน ๆ คือ แมวาผูแตง มาลา คําจันทร ทานจะ
เปนผูชายแตไดกําหนดใหตัวละครผูหญิงเปนตัวละครหลัก  มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง เหตุการณสําคัญตางๆ ในเรื่องมี
ตัวละครหญิงเปนผูดาํเนินเรื่องเปนหลัก ไดกําหนดใหตัวละครหญิงในเมืองลับแลมีบทบาทหลัก คือ บทบาททางดานการเมือง
การปกครอง มีบทบาทหนาท่ีในการเปนผูนํา และไดกําหนดใหผูชายอยูในฐานะท่ีเปนรองกวาผูหญิงในทุกเรื่อง คือ ผูชายไมมี
สิทธ์ิในเรื่องการเมือง ไมมสีิทธ์ิไดรบัการศึกษา และไมมีอิสระในการเลือกคูครองเอง ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาแมแตผูชาย
เองก็ไดยอมรับวาผูหญิงก็สามารถทําบทบาทหนาท่ีในดานตาง ๆ ไดดีไมตางจากผูชาย  

ตัวละครหลักในเรื่องน้ีไดมีการสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของสตรีในเมืองลับแลท่ีมีบทบาทดานตาง ๆ แตกตางไปจาก
ในนวนิยายเรื่องอ่ืน ๆ โดยเนนใหผูหญิงมีบทบาททางดานการเมืองการปกครองและดานการศึกษาเปนสําคัญ จึงทําใหเมืองลับ
แลตกอยูภายใตการปกครองดูแลของผูหญิง ภาระความรับผิดชอบตาง ๆ ภายในเมืองลับแลเปนของผูหญิงทุกเรื่องตั้งแตเรื่อง 
ชีวิตความเปนอยูของคนในเมืองไปตลอดจนถึงเรื่องการเมืองการปกครองก็ยังเปนบทบาทหนาท่ีของผูหญิงท่ีตองรับผิดชอบจึง
ทําใหบทบาทของสตรีในเรื่องโดดเดนกวานวนิยายในยุคสมัยท่ีผานมา  

 
ขอเสนอแนะ 
 นอกจากการวิเคราะหบทบาทสตรีท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องเมืองลับแล ของมาลา คําจันทร ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี 
ผูสนใจอาจศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นการวิเคราะหองคประกอบดานอ่ืนท่ีสามารถเช่ือมโยงใหเห็นภาพรวมท่ีเดนชัดในนวนิยาย 
ของ มาลา คําจันทร 
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การศึกษาวิเคราะหคําวา “然后” ในภาษาจีน 

Function of “然后” Analysis in Chinese Language 
 

กัลยาณี กฤตโตปการกิต 

นักศึกษาปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเจอเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจารยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
บทคัดยอ 

คําวา“然后” ในภาษาจีนมีการใชอยางหลากหลาย จากการศึกษาพบวา “然后” สามารถทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณและ

คําสันธาน เม่ือทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณ “然后” จะวางไวหนาประโยคมีหนาท่ีเชื่อมความสัมพันธ จัดเปนคําวิเศษณชนิดเชื่อมคํา เม่ือ

ทําหนาท่ีเปนคําสันธาน “然后” มีหนาท่ีแสดงการเชื่อมโยงการกระทําท่ีตอเน่ืองสองการกระทํามีความหมายวา“แลว”“หลังจาก”

“จากน้ัน”สามารถปรากฏลําพังหรือใชรวมกับคําอื่นได การศึกษาวิเคราะหคําวา “然后”ในภาษาจีน ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา

วิเคราะหวากยสัมพันธ อรรถศาสตรและหนาท่ีของคําวา“然后” ในระดับปริจเฉท ผูวิจัยใชขอมูลจากฐานขอมูลภาษา CCL (Center 

for Chinese Linguistics PKU) ,BCC(CLCU Corpus Center) และบทภาพยนตร ผลการศึกษาพบวา เม่ือ “然后” ทําหนาท่ีใน
ระดับปริจเฉทมีหนาท่ีดังน้ี คือ (1) ดานการเช่ือมโยงทําหนาท่ีในการเริ่มหัวขอสนทนาดําเนินการสนทนาและจบการสนทนา (2) ดาน

การปฏิสัมพันธมีหนาท่ีแสดงการรับผลัดและ (3) ดานวัจนกรรมมีหนาท่ีกระตุนใหผูพูดดําเนินผลัดอยางตอเน่ืองโดย “然后” เม่ือทํา
หนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉทมักจะปรากฏในตําแหนงหนาอนุพากย ตนประโยคและทายประโยค 

คําสําคัญ: ภาษาจีน “然后” คําสันธาน ดัชนีปริจเฉท หนาท่ี 
 

ABSTRACT 

The word “然后” in Chinese has many different applications. The result of the study showed that “然

后” could be used as an adverb and a conjunction. As the adverb “然后” appear in front of the sentence, 

have a cohesive function, classified as the conjunctive adverb. As the conjunction, “然后” can join two 
consecutive occurrences and could mean then, and afterwards and after that. This word could be used on its 
own or used with another word(s). The objective of the study is to analyze the syntax semantics and functions of 

“然后” in discourse. The samples of this study were Center for Chinese Linguistics PKU, CLCU Corpus Center 

and the films script. The results of the study of the functions of “然后” in discourse structure level were as 
follows: (1) as a cohesive device, it can indicate the start of a topic, to continue conversation or to end the 
conversation, (2) as an interaction, it can be used to show turn-taking, (3) as a speech act, it can be used to 

encourage a speaker to maintain their turn of talk. When the word “然后” functions as a discourse marker, it 
will appear in front of the clause, at the beginning and the end of the sentence. 
Keyword: Chinese, Ranhou, Conjunction, Discourse Markers, Function 
 
บทนํา 

 “然后” เปนคําท่ีมีการใชมากท่ีสุดเปนหน่ึงใน 40 อันดับคําท่ีนักศึกษาตางชาตินิยมใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน    (庞

恋蕴 , 2010) การศึกษาคําวา “然后” มีการศึกษาในหลายมมุมอง แตการศึกษาในระดับปริจเฉทยังมีไมมากนัก 

การศึกษาคําวา “然后” ในระดับปริจเฉททําใหพบวา “然后” มีหนาท่ีในระดับปรจิเฉทในดานตางๆ โดยนักวิชาการได
ใชทฤษฎีและมุมมองในการศึกษาท่ีตางกัน เชน นักภาษาศาสตรจีน Fang Mei (2000) ไดใชมุมมองการแปรทางภาษาศึกษา

คําวา “然后” ไดผลการศึกษาท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาการวา เมือ่ “然后”  มีการแปลงทางไวยากรณ คําท่ีมกั

ปรากฏกับคําวา “然后” มักถูกละไปโดยผลงานวิชาการท่ีศึกษาหนาท่ีของคําวา “然后” มีการใชคําเรียกท่ีแตกตางกัน

ตามมมุมองท่ีศึกษา เชน Ma Guoyan (2010) ศึกษาคําวา “然后” จากมุมมองวาทศาสตร พบวา “然后” มีหนาท่ีใน
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การจัดระบบขอความและแสดงการโตตอบ Liu Yuyan (2011) ศึกษา “然后” จากมุมมองทฤษฎีการเรียนรูภาษาท่ีสอง

พบวา หนาท่ีของคําวา “然后” ในการแสดงถึงการเรยีนรูภาษาท่ีสองจะใชในการดําเนินเน้ือหา ท้ังน้ีการศึกษาจากมุมมอง
เดียวกันแตศึกษาจากขอบเขตขอมูลท่ีตางกันก็อาจไดผลท่ีตางกัน เชน ผลการศึกษาของ Pu Zhenyu (2006) ศึกษาหนาท่ี

ของคําวา “然后” จากมุมมองปริจเฉทวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลมหาวิทยาลยัปกก่ิง ประเทศจีน พบวา “然后” มีหนาท่ี

จัดระบบคําพูดและแสดงกระทํา สวน Hu Yujing (2008) ศึกษาหนาท่ีของคําวา“然后” จากมุมมองปริจเฉทวิเคราะหโดย

ใชฐานขอมูลภาษาพูดและภาษาเขียน พบวา “然 后” มีหนาท่ีในการเริ่มสนทนาและการกักการสนทนาผูวิจัยเห็นวา

การศึกษาคําวา“然后”แบบครอบคลุมทุกดานจะทําใหสามารถอธิบายการใชคําวา “然后” ไดครอบคลมุยิ่งข้ึน ท้ังน้ีใน

งานวิจัยช้ินน้ี ผูวิจัยมจีุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหวากยสมัพันธ อรรถศาสตรและหนาท่ีของคําวา “然后” ในระดับ
ปริจเฉท โดยผูวิจัยไดใชขอมูลจากฐานขอมูลภาษา CCL(Center for Chinese Linguistics PKU),BCC(CLCU Corpus 

Center) และบทภาพยนตรท่ีไดรบัความนิยมจํานวน 2 เรื่องคือ《人再囧途之泰囧》(ภาพยนตรจีนเรื่องแกง

มวนปวนไทยแลนด) และ《 狼 图 腾 》(ภาพยนตรจีนเรื่องเพ่ือนรักหมาปาสุดขอบโลก)ในการวิเคราะหการปรากฏ 

ความหมาย และหนาท่ีของคําวา“然后” 
 
ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดแบงผลการศึกษาของคําวา “然后” ออกเปน 3 ดานคอื ดานวากยสัมพันธ ดานอรรถศาสตร และดาน
หนาท่ีในระดับปริจเฉท ดังน้ีคือ 
1. ดานวากยสัมพันธ 

ผูวิจัยพบวาคําวา “然后” ท่ีปรากฏใชในภาษาจีนสามารถทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณและคําสันธานได “然后
”ปรากฏในตําแหนงตนประโยค/วลี หนาอนุพากยและปรากฏเดี่ยวในภาษาพูดสามารถปรากฏลําพัง ปรากฏรวมกับคําอ่ืนๆ 
และปรากฏการซ้ําคํา 
1.1 ชนิดของคํา 

1.1.1“然后” เปนคําวิเศษณ 

ในพจนานุกรมคําไมแทภาษาจีน《现代汉语虚词例释》พจนานุกรมคําไมแทในภาษาจีนโบราณ              

《古代汉语虚词手册》และพจนานุกรมอังกฤษจีน《精选英汉汉英词典》รวมท้ังนักวิชาการ

หลายทาน เชน Ma Qingzhu&Wanghongbin(2004) และLu Jianming(1999) ไดนําคําวา “然后” จัดไวในประเภท          
คําวิเศษณบอกเวลาดังตัวอยางตอไปน้ี 

（2）找到希望然后放大，然后收获。 
 เมื่อพบเจอกับความหวัง แลวกทํ็าให(ความหวัง)ใหญข้ึน แลวก็ซึมซบั(โอกาส) 

(อางอิงจาก 朴珍玉,2006:5) 
ท้ังน้ีคําวิเศษณและคําสันธานในภาษาจีนมีท้ังความเหมือนและความแตกตางกันท่ีแยกออกจากกันไดยาก ทําใหการ

จําแนกคําในพจนานุกรมมีความแตกตางกันโดยเมื่อ “然后” ทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณจะใชในการขยายคํากิริยา คําคุณศัพท 

และคําวิเศษณอ่ืนๆ เพ่ือใชบอกเวลาและลําดับ เมื่อ “然后” เปนคําสันธานจะสามารถใชในการเช่ือมระหวาง คํา วลี และ
ประโยคใหติดตอเปนเรื่องเดียวกันสามารถแสดงถึงความสัมพันธตางๆ ระหวาง คํา วลีและประโยค 
 

1.1.2 “然后” เปนคําสันธาน 

ในหนังสือพจนานุกรมภาษาจีนโบราณและปจจุบัน《古今汉语词典》พจนานุกรมภาษาจีนปจจุบัน 800 

คํา《现代汉语八百词》พจนานุกรมภาษาจีนปจจบัุน《现代汉语词典》และพจนานุกรมมาตรฐาน

ภาษาจีนปจจุบัน《现代汉语规范词典》รวมท้ังนักวิชาการหลายทาน เชน Lv Shuxiang (1944), Fang Mei 
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(2000), Xing Fuyi (2001) และ Zhou Gang (2002) ไดระบุวา“然后”เปนคําสันธานมีหนาท่ีเช่ือมโยงระหวางเหตุการณ
สองเหตุการณท่ีตอเน่ืองกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

（1） 先讨论以下，然后再作决定。 
 อภิปรายกันกอน แลว คอยตัดสิน 

     《现代汉语八百词》 

จากตัวอยางข้ันตน “然 后” ทําหนาท่ีเปนคําสันธานแสดงความเช่ือมโยงระหวางเหตุการณสองเหตุการณ                   
ท่ีตอเน่ืองกัน กลาวคือ การอภิปรายกอน แลวคอยทําการตัดสินใจทีหลัง 

1.2 ตําแหนงท่ี“然后” ปรากฏในประโยค 

“然后” มักปรากฏในตําแหนงตนประโยค/วลี หนาอนุพากยและปรากฏเดี่ยวในภาษาพูด  
1.2.1 ตําแหนงตนประโยคหรือวล ี
 ตําแหนงตนประโยค/วลี มักปรากฏในรูปแบบการกระตุนผูพูดอีกผูหน่ึงใหดําเนินผลัดตอ ดังตัวอยางตอไปน้ี 

（3）女主角：他从未投降，而且宁死也不愿被俘虏。  
เขาไมเคยยอมแพ ยอมตายเสียดีกวาโดนดูถูก 

 男主角：从未投降是什么意思？ 
  ไมเคยยอมแพ หมายความวาอยางไร 

女主角：不自由，就死。 
  (ถา)ไมเปนอิสระ ก็ยอมตายดีกวา 

男主角：然后呢？ 
  แลวอยางไรตอละ 

女主角：他向往着像狼一样一般的自由。 
  เขามีความหวังอยากจะเปนอิสระดังเชนหมาปา 

《狼图腾》(บทภาพยนตรจีนเรื่องเพ่ือนรักหมาปาสดุขอบโลก)  
1.2.2 ตําแหนงหนาอนุพากย 

 การปรากฏคําวา“然后”ในตําแหนงหนาอนุพากย มักปรากฏในรปูแบบการบรรยาย บอกเลา  

（4）徐朗：滴两滴这个东西--油霸，然后你就发现你的油表满了再生能

源。 
  หยดสิ่งน้ีลงไปสองหยด—สุดยอดนํ้ามัน หลงัจากนั้นนายก็จะพบวาเข็มนํ้ามันของนายเต็มดวย

พลังงานทดแทน 

    《人再囧途之泰囧》(บทภาพยนตรจีนเรื่องแกงมวนปวนไทยแลนด) 
 

1.3 ลักษณะโครงสรางท่ี“然后”ปรากฏ 

 “然后”มีการปรากฏลําพัง ปรากฏรวมกับคําอ่ืนๆและซ้ําคํา ดังตัวอยางดังตอไปน้ี 
 
1.3.1 การปรากฏลําพัง 
 การปรากฏลําพัง หมายถึง การไมปรากฏรวมกับคําท่ีมักปรากฏรวมกัน 

（5）我得要做一次水疗…  骑一次大象, 游泳…  拜佛,然后挑战泰拳高手。 
 ฉันจะตองทําสปาสักครั้ง… ข่ีชางสกัครั้ง วายนํ้า… ไหวพระ แลวก็ทาสูกับนักมวยไทยมืออาชีพ 

    《人再囧途之泰囧》(บทภาพยนตรจีนเรื่องแกงมวนปวนไทยแลนด) 
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1.3.2 การปรากฏรวมกับคําอ่ืนๆ 

“然后”เมื่อทําหนาท่ีเปนคําสันธาน มักปรากฏรวมกับคําวิเศษณและคําสันธานท่ีมีความหมายถึงการบอกลําดบั“

先”(กอน)“首先”(กอนอ่ืน)“再”(อีก)“又”(อีก)“还”(ยังคง)และ“才”(ถึงจะ)โดยจะพบในโครงสราง “先/首先

……,然后……”และ“然后+再/又/还/才” ดังตัวอยางตอไปน้ี 

（6）我们先吃完饭, 然后再讨论。  
พวกเรากินขาวกอน แลวคอยอภิปรายกัน 

《现代汉语八百词》 

（7）先是他来, 然后我来。 
      เขามากอน แลวฉันก็มา 

《现代汉语八百词》 

（8）人们只有在一定程度上解决了吃、喝、穿、住，然后才能从事政

治、 

科学、教育、艺术、宗教等活动。 
คนเราหากสามารถกินดื่ม มีเสื้อผาสวมใส มีท่ีพักอาศัยในระดับหน่ึงกอน แลวถึงจะสามารถมสีวนรวมตางๆดาน
การเมือง วิทยาศาสตร การสอน ศิลปะและศาสนาได      
     (ฐานขอมูลภาษา CCL ) 

นอกจากน้ีในภาษาพูด “然后” ยังปรากฏรวมกับคําเสริมนํ้าเสยีงตางๆเชน คําวา “呢”(ละ) “吧” (เถอะ) “

嘛”(คําเสริมนํ้าเสียง) ประกอบเปนวลี “然后呢” , “然后吧”และ“然后嘛” ซึ่งมีความหมายแสดงความ
ตอเน่ืองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามคําลงทายและปริบทขณะท่ีผูพูดกําลังกลาวถอยน้ันๆ มีความหมายวา หลังจากน้ัน จากน้ัน 
และ ตอจากน้ัน เปนตน 
1.3.3 การซํ้าคํา 

 การซ้ําคําคือการใชคําวา“然 后”มากกวาหน่ึงครั้งข้ึนไป มักเกิดจากการท่ีผูพูดรูสึกประหมาหรือเกิดจากการท่ีผู
พูดตองการยืดระยะเวลาการพูดออกไปเพ่ือคิดคําท่ีจะพูดตอ 

（9）不乐意去，然后，然后呢？
ไมอยากไป อยางน้ัน อยางน้ันแลว 

     (ฐานขอมลูภาษา CCL) 

（10）华子接着叫：“高琴琴，你是我们班班花，要不是你坚持上课，

大学四年的课有一半我都提不起精神去，我先谢你

了，然后，然后，你说，你说生活中最重要的事情

是什么？ 
เกาฉินฉิน เธอเปนดาวของช้ันเรา ถาหากไมใชเธอท่ีอยากจะเขาเรยีน ครึ่งหน่ึงวิชาเรียน
ของปสี่ฉันคงจะไมไปเขาเรียน ตองขอขอบคุณเธอกอน แลวก็ แลวก็ ขอถามวาเรื่องอะไร
คือสิ่งสําคญัท่ีสุดในชีวิตของเธอ 

       (ฐานขอมูลภาษา CCL) 
 
2. ดานอรรถศาสตร 

Ma Jianzhong(马建忠,1898) ไดกลาวถึงอักษรคําวา‘然’ ในตําราไวยากรณจีน《马氏文通》 ไววา

“一顿,其无衬字,则乘势调转;其有衬者,曰‘然则’,曰‘然后’,曰‘然且’,则各视其所

乘之势以定‘然’字一顿,以承上文,由是而继以他事者,则加‘后’字,‘然后’者,事
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之词也,经籍最习用之”。ความหมายคือ อักษร“然” ใชประสมกับอักษรตัวอ่ืนเปนคําวา“然则、然后

、然且”โดยอักษร “然” สามารถปรากฏลาํพังแสดงถึงการ 

กลับเปลี่ยนความหมายหลังอักษรคําวา “然” ปรากฏเหตุการณเรื่องราวตอเน่ือง ดังน้ันหลังอักษร“然”เติมอักษร“后

”เปนคําวา“然后”ใชหมายถึงเรื่องราวท่ีเกิดตอเน่ืองกันเปนลําดบั โดย Ma Jianzhongกลาววา คาํวา“然后”เปนคําท่ีใช
เช่ือมแสดงความสัมพันธดังตัวอยางดานลางน้ี 

（11）“是故学然后知不足,教然后知困。” 
 ไดเรียนแลวจึงเห็นวาความรูนอย เมื่อไดสอนแลวจึงไดรูถึงอุปสรรค 

     (《礼记·学记》คัมภีรวาดวยเรื่องพิธีกรรม ลัทธิขงจื่อ ) 

 กลาวไดวาความหมายของคําวา“然 后”คือเปนคําท่ีใชเช่ือมแสดงความสัมพันธ บอกการเกิดเหตุการณหน่ึงข้ึน

และมีอีกหน่ึงเหตุการณเกิดตามมา นอกจากน้ีหนังสือพจนานุกรมคําไมแท《现代汉语虚词词典》ระบุวา “

然后” สามารถใชบอกเลาเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน หรือ เรื่องราวท่ียังไมเกิดข้ึน ใชกลาวถึงลําดับเหตุการณและเวลากอนหลัง โดย
มีเง่ือนไข เหตุและผลเปนนัยดังตัวอยางตอไปน้ี 

（12）我们准备先在实验田里试种, 然后再推广到大田。 
 พวกเราเตรียมไววาจะทดลองปลูกในแปลงทดลอง จากน้ันคอยขยายไปยังแปลงใหญ 

（13）先是刮了几天风, 然后又下了几天雨。 
 กอนหนาน้ีคือมีลมพัดมาหลายวัน จากน้ันก็มีฝนตกตออีกหลายวัน 

 จากตัวอยางข้ันตน“然后”ทําหนาท่ีบอกลําดับเหตุการณข้ันตอนและเวลากอนหลัง โดยมีเง่ือนไขเหตุและผลของ
การเกิดลําดับเหตุการณโดยในตัวอยางท่ี (12) เปนเหตุการณท่ียังไมไดเกิดข้ึนและในตัวอยางท่ี (13) เปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
แลว 
 
3. ดานวัจนปฏิบัติศาสตร 

หนาท่ีทางวัจนปฏิบัติศาสตรของคาํวา“然 后”มีผูศึกษาวิจัยเอาไวจํานวนมากโดยหนาท่ีของคําวา“然 后” มี
ความแตกตางกันตามมมุมองและหลักการท่ีใชวิเคราะหดังตารางท่ี 1 ดานลางน้ี 
 

ตารางท่ี 1 การศึกษาหนาท่ีคําวา “然后”ในมุมมองตางๆ 

ชื่อผูวิจัย ป มุมมอง/ทฤษฎ ี ฐานขอมูลท่ีใชวิเคราะห หนาท่ีของคําวา “然后” 
Fang Mei 2000 การแปรทางภาษา อัดเทปความยาว 60 นาที -การทําใหผลดัตอเน่ือง 
Wang Wei 2004 กระบวนการ

กลายเปนคาํ
ไวยากรณ 

แบบสอบถาม -เปลี่ยนหัวขอการสนทนา 

Pu Zhenyu 2006 ปริจเฉทวิเคราะห ฐานขอมูลมหาวิทยาลัยปกก่ิง  -จัดระบบคาํพูด 
-แสดงกระทํา 

Hu Yujing 2008 ปริจเฉทวิเคราะห ฐานขอมูลภาษาพูดและภาษา
เขียน 

-การเริ่มสนทนา 
-การกักการสนทนา 

Xu jiajin 2009 ปริจเฉทวิเคราะห ฐานขอมูลภาษาพูดของวัยรุน
ในเมืองปกก่ิงท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน8.22ช่ัวโมง
ฐานขอมูล SCOUT 

-บอกลําดับ 
-ยกตัวอยาง 
-เริ่มหัวขอสนทนา 

Ma 
Guoyan 

2010 วาทศาสตร การอัดเทปเสียงการพูด -การจัดระบบขอความ 
-การโตตอบ 
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Liu Yuyan 2011 ทฤษฎีการเรยีนรู
ภาษาท่ีสอง 

ฐานขอมูลภาษาจีนCCL 
วรรณคดีจีนปจจุบัน 
หนังสือพิมพ วารสาร เทปการ
พูดภาษาจีน 

-ดําเนินเน้ือหา 

Huang 
Chao 

2011 ทฤษฎีพัฒนาการทาง
ความคิด 

รายการ《杨澜访谈

录》 

-บอกความสัมพันธเหตุและผล 
-บอกความสัมพันธไปดวยกัน 
-บอกความสัมพันธในเชิงรับสงกัน 
-บอกความสัมพันธยอนกลับ 

Yi Ping 2013 การเรยีนรูภาษาท่ี
สอง 
ทฤษฎีการวิเคราะห
ขอผิดพลาด 

รายการโทรทัศน《 世 界

大不同》และรายการ
แขงขันภาษาจีนสําหรับ
ชาวตางชาติ Chinese Bridge 

-จัดระบบคาํพูด 
-แสดงกระทํา 

Zhang 
Faxiang 

2015 ทฤษฎีความสัมพันธ การบันทึกการสนทนากับ
นักศึกษาตางชาติ 

-จัดระบบคาํพูด 

  
จากตารางข้ันตนจะเห็นไดวา การศึกษาหนาท่ีของคําวา“然后”มีการศึกษาจากหลากหลายมมุมองทําใหผลการศึกษา

ดานหนาท่ีมีความแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา สามารถศึกษาหนาท่ีของคําวา “然后”จากระดับปริจเฉทเพ่ือศึกษา
หนาท่ีไดกวางข้ึน โดยใชการศึกษาหลายมมุมอง ท้ังน้ีผูวิจัยใชทฤษฏีเช่ือมนัย(Coherence Theory) ทฤษฏีความสัมพันธ 

(Relevance Theory) และทฤษฎีวัจนกรรม (Speech Act Theory) มาใชวิเคราะหหนาท่ีทางปรจิเฉทของคําวา“然后” 
โดยใชทฤษฏีเช่ือมนัยมาอธิบายความเช่ือมโยงระหวางหนวยถอย ใชทฤษฏีความสัมพันธมาอธิบายหนาท่ีของดัชนีปริจเฉทท่ีมี
สวนชวยใหผูพูดและผูฟงสื่อสารกันไดอยางเขาใจ ใชทฤษฎีวัจนกรรมมาอธิบายหนาท่ีท่ีเกิดจากการใชภาษากับการกระทํา 

จากการศึกษาข้ันตนพบวาหนาท่ีทางปริจเฉทของคําวา“然后” มีหนาท่ีหลักอยูสองประการคือ หนาท่ีแสดงความเช่ือมโยง 
และหนาท่ีแสดงปฏสิัมพันธ โดยท้ังสองหนาท่ีน้ีมีความเช่ือมโยงกัน 
3.1 หนาท่ีแสดงความเชื่อมโยง 

หากหน่ึงหนวยถอยคํา(utterance) มีความสัมพันธกับหนวยถอยขางหนา แสดงวาหนวยถอยน้ันมีความเช่ือมโยงกัน 

(Hovey&Maier,1990 อางอิงใน 莫爱屏,2002:22) การเช่ือมโยงคือความสัมพันธตางๆท่ีเช่ือมโยงระหวางถอยคํา 

ประโยค และความหมาย (Richards et al,1985:45 อางอิงใน 莫爱屏, 2002: 22) โดยถอยคําท่ีถูกกลาวออกมามักจะ
แสดงถึงมุมมองแนวความคิดของผูพูด การกลาวถอยคําเปนการทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสนทนาโดยหนาที่ทาง

ปริจเฉทของสัญลักษณท่ีใชเพ่ือชวยใหผูฟง/ผูอานสามารถวิเคราะหความสัมพันธของหนวยถอยได จะเรียกวา ดัชนีปริจเฉท (莫爱

屏, 2002:22) ท้ังน้ี Blakemore (1987) กลาววา ดัชนีปริจเฉทมีหนาท่ีสําคัญในการทําใหผูฟง/ผูอานเขาใจในบริบทน้ันๆ           
เปนตัวนําช้ี สามารถทําใหผูฟงเขาใจและดัชนีปริจเฉทยังมีหนาท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางหนวยถอยอีกดวย 

ดัชนีปริจเฉทสามารถแบงหนาท่ีไดตามลักษณะการเช่ือมโยงออกเปนหนาท่ีการตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอสนทนา หนาท่ี
ดําเนินการสนทนา และหนาท่ีสรุป/จบการสนทนา 

3.1.1 “然后”กับหนาท่ีการต้ังหัวขอ /เร่ิมหัวขอสนทนา 
การตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอการสนทนา หมายถึง การนําสิ่งท่ีจะพูดคุยกันมาตั้งเปนหัวขอการสนทนา อาจเปนเน้ือหาท่ี    

ไมเคยปรากฏในการสนทนากอนหนา แตวาอยูในขอบเขตความคิดของผูพูดและผูฟง (方梅,2000:463) “然后”เปนดัชนี
ปริจเฉทท่ีผูพูดเลือกใชในการทําหนาท่ีตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอการสนทนา แสดงความตอเน่ืองของเน้ือหาความสัมพันธสอดคลอง 
เห็นดวย กับผลัดสนทนากอนหนา หรือ อาจจะเปนหัวขอท่ีแสดงถึงการไมเห็นดวย ไมสอดคลองกับผลัดกอนหนา ตัวอยางเชน 

（14）失去的，永远是最值得怀念的，那个一直深爱的人啊，你现在在

哪个角落。然后我听着这首歌，转过头去，给热闹一个沉默的背

影，偷偷擦去眼角的泪。 
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สิ่งท่ีสูญเสียไป คือสิ่งท่ีควรคาแกการระลึกถึงเสมอ คนท่ีรักอยางสดุหัวใจ ตอนน้ีคุณอยูท่ีไหน หลังจากฉันฟงเพลง
น้ี หันหนากลับไปยังเงาท่ีเงียบสงบ และแอบเช็ดนํ้าตาท่ีขอบตาของฉัน 

(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo) 
ขณะท่ีผูพูดไดกลาวถึงความเศราของผูพูดน้ันไดใชเน้ือรองของเพลงมาแสดงถึงอารมณเศรา และในถอยคําท่ีกลาว

ตอมา ผูพูดตองการเริ่มหัวขอเพ่ืออธิบายเพ่ิมเตมิ หรือ แสดงภาวะของผูพูด จึงใชคําวา “然后”มาข้ึนตนหนวยถอยน้ันและ
กลาวถึงภาวะของตนเองหลังจากท่ีไดยินเพลงดังกลาว  

3.1.2 “然后”กับหนาท่ีดําเนนิการสนทนา 
หนาท่ีการดําเนินการสนทนาสามารถแบงยอยไดเปนหนาท่ีดําเนินหัวขอการสนทนา หนาท่ีเปลี่ยนหัวขอการสนทนา

หนาท่ีดึงหัวขอการสนทนากลับมา หนาท่ีกักผลัด หนาท่ีอธิบาย หนาท่ีแสดงการเปรียบเทียบ โดยหนาท่ีดําเนินการสนทนาน้ี
เกิดโดยผูพูดท่ีกําลังกลาวถอย หรอื ผูพูดผูรับผลัด 
 
หนาท่ีดําเนินหัวขอการสนทนา 

หนาท่ีดําเนินหัวขอการสนทนา คือ ผูพูดใชดัชนีปริจเฉทมาชวยเพ่ือใหตนเองไดรับผลดัการพูดหรือเพ่ือดําเนินการ

สนทนาในผลดัของตนเองไมใหผูอ่ืนมาแยงผลัดไปได(方梅 ,2000:466) โดยคําวา“然后” ในระดับปริจเฉทมักทําหนาท่ี
แสดงความสัมพันธดานเวลา เง่ือนไข เหตุและผล การเพ่ิมเติมขอมูล การขยายความ การใหเลือก การยกตัวอยาง เพ่ือทําให

ดําเนินหัวขอการสนทนาได(李倩,2013:135) เชนตัวอยางดังตอไปน้ี 

(15)  明明身体困得要命,头脑却异常清醒亢奋睡不着,肚子好痛太痛苦了！

待会还要上课回来还要继续写总结…周末还要找发表资料…下周还要

考试…然后还要准备发表然后又考试周…我很焦虑！ 
 ท้ังๆท่ีรางกายงวงมาก แตสมองกลับตื่นตัวนอนไมหลับ ปวดทอง รูสึกทรมานมาก อีกสักครูยังตองเขาเรียน 

กลับมาก็ตองมาเขียนสรุป วันหยดุก็ยังตองหาขอมูลตีพิมพ สัปดาหหนายังตองสอบ แลวก็ยังตองเตรียมนําเสนอ
บทความ แลวก็เปนสัปดาหแหงการสอบ ฉันรูสึกกังวลมาก 

(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo) 

 ตัวอยางท่ี (15) ผูพูดใชคําวา“然后”มาเช่ือมตอความรูสึกเปนกังวลในเรื่องราวๆตางๆ ใชดําเนินหัวขอความเปน
กังวลของตนเอง 
 
หนาท่ีเปลี่ยนหัวขอการสนทนา 

หนาท่ีเปลี่ยนหัวขอการสนทนาคือ การท่ีผูพูดมีจุดมุงหมายเปลี่ยนหัวขอเดิมไปเปนหัวขอใหม  ดังตัวอยางท่ี （16）       

“然后”ใชเปลี่ยนหัวขอการสนทนาแสดงความสัมพันธเชิงยอนกลับ 

（16）……印度哲学神秘、有深刻的思想，我们再花两节课时间讲一遍。

然后回到中国。中国几千年来的哲学是什么样子…… 
ปรัชญาอินเดียมีความลึกลับ มีความคิดท่ีลึกซึ้ง พวกเราจะใชเวลาอีกสองคาบในการสอน จากน้ันก็จะกลับมาสอน
(ปรัชญา) จีน ปรัชญาจีนท่ีมีมาหลายพันปเปนอยางไร 

“然后”วางไวตําแหนงหนาอนุพากย เปนดัชนีท่ีใชแสดงการเปลี่ยนหัวขอการสนทนาจากปรัชญาของอินเดียมา
เปนปรัชญาของจีน โดยผูพูดยังดําเนินการสนทนาอยู 

 
หนาท่ีดึงหัวขอการสนทนากลับมา 

ในขณะท่ีสนทนาผูสนทนาและผูรวมสนทนาอาจมีการพูดออกนอกหัวขอเรื่องราวท่ีกําลังสนทนา หรืออาจเกิดจาก

การถูกพูดแทรกทําใหตองหยดุการสนทนาในหัวขอการสนทนาน้ัน ในกรณีน้ีผูพูดสามารถใช“然后” ในการดึงหัวขอการ
สนทนากลับมา  
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（17）A：    我不知道啊，然后呢 1，我就说，我原来不是也是这样子吗，

但是他不知道我没有去上过课。 
  ฉันก็ไมรูเหมือนกัน แลวก็ฉันก็พูดวา แตเดมิทีฉันก็เปนแบบน้ีไมใชหรือ แตวาเขาไมรูวาฉันไมเคยไป

เขาเรียน 

B：  哦。 
  ออ 

A：然后 2 我就说我明天去碰碰运气，看要是（老师）没发觉出来

突然多了一个我，那我就这样上下去也不要紧。 
หลังจากน้ัน ฉันก็พูดวาพรุงน้ีฉันจะไปลองดู ลองดูวาถาหาก(ครู)ไมพบวามีฉันเกินไปหน่ึงคน  
ถาอยางน้ันฉันก็จะไปเขาเรียนแบบน้ี ก็นาจะไมมีปญหา 

(อางอิงตัวอยางจาก 李倩,2013) 

การปรากฏของคําวา “然后 1”เพราะผูพูดถูกพูดแทรกในผลัดการสนทนากอนหนาน้ี จึงใชดัชนีปริจเฉทในการ

ตอบรับ “我不知道” กอนแลวใช“然后 1” ในการดึงบทสนทนากลับมาในหัวขอท่ีตนกําลังพูดและ“然后 2”ใชดึง

การสนทนากลับมา หลังจากท่ีผูฟงไดแสดงปฏิกิริยาการตอบรับดวยดัชนีปริจเฉทแสดงการตอบรับ“哦” 
 

หนาท่ีกักผลัด  
หนาท่ีกักผลัดคือ ขณะกําลังสนทนาผูพูดไดลืมเน้ือหาท่ีตองการสื่อสารและกําลังเรียงลําดับขอความ ซึ่งอาจทําให

การสนทนาหยุดไป ผูพูดจึงเลอืกใชดัชนีปริจเฉทมากักผลัด ใหผูพูดมีเวลาในการคิดสิ่งท่ีตองการสื่อสารหรือแกไขขอมูล ดัชนี
ปริจเฉทท่ีมีหนาท่ีกักผลัดก็จะสามารถทําหนาท่ีในการทําใหการสื่อสารมีความตอเน่ือง  และรักษาผลัดการพูดของผูพูดไวได

（黄超,2011:26）คําวา “然后” ท่ีปรากฏทําหนาท่ีในการกักผลัดมักปรากฏในรูปแบบของการซ้ําคํา ซึ่งเกิดจากการ
ท่ีผูพูดมีอาการตื่นเตน หรือการท่ีผูพูดตั้งใจจะขยายเวลาในการพูด 

（18）想起今天考的课好悲惨...我左右 2 个学号还有后面一排 3 个学号

都坐到后面去...然后我就..我就..我就...旁边都是空空的一点安全

感都没...然后然后然后...老师一直坐在我后面... 
นึกถึงวิชาท่ีสอบวันน้ี แยมากเลย (เพ่ือนนักเรียน)ท่ีมรีหัสนักเรียนติดกับฉันท้ังซาย ขวา และหลังไปน่ังขาง
หลังกันหมด แลวฉันก็ ฉันก็ ฉันก็ ขางๆวางเปลาท้ังหมด รูสึกโหวงเหวง แลวก็แลวก็ ครูก็น่ังอยูดานหลังฉัน
ตลอด 

(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo) 

 ผูพูดตองการบรรยายความรูสึกแยในการสอบโดยตองการบรรยายความรูสึกกังวลอยางตอเน่ืองจึงใช“然 后”มา
กักผลัด และดาํเนินการสนทนาใหตอเน่ือง 
 
หนาท่ีอธิบาย  

หนาท่ีอธิบายเพ่ิมความ คือ การท่ีผูพูดตองการอธิบาย เพ่ิมความ แกไขทําใหขอมูลท่ีตองการสื่อสารสมบูรณ เพ่ือให

ผูฟงลดข้ันตอนการตีความลง หนาท่ีการอธิบายของคําวา“然后” ปรากฏใชท้ังการอธิบายความเพ่ิมเติมของผูพูดเอง และ
การอธิบายความเพ่ิมเตมิใหกับผูพูดอีกผูหน่ึง 

（19） 那些被李冰判了死刑的将领们刚要反抗，准备拼个鱼死网破，

但是李冰地这些亲兵都是绝刺中地拔尖人物。轻易地就制住了

他们，然后也不管他们的叫骂与求饶，就那么两个人拖着一个

往帐外走去。 
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นายพลพวกท่ีโดนหลี่ปงตัดสินโทษประหารเพ่ิงจะคิดตอตาน เตรียมตอสูแบบตายไปขางหน่ึง แตวาทหาร
ใหมของหลี่ปงตางก็มีความเกงกาจ ยับยั้งพวกเขาไดอยางงายดาย แลวก็ไมสนใจคําดาทอและขอรองชอง
พวกเขา ก็มี(พวกหลี่ปง)สองคนลาก(พวกเขา)คนหน่ึงออกไปจากเขต 

 ตัวอยางท่ี (19) ผูพูดใชคําวา “然后” มาเพ่ิมเติมขอความดานหนา“轻易地就制住了他们”(ยับยั้ง
พวกเขาไดอยางงายดาย) โดยไมสนใจคําดาทอและคาํขอรอง 
 
หนาท่ีแสดงการเปรียบเทียบ 

หนาท่ีแสดงการเปรียบเทียบ คือ การนําขอมูลสองอยางมาเปรยีบเทียบความเหมือนและความแตกตางโดยใชดัชนี

ปริจเฉท“然后”ในการเช่ือม 

（20） 陈先生：小胖他啊，天天打游戏。   
   เสี่ยวพ่ัง เขานะหรือ (เขา) เลนเกมท้ังวัน 

  马先生：然后 1，你呢？   
       แลวเธอละ 
 

陈先生：我啊，年轻的时候偶尔打一打，然后 2，现在天天忙啊， 

                  想打也没时间。   
ฉันนะหรือ ตอนท่ียังเปนหนุมก็มีเลนบาง หลังจากน้ันตอนน้ีก็ยุงทุกวัน อยากเลนก็ไมมีเวลาเลน 

(ฐานขอมูลภาษาBCC：Weibo) 

ตัวอยางท่ี (20) ผูพูดใชคําวา“然后”ในการเปรียบเทียบขอมลูท่ีมีอยูเดมิ โดย“然后 1”เปนการเปรยีบเทียบ

ระหวางเสี่ยวพ่ัง“小胖”กับคุณเฉิน“陈先生”สวน“然后 2”คือการท่ีคุณเฉินเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปจจุบัน 

3.1.3“然后”กับหนาท่ีสรุป/จบการสนทนา 

จากการสํารวจพบวา“然后”ท่ีทําหนาท่ีสรุป/จบการสนทนา พบท้ังรูปแบบการสรุปคําพูดขอตนเอง และ ใชใน
การสรุปคําพูดของผูอ่ืนดวย 

（21）主持人：这----同学都能打了，就没想过，老师要是惹急了我，

我也来上两拳？
 น่ี ขนาดเพ่ือนักเรียนยังตอยได แตก็คิดไมออกเหมือนกันนะวาถาครูทําใหฉันเดือด ฉันก็

อาจจะตอยสักสองหมดั 

学生：(笑，想)没想过打老师，想过合伙气老师。因为本来嘛，

就听说魏老师这人比较厉害，我们就想试探试探。然

后有一次魏老师上课，问我们懂没懂。我们都说懂了。

那-魏老师问了一句，那为啥呀，我们都说，喂（为）

果珍呗。 
(หัวเราะและคดิ) ไมเคยคดิจะตคีรู เคยคดิแควาจะรวมกันทําใหครูโกรธ เพราะวาเดิมทีแลว ก็
ไดยินมาวาอาจารยเวยคอนขางเกง พวกเราก็อยากลองดูสักหนอย หลังจากน้ันมีครั้งหน่ึงท่ีครู
เวยมาสอน ถามพวกเราวาเขาใจไหม พวกเราตางก็พูดวาเขาใจแลว แลวครูเวยก็ถามมาอีก
หน่ึงประโยค แลวอยางไรละ พวกเราตางก็พูดวา ก็ เวยก่ัวเจิน ไง 

  主持人：哦，老师叫“魏国珍”，他们就说“喂（为）果珍”。 
ออ ครูช่ือ เวยก่ัวเจิน พวกเขาก็เลยพูดวา เวยก่ัวเจิน(คําพองเสียงตรงกับช่ือครู) 

老师：那广告上，叫“小孩不吃奶怎么办，喂果珍”。  
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   โฆษณาน้ันพูดวา “ถาเด็กไมกินนมแลวจะทําอยางไร ใหปอนเครื่องดื่มTANG” (พองเสียงคํา

วา เวยก่ัวเจิน) 

学生：然后，我们班流行一句谚语，叫“小孩不吃奶怎么办-----喂

果汁（魏国珍）”。 
 แลวช้ันเรียนของพวกเราก็มคีํายอดฮิต คือคําวา “ถาเด็กไมกินนมแลวจะทําอยางไร ใหปอน

เครื่องดื่มTANG” 

（《实话实说－魏老师的“良心”》 ) 

ตัวอยางท่ี (21) ผูพูดใชคําวา “然后”ดึงเอาผลจากท่ีกลาวข้ันตนมาสรุปวา จากเหตุการณข้ันตนเพ่ือนๆ นักเรียน
ก็มีคําพูดตดิปากคือ “ถาเด็กไมกินนมแลวจะทําอยางไร ใหปอนเครื่องดื่ม TANG” ซึ่งพองเสียงกับช่ือครูออกมา สอดคลองกับ
จุดมุงหมายท่ีจะทําใหครโูกรธเปนการดึงผลสรุปออกมาจากคําพูดข้ันตน 

 

3.2 “然后”กับการปฏสิัมพันธของผูพูดและผูฟง 

หนาท่ีทางภาษาท่ีแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง จะปรากฏในผลัดของการสนทนา การใชคําวา“然后” 
ในการแสดงการปฏิสัมพันธสามารถใชไดท้ังการรับผลัด การแยงผลัด การดําเนินผลัดและการท้ิงผลัดตัวอยางดานลางน้ีเปน

ตัวอยางการใช“然后” ในการท้ิงผลัด และ รับผลัดของผูรวมสนทนา 

（22）A：我要请他吃饭。  
         ฉันจะเลี้ยงอาหารเขา 

     B：为什么？ 
    ทําไม 

A：我前两天不是生病嘛，他给我买药，还帮我跟老师请假，然后还给我

补笔记，然后…… 

         เมื่อสองวันกอนฉันปวยเขาซื้อยาใหฉัน แลวก็ชวยลาหยุดกับครูใหและยังชวยสอนฉัน แลวก็… 

 B：然后你要请他吃饭。 
     คุณก็เลยตองเลี้ยงอาหารเขา 

(อางอิงตัวอยางจาก 李倩,2013) 

ผูพูด A ทายประโยคตองการท้ิงผลัดจึงใชคําวา “然后”ในการท้ิงทายขอความเพ่ือใหผูฟงตีความไดงายและ

ชัดเจนมากท่ีสุดวาผูพูดตองการท้ิงผลัด และเมื่อ B ตีความและเขาใจแลวจึงทําการใชคําวา“然后”ในการรับผลัด และ

เพ่ิมเติมขอมูล เปนการปฏิสัมพันธระหวางผูพูดคนแรก และผูพูดคนถัดไปโดยใชคําวา“然后”ในการชวยใหผูพูดและผูฟง
สื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 “然后”กับวัจนกรรมภาษา 

“然后呢”เปนดัชนีปริจเฉทท่ีใชในการกระตุนผูพูดใหดําเนินการสนทนาตอ สามารถใชแสดงถึงวากําลังตั้งใจฟง
เน้ือหาน้ันๆ และตองการฟงตอเชน  

（23）梁冬： 李东垣呢，这个经过了几年的学习之后呢，学到了

这个老师的医术以后，天人相应的这个易水学派的

医术之后呢，然后呢？ 
 หลี่ตงหยวน หลังจากผานการเรียนมาหลายป ไดเรียนรูเทคนิคทางการแพทยของครู ได

เรียนรูเทคนิคหลักการของสํานักอ้ีสุยแลว หลังจากน้ันละ 

  罗大伦：然后呢，李东垣并没有成为一个医生。
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   หลังจากน้ัน หลีต่งหยวนกลับไมไดเปนหมอ 

梁冬：好，说回来，当时大家都在群发微博赞叹李东垣同学，

然后呢？
            อืม ถาจะพูดนะ ตอนน้ันทุกคนตางก็ช่ืนชมหลี่ตงหยวนผานทางเวยปอ แลวไงตอละ 

罗大伦：然后李东垣这个时候，就开始不断地看病，但是呢马

上就发生了一个非常大的事儿，这个事在中国历史非

常有名。

 หลังจากน้ันหลีต่งหยวนในตอนน้ันก็เริ่มรักษาแบบไมหยุด แตวาตอมาเกิดเรื่องข้ึนใหญมาก 
เรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีมีช่ือเสยีงทางประวัติศาสตรจีนเปนอยางมาก 
                                                              (ฐานขอมูลภาษา CCL) 

 ในบทสนทนาข้ันตนมีการใชคําวา“然 后 呢”ในการแสดงความสนใจในเน้ือหาของผูพูดอีกคนหน่ึง เปนการ
กระตุนใหผูพูดอีกผูหน่ึงแสดงการกระทําโดยดําเนินการสนทนาตอ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ดานวากยสัมพันธหนาท่ีวากยสัมพันธของคําวา“然后”สามารถทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณ คําสันธานเมื่อ “然后” 

ทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณจะใชในการขยายคํากิริยา คําคุณศัพท และคําวิเศษณอ่ืนๆเพ่ือใชบอกเวลาและลําดับ เมื่อ“然后” 

ทําหนาท่ีเปนคําสันธาน“然后”มีหนาท่ีแสดงเช่ือมโยงการกระทําท่ีตอเน่ืองสองการกระทําสามารถปรากฏลําพัง ใชรวมกับ

คํา อ่ืน ( เชน  ใช กับคําว า  “先”、“首先” 、“又”、“再”、“才”)  และใชซ้ํ าคํา ไดมากกว า  2 ครั้ ง                         

ดานอรรถศาสตร “然后”เปนคําท่ีใชเช่ือมแสดงความสัมพันธ บอกการเกิดเหตุการณหน่ึงข้ึนและมีอีกหน่ึงเหตุการณเกิด

ตามมา ดานวัจนปฏิบัติศาสตร“然后”ทําหนาท่ีในระดับปริจเฉทเปนดัชนีปริจเฉทมีหนาท่ีหลากหลายดาน คือ (1) ดานการ
เช่ือมโยง ทําหนาท่ีในการเริ่มหัวขอสนทนา ดําเนินการสนทนา และจบการสนทนา (2) ดานการปฏิสัมพันธ ดัชนีปริจเฉทมี
สวนชวยใหผูพูดและผูฟงสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) วัจนกรรม ดัชนีปริจเฉทมีหนาท่ีกระตุนใหผูพูดดําเนินผลัด

อยางตอเน่ือง โดย “然后”ทําหนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉทมักจะปรากฏในตําแหนงตนประโยคหนาอนุพากย และทายประโยค 

ตารางท่ี 2 สรุปหนาท่ีของคําวา “然后” 

 
 
 

ดัชนีปริจเฉท  “然后” ตําแหนง 

การเช่ือมโยง ตั้งหัวขอ/เริ่มหัวขอ
สนทนา 

เริ่มการสนทนา หนาอนุพากย 

ดําเนินการสนทนา ดําเนินหัวขอการสนทนา หนาอนุพากย 
เปลี่ยนหัวขอการสนทนา หนาอนุพากย 
ดึงหัวขอการสนทนากลบัมา หนาอนุพากย 
กักผลัด หนาอนุพากย 
อธิบาย หนาอนุพากย 
แสดงการเปรียบเทียบ หนาอนุพากย 

สรุป/จบการสนทนา สรุป/จบการสนทนา หนาอนุพากย 
ปฏิสัมพันธ การรับผลัด การรับผลัด ทายประโยค ตนประโยค 
วัจนกรรม วัจนกรรม กระตุน ทายประโยค 
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การใชละครในการศึกษาสําหรับเสริมทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (EF) 

The Idea of Using Drama in Education Add Executive Function (EF) 
 

กิตติ มีชัยเขตต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีมุงใชละครในการศึกษาสําหรับเสริมทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (EF) ท่ีมีผลตอความคิด อารมณ การกระทําและ
เปาหมาย อันเปนผลดีตอสมองและการเรียนรู พบวา กระบวนการละครเปนเครื่องมือท่ีดีตอการฝกฝนทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (EF) 
ไดอยางดี     
คําสําคัญ: ละครในการศึกษา กระบวนการละคร ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ 
 

ABSTRACT 
This article focuses on using drama in education for Executive Function (EF) that affects idea, emotions, actions 
and goals. This is good for the brain and learning of children. As a result, the process drama is a good tool for 
Executive Function (EF).  
Keywords: Drama in education, Process Drama, Executive Function 
 

บทนํา 
 โลกสมัยใหมท่ีมีสิ่งเรามากข้ึน และมีความซับซอนในการใชชีวิต ขาวจากสื่อตางๆไดแสดงใหเห็นวาคนใชความรุนแรง
ในการตัดสินใจไมวาจะเปนการทํารายผูอ่ืนหรอืตนเอง หรือทําไมคน ๆ หน่ึงจึงอดทนและประสบความสาํเร็จในชีวิตไดมากกวา
อีกคน ตนทุนชีวิตอะไรท่ีคนหน่ึงมี และอีกคนไมมีเมื่ออยูในวัยเด็ก เยาวชน หรือเปนผูใหญ มีการพบวาคนประสบความสําเร็จ
มีความยับยั้งช่ังใจ สามารถควบคุมกํากับตนเองได บริหารจัดการชีวิตและการงานได คือคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตน้ัน
เพราะมีทักษะในกระบวนการคิดข้ันสูง (high-level cognitive functions) หรือเรียกเปนศัพทเฉพาะวา Executive 
Functions (EFs) (สถาบันRLG, 2558) ทักษะในกระบวนการคิดข้ันสูงเปนผลจากการพัฒนาสมองอยางมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม มีการพบปญหาวาเด็กไทยวัย 3-6 ป จํานวน 243 คน มีปญหา Executive Functions-EF ดาน Inhibit (การ
หยุดคือกอนทํา) หรือไมยับยั้งอารมณมากท่ีสุด (นวลจันทร, 2558 : 47) และความบกพรองของ EF ในเด็กเล็ก มักจะไม
หายไปเอง แตกลับชัดเจนมากข้ึนเรื่อง ๆ เมื่อโตข้ึน (O’Shaughnessy et at, 2003 Riggs, Blair, & Greenberg, 2003 อาง
ถึงใน นวลจันทร็, 2558 : 14) จากปญหาท่ีพบ แมไมใชเรื่องใหม แตยังไมพบวามีการใชกระบวนการละครประเภทละครใน
การศึกษามาเปนแนวทางแกไข โดยการสรางกระบวนการเรียนรูใหเหมาะกับ ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (Executive 
Functions-EF)  
 

ละครในศึกษา (Drama-in-Education) 
 แนวคิดของละครในการศึกษา (Drama-in-Education) เกิดมาจากละครในโรงเรียนหรือละครการศึกษา 
(Education Theatre) หมายถึง ละครทุกรูปแบบท่ีเก่ียวของกับระบบการศึกษาในทุกระดับตั้งแตในโรงเรียนจนถึ’
มหาวิทยาลัย ละครประเภทน้ีไดแก ละครสรางสรรค (Creative Drama) ละครท่ีใชเปนสื่อในการสอนDIE/TIE และการแสดง
ละครเวทีโดยเยาวชน (พรรัตน, 2547 : 11) และใชกระบวนการทางการละคร (Drama Process) ตลอดจนการนําความรูใน
การสรางละครมาปรับใชกับการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนเปนรายวิชาทางศิลปะวิชาหน่ึง หรือเปนเทคนิคการสอนท่ี
ชวยใหเด็ก ๆ ไดมีประสบการณตรง ในการทํางานและพัฒนาตนเองจากการทํางานกับกลุมเพ่ือน และคําวา ละคร “ดรามา” 
(Drama) ยังมีความหมายเปนกิจกรรมในหองเรียนท่ีเนนกระบวนการ (Process) ไมตองการผูชมและมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนา
ผูรวมกิจกรรม (พรรัตน, 2547 : 6-8) ดังน้ัน ละครในการศึกษาเปนประเภทหน่ึงของละครการศึกษา   
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 มีการนิยาม ละคร-ใน-การศึกษา (Drama-in-Education [DIE]) คือกระบวนการการเรียนการสอนท่ีใชกิจกรรมทาง
ละครมาปรับใชโดยนักการละครจากประเทศอังกฤษ โดยมี “ครู” เปนผูรับผิดชอบวางแผนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ มี
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาผูเรียน แสวงหาแนวทาง ความคิด และการแกปญหาโดยผานการแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) 
การดนสด (Improvisation) ซึ่งมุงเนนท่ีการพัฒนาจินตนาการ การทํางานรวมกันของผูเรียนผานการแสดงออก (Acting out) 
เสริมสรางความเช่ือมั่น และเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบ และวิเคราะหบทบาทการแสดง และการทํางานอยางมีเหตุผล ขณะท่ีทํา
กิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆในกลุม ละครการศึกษา DIE ตองมีการวางแผนท่ีดี และเปนโครงการตอเน่ืองในโรงเรียน หัวขอท่ีใชใน
การวางแผนน้ัน เปนหัวขอท่ีกอใหเกิดการพัฒนาทางความคิด การใชเหตุผล ความเขาใจผูอ่ืน การพัฒนาตนเองและกลุม 
พัฒนาความคิดในดานสังคม การใชภาษา และการเรียนรูวิชาอ่ืนๆท่ีมีประโยชนตอเด็ก ๆ ในกลุม ละครประเภทน้ีไมตองการ
ผูชม แตหากมีการตกลงกันระหวางผูนํากลุม (ครู) กับผูรวมกิจกรรม ก็สามารถพัฒนาจนเปนการแสดงละครเวทีแบบเต็ม
รูปแบบได (พรรัตน, 2547 : 12-13)  

อยางไรก็ตาม ละครการศึกษา อีกประเภทหน่ึง ท่ีเรียกวา ละครสรางสรรค (Creative Drama) สมาคมการละคร
เพ่ือการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดนิยามละครสรางสรรค หมายถึงรูปแบบของละครชนิดหน่ึงท่ีเกิดจาการดนสด 
(Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Non-exhibitional) และการใชกระบวนการเรียนรู (Process-centered) โดยมี
ผูนํา (หรือครู) เปนผูชวยช้ีนําใหผูรวมกิจกรรมไดใชจินตนาการเพ่ือการเลนบทบาทสมมติเพ่ือสะทอนถึงประสบการณของ
มนุษย ผูนํามีหนาท่ีชวยเหลือและช้ีนําใหผูรวมกิจกรรมน้ันสํารวจขอมูลพัฒนาวิธีการแสดงออก เพ่ือสื่อสารความคิดและ
ความรูสึก โดยการใชละครซึ่งเกิดจาการดนสดดวยทาทางและคําพูด เพ่ือท่ีจะคนหาความหมาย หรือสัจธรรมอันเก่ียวกับ
ประสบการณชีวิต (ปาริชาติ, 2546 : 35) และละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนละครท่ีใชในการศึกษา (Drama-in-
Education) เนนท่ี กระบวนการเรียนรูผานการสมมติบทบาทภายใตบรรยากาศท่ีปลอดภัย และเนนอิสรภาพในการคิด และ
การแสดงออกของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถแสดงออกซึ่งจินตนาการ และความคิดสรางสรรคโดยใชทักษะทางดานรางกาย 
อารมณ ภาษา และทักษะดานการคิดวิเคราะห ตีความ ตลอดจนทักษะของการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งรวมถึงทักษะการจัดการ
กับปญหา (ปาริชาติ, 2546 : 10)  

ถึงแม ละครในการศึกษาและละครสรางสรรคแตกตางในดานพัฒนาการและไมไดเปนศัพทท่ีเกิดจากประเทศ
เดียวกัน” (พรรัตน, 2547 : 10) ละครสรางสรรค (Creative Drama) ถือกําเนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนละครใน
การศึกษา (Drama-in-Education) ถือกําเนิดในในประเทศอังกฤษน้ัน แตมีลักษณะรวมกันท่ีจุดประสงคของการใชกิจกรรม
ละครใหเปนไปเพ่ือการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ และเปนนวัตกรรมในการสอนและบูรณาการเน้ือหาความรูในวิชาการตาง ๆ 
เนน “กระบวนการ” ในการจัดกิจกรรมอยางมีข้ันตอนใหผูเรียนหรือรวมกิจกรรมผานทักษะดานศิลปะการละคร ท้ังไมสนใจท่ี
จะสรางผลงานการแสดงท่ีสมบูรณแบบเพ่ือนําเสนอตอผูชม (ปาริชาติ, 2546 : 28-29) ดังน้ัน ละครในการศึกษา(Drama-in-
Education)และละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนสิ่งเดียวกันทางจุดประสงคและลักษณะรวมกัน เพราะละครท้ังสอง
ประเภทเปนการเนนกระบวนการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู สรางทักษะ และสมรรถนะในดานตาง ๆ ของผูเรียนมากกวาการผลิต
ละครหรือการจัดแสดงละคร   
  กระบวนการเรียนรูของเอ็ดการ เดล พบวาการเรียนในเชิงรุก (Active) หรือการปฏิบัติ (Doing) ท่ีจะทําใหผูเรียน
จดจําสิ่งท่ีเรียนรู (Retention) ไดถึง 90 เปอรเซ็นต ของสิ่งท่ีไดปฏิบัติและพูด ถึงเวลาจะผานไปสองสัปดาห คือ การเรียนรู
แบบการไดปฏิบัติกับของจรงิ การไดปฏบัิติกับวัตถุจําลองและการแสดงละคร เปนการเรียนรูท่ีไดผลดีเยี่ยมกวาวิธีการเรียนรู
อีก 9 วิธี ไดแก การบรรยาย การอภิปราย ศึกษานอกสถานท่ี ชมการสาธิต นิทรรศการ ภาพยนตร ภาพน่ิง ทัศนะสัญลักษณ
และวัจนะสัญลักษณ (ปาริชาติ, 2546, 2-3) การเรียนรูผานประสบการณจากศิลปะการละครจึงเปนวิธีการท่ีละครใน  
การศึกษามุงเนน “กระบวนการ” โดยมีบทบาทเปน “เครื่องมือเพ่ือการเรียนรูและการพัฒนา” ท้ังในการศึกษาและการศึกษา
ตามอัธยาศัย” (พนิดา, ภาสกร, รศัมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 6) และศิลปะการละครเปนกิจกรรมเชิงสังคม ท่ีผูเรียน
จะไดเรียนรูผานประสบการณการมีสวนรวม การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การฝกฝน จินตนาการ ความคิดสรางสรรค และการลง
มือปฏิบัติ (Learning by Doing) (ปาริชาติ, 2546 : 6) ซึ่งมีประโยชนตอผูเรียนละครในการศึกษาในดานรางกาย อารมณ การ
มีสวนรวมกับสังคมและพัฒนากระบวนการรับรู (Cognitive Development) ท่ีมีตั้งแตความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะในการ
สื่อสาร วิธีการแสดงออกทางอารมณ และฝกการจดจํา เปนตน ท้ังนําไปใชในกิจกรรมการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจเน้ือหาไดมากข้ึน  
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 การจัด “กระบวนการละคร” (Process Drama) สําหรับละครในการศึกษาเปนการพัฒนาการเรียนรู การรับรูและ
ฝกฝนทักษะตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนมักเปนตามชวงวัยตาง ๆ อยางเปนข้ันเปนตอนและในแตละข้ันตอนก็เปนกระบวนการ
เรียนรูในตัวเองอีกดวย อาทิ เกมและกิจกรรมการเลน (Games and Exercises) การเลนบทสมมติ (Role Play) การแสดง 
(Acting out) การเรียนรูผานกระบวนการของละคร (Situation Drama) (พรรัตน, 2547 : 83-86) หรือเริ่มดวยการพัฒนา
ทักษะการใชประสาทสัมผัส (Sensory recall) ไปสูการใชจินตนาการ (Imagination) และความคิดสรางสรรค (Creativity) 
การเคลื่อนไหวสรางสรรค (Creative Movement) การใชทาใบ (Pantomime) การพูดดนสด (Verbal Improvisational) 
การสวมบทบาทสมมติ (Role play) การแสดงละครดนสด (Improvisational Drama) (ปาริชาติ, 2546 : 36) หรือการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยกับกิจกรรมละครท่ีโฮเดน (Holden, 1981 : น.9-20 อางถึงใน นิตยา ประพฤติกิจ, 2540 : 40) ไดแก การ
แสดงทาใบ บทบาทสมมติ การดนสด สถานการณจําลอง และเกมทางภาษา จะเห็นไดวากระบวนการละครทําใหสมรรถนะ
ของศิลปะการละครมีผลตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ “การเรียนรูแบบ “การเรียนผานการเลน” (Play and 
Learn) ท่ีมีผลลัพธตอการพัฒนาการท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา อีกท้ังการพัฒนาของสมอง” (พนิดา, 
ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 6)  
 กระบวนการละครไดเขาไปพัฒนาการเรียนรู และการรับรูจึงสงผลตอการทํางานของสมอง เมื่อคนเราอยูใน
กระบวนการเรียนรู ในทางชีวภาพน้ัน เซลสมองของคนเราจะสรางการเช่ือมโยงท่ีซับซอน จนเกิดเปนรางแหเครือขาย 
(Connections or Networks) เครือขายรางแหของเซลสมองน้ีมีลักษณะพิเศษคือ มีความสามารถในการปรับตัวยืดหยุน 
ความยืดหยุนน้ีหมายความวาการเช่ือตอโยงใยของวงจรเซลสมองอาจเปลี่ยนแปลง สัญญาณท่ีเช่ือมตอกันเปนวงจรน้ีคือการ
เรียนรู (อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 37) ทําใหสมองมีการพัฒนาทุกครั้งท่ีเด็กใชสวนหน่ึงสวนใดของประสาทสัมผัส ไมวาจะ
เปนการมอง การชิมรส การสัมผัส และการดมกลิ่น การเช่ือมโยงของเซลประสาทในสมองจะเกิดข้ึนเมื่อเด็กไดรับ
ประสบการณท่ีแตกตางกันออกไป และถาประสบการณเหลาน้ีเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีก การเช่ือมโยงของเซลในสมองก็ยิ่งมากข้ึน 
การเช่ือมโยงเหลาน้ีเปนตัวท่ีทําใหเกิดความสามรถในการคิด เกิดความรูสึก และการเรียนรู การเช่ือมโยงกันของเซลประสาทท่ี
งอกเงยมาเปนวงจรสมอง (นภเนตร, 2545 : 9) ในทางการเรียนรู สมองกับการเรียนรู มีสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสมอง คือ การ
เปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดจากการเรียนรู และการเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสมอง สิ่งท่ีเกิดข้ึนท่ีเห็นภายนอกสมอง คือ 
พฤติกรรม อันเกิดจากการสั่งการของสมอง และสะทอนการเรียนรู จึงไมใชการเรียนรู และพฤติกรรมไมไดจํากัดอยูเพียง อาน 
เขียน คํานวณ เทาน้ัน (อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 18) แสดงใหเห็นวาคนเราเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไดจาก
กระบวนการเรียนรูของสมองท่ีรับขอมูลนําไปปฏิบัติ และนําผลการปฏิบัติไปสรางการเรียนรูท่ีแสดงออกมาเปนพฤติกรรม ถา
นํากระบวนการละคร มาออกแบบการเรียนรูใหสมองจงึเปนไปไดและสงผลตอพฤติกรรมของมนุษยไดอีกดวย อาทิ การสราง
สมาธิจดจอท่ีเปนกิจกรรมการใชสมาธิในการบรรลุเปาหมาย การฝกฝนการหายใจ พัฒนาทักษะดานประสาทสัมผัสท้ัง 5 การ
พัฒนาทักษะทางรางกายดวยการเคลื่อนไหว และการดนสด (Improvisation) ใชกิจกรรมบทบาทสมมติ (Role Play) แสดง
ใหเห็นวากระบวนการละครสามารถสรางการเรียนรูใหสมองมีพัฒนาการได 
 การออกแบบการเรียนรูของมนุษยดวยกระบวนการละครจึงมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 
เพราะการออกแบบท่ีไมดีจะซ้ําเติมทําใหสมองของเด็กและเยาวชนไมดีไปดวย การออกแบบการเรียนรูโดยการใชกระบวนการ
ละครของประเภทละครในการศึกษาน้ัน สามารถนําโครงสราง 3 สวน คือ การวางเปาหมายการเรียนรู (Learning Goals) ท่ีมี 
3 แนวทาง คือ เพ่ือเรียนรูความรูหรือประเด็นความคิดใหม ๆ เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับศิลปะของละคร และเพ่ือเรียนรูเก่ียวกับ
ตัวเอง กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) ใหคํานึงถึงเวลา ความสามารถและพัฒนาการท่ีผาน ๆ มาของ
ผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) คือการจัดวางกิจกรรมละครใหตอบเปาหมายการเรียนรูและ
จุดประสงคการเรียนรูในแตละครั้ง (ปาริชาติ, 2546 : 38-44) หรือจะใชแนวคิดการจัดการศึกษาใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนตางหากภายในสมอง การจัดการศึกษา หรือการจัดใหเกิดกระบวนการเรียนรูเปน
การจัดการสิ่งแวดลอมและดําเนินการสอน ใหสอดคลองกับการเรียนรูของสมอง โดยสังเกตพฤติกรรม ท่ีสะทอนศักยภาพของ
สมอง ดังภาพตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 การจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
(ท่ีมา : อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 23) 

 
ดังน้ัน ละครในการศึกษา (Drama-in-Education) เปนการนํากระบวนการละครมาออกแบบการเรียนรู เพ่ือ

เปาหมายท่ีตัวผูเรยีนเปนสําคัญ ทําใหกระบวนการละครมีความสําคัญมากกวาการผลิตละคร เชน การนํากระบวนการละคร
อยาง การดนสด (Improvisation) การสวมบทบาท (Role play) มาใชในการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยและการพัฒนาการ
เรียนรูยังมีผลตอการพัฒนาการของสมองอยางมาก ท้ังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษยดวย การออกแบบ
กระบวนละครท่ีใชในการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ระบุวา “ละครสามารถทําหนาท่ีในฐานะวิธีการเรียนรู (Learning Methodology) ชวยใหผูเรียนเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ยังสามารถชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงกับผูอ่ืน 
อันหมายถึงสังคมและโลกไดเปนอยางดี” (พนิดา, ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 20)  
 
ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (Executive Function - EF)  
 ผูคนโดยมากรูจักตัวยอ IQ ท่ียอมากจากคําวา Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวนปญญา การ
คิด การใชเหตุผล การคํานวณ การเช่ือมโยง และตัวยอ EQ ท่ียอมาจาก Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทาง
อารมณ ความสามารถทางอารมณ ท่ีจะชวยใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีความสุข แตEF ยอมาจากอะไร และคอือะไร 
 EF ยอมาจาก Executive Functions หมายถึง การทํางานของสมองช้ันสูง ควบคุมอารมณ ความคิด และการ
กระทําของมนุษย (ปนัดดา, 2561) และเปนชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ท่ีชวยใหเราวางแผน มุงใจจอจอ 
จําคําสั่ง และจัดการกับงานหลาย ๆ อยางใหลุลวงเรียบรอยได สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน วางเปาหมายและทําไป
เปนข้ันตอนจนสําเรจ็ รวมท้ังควบคมุแรงอยาก แรงกระตุนท้ังหลาย ไมใหสนใจไปนอกลูนอกทาง (สถาบันอารแอลจี, 2559 : 
2) และEF ยังหมายถึง การคิดเชิงบริหาร ทําหนาท่ีระดับสูงของสมองท่ีชวยใหเราควบคุม ความคิด การกระทําเพ่ือใหเกิด
พฤติกรรมท่ีมุงสูเปาหมาย (Goal Directed Behaviors) แบงเปน สองสวน คือ ดานอภิปญญา (Metacognition) หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีมีตอกระบวนการคิดของตนเอง เชน การตั้งเปาหมาย การวางแผน จัดลําดับความสําคัญของงาน 
เริ่มตนลงมือทํา การคิดแกปญหา การประเมินและปรับปรุงการทํางาน ความจําขณะทํางาน และดานการควบคุมพฤติกรรม 
เชน การยับยั้งควบคุมอารมณ ความคิดและการกระทํา ใหมุงมั่นจดจอกับงานจนเสร็จ ไมวอกแวกไปตามสิ่งลอใจจนทํางาน       
ไมเสร็จ คิดไตรตรองกอนทํา ไมหุนหันพลันแลน (นวลจันทร, 2558) จึงนิยาม EF ไดกวาง ๆ วาเปนการทํางานของสมองและ
จิตใจท่ีจะควบคุมความคิด อารมณ และการกระทําเพ่ือใหถึงเปาหมาย เมื่อนิยาม EF คืออะไรจะพบความแตกตางระหวาง EF 
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กับ IQ และEQ ดังน้ี IQ และEQ เปนแบบทดสอบทางสติปญญา แตคน ๆ หน่ึงจะมี EQ และIQ ดีหรือไมดี คือ EF ทําให EF 
เปนระบบปฏิบัติการของสมองท่ีกําหนดความสูงต่ําของ EQ IQ EF จึงไมใชแคการคิดวิเคราะหอยางเดียว เพราะการคิด
วิเคราะหของมนุษย ตองมีอารมณ สติเขามาเก่ียวของดวย (ปนัดดา, 2561)        
 สมองท่ีเขามาเก่ียวของตอการเรียนรูและรับรูของตัวเราเองจึงตองทําความเขาใจวา สมอง เปนอุปกรณในการเรียน
ของมนุษย พ้ืนฐานแรกตองทราบถึงโครงสรางทางสมองท่ีแบงกวาง ๆ ได สามสวน คือ สมองสวนท่ีหน่ึงอารเบรน (R-Brain) 
หรือสมองช้ันใน คือกานสมอง สมองสวนท่ีสองลิมบิกเบรน (Limbic Brain) หรือสมองช้ันกลาง คือสมองสวนฮิปโปแคมปส 
(Hippocampus) และสองสวนท่ีสาม นีโอคอรเท็กซ (Neocortex) หรือสมองช้ันนอก คือสมองสวนท่ีใหญ อยูบริเวณพ้ืนผิว
ของสมอง (พนิดา, ภาสกร, รัศมี, สุมณฑา และสุกัญญา, 2551 : 14-15) และโครงสรางสมองสามสวน มีหนาท่ี ดังน้ี สวน
บริเวณทายทยอย คือ สมองสวนสัญชาติญาณ ทําหนาท่ีหลัก ๆ การเอาชีวิตรอด ควบคุมระบบอัตโนมัติของรางกาย สวนท่ี
สองตรงกลาง คอื สมองสวนอารมณ ทําหนาท่ีเก่ียวกับความรูสึก การเรียนรู การจดจํา สองสวนน้ีจะเจริญเติบโตเติมท่ีตั้งแต
แรกเกิด สวนท่ีสาม คือ สมองสวนหนาอยูบริเวณดานหลังหนาผาก ทําหนาท่ีคิด ควบคุม และตัดสินใจ (ปนัดดา, 2560) จาก
โครงสรางของสมองท้ังสามสวนทําใหเห็นวา สมองท้ังสามสวนทํางานรวมกัน แตบทบาทของสมองสวนหนาสวนหนา 
(Prefrontal Cortex) เก่ียวของกับ EF โดยตรงเพราะทําหนาท่ีควบคุม และตัดสินใจสมองสวนท่ีอยูดานหลัง  

โครงสรางทางสมองยังจะไมทํางานจนกวาสองจะไดรับการกระตุน เมื่อไดรับการกระตุนกระบวนการเรียนรูในสมอง
จะทํางานจากสิ่งเราภายนอกท่ีสงสัญญาณขอมูลเปนกระแสไฟฟาไปตามแขนงใยประสาทท่ีเรียกวา แอกซอน (Axon) สงตอให
แขนงใยประสาทท่ีทําหนาท่ีรับขอมูลท่ีเรียกวา เดนไดรท (Dendrite) ของอีกเซลลหน่ึง การเช่ือมตอกันของแอกซอน และเดน
ไดรทจะมีการแปลงขอมูลในรูปสัญญาณไฟฟาเปนสารเคมีท่ีเรียกวา สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) เรียกวาการ
เช่ือมตอในการรับสงสัญญาณขอมูลน้ีวา ซีนแนปส (Synapse) ซึ่งเปนจังหวะสําคัญท่ีเกิดการเรียนรู (สมองกับการเรียนรู, 
ม.ป.ป) วงจรการเรียนรูเกิดจากประสบการณชีวิต การไดรับคําแนะนํา การเรียนการฝกฝน หากการรับสงสัญญาณใน
กระบวนการเรียนรูทํางานไดดีสมองก็จะพัฒนาได  

หากการทํางานของสมองอีกสวนท่ีมีผลตอการเรียนรูคืออารมณ งานวิจัยศึกษาโครงสรางของสมองช่ือวา ซิงกูเลท
คอรเทกซ พบวา ในระหวางท่ีทํางาน-ใชความคิด และในขณะท่ีเรามีความรูสึก-ใชอารมณจะมีการทํางานของสมองสวนน้ี คือ 
ระหวางการคิดและอารมณสมองมีการทํางานในลักษณะตรงขามกัน คือมีการกระตุนในบางบริเวณของสมอง และยับยั้ง
บริเวณของสมองน้ัน แสดงวา ภาวะทางอารมณและภาวะขณะใชการคิด มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน จึงทําใหรูวาอารมณมีผลตอ
สมอง และตอกระบวนการเรยีนรูของคน อยางไรก็ตาม อารมณเปนการสงออกของสัญญาณจากอะมิกดาลา (Amygdala) ท่ี
สงไปท่ีบริเวณสมองสวนฮิปโปแคมปส วงจรเซลสมองอะมิกดาลามีพฤติกรรมของการเรียนรู คือ ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได 
การบันทึกการตอบสนองอยางใหมตอสิ่งกระตุนใด ๆ ลงในอะมิกดาลาได (อัครภูมิ และพรพิไล, 2551 : 173) จึงทําให
กระบวนการเรียนรูสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณได แสดงวาคนเราสามารถควบคุมจัดการอารมณได 
 เมื่อกระบวนการเรียนรูของสมองเปนดังท่ีกลาวมา EF เปนความสามารถระดับสูงของสมองท่ีใชในการทําหนาท่ี
ควบคุมความคิด อารมณ การกระทํา และเปาหมาย (ประเสริฐ, 2560 : น.209) ท้ังเปนทักษะท่ีตองไดรับการฝกฝน และตอง
คํานึงถึงกระบวนการทางชีววิทยาท่ีสําคัญ 2 กระบวนการท่ีรับรองวงจรของ EF คือการควบคุมตัวเอง ความจําใชงาน และการ
คิดวิเคราะห กระบวนการท่ี 1 คือ การตัดแตง เหลือไวเฉพาะเซลลประสาท เสนประสาท และวงจรประสาทท่ีจําเปน น่ีคือ
สมองเน้ือสีเทา (Gray matter) กระบวนการท่ี 2 คือ การเพ่ิมปลอกไมอิลีนใหแกเสนประสาท (Myelination) เพ่ือเพ่ิม
ความเร็วของการสงสัญญาณประสาท คืองานของสมองเน้ือสีขาว (white matter) เด็กท่ีมีกระบวนการท้ังสองประการดี
เทากับมีรากฐานทางชีววิทยาของ EF ท่ีดี ชวยใหการคิดวิเคราะหมีความแมนยํา และรวดเร็วทันการณ (ประเสริฐ, 2561 : น.46)  
 สมองสวนหนา (Prefrontal Cortex) มบีทบาทอยางมากในดานการพัฒนาการรูคิด (Cognition) ถาหมั่นฝกทักษะ
EF การสรางเครือขายใยประสาทระหวาง สมองสวนหนา กับสมองสวนอ่ืนๆ ทางดานหลัง ซึ่งจะชวยพัฒนาดานการรูคิด (Skill 
Learning) และเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ทําใหมีพฤติกรรมมุงสูเปาหมาย ไมยอมแพ
เมื่อเจออุปสรรค รูจักคิดยืดหยุน รูจักการตัดสินใจท่ีดี และทําใหประสบความสําเร็จท้ังเรื่องเรียนและงานได (นวลจันทร, 
2560) ทําให EF มีความสําคัญมากกวาความฉลาดทางเชาวนปญญา การอาน และการคํานวณ ดังน้ัน การเตรียมความพรอม 
EF เปนเรื่องสําคัญอยางมากโดยเฉพาะกับเด็ก     
 การเตรียมความพรอม EF จะเกิดข้ึนไมได ถาไมใหความสําคัญกับองคประกอบของทักษะ EF ท่ีตองฝกฝนและ
เรียนรูตามชวงวัย มีดังน้ี  
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ความเขาใจทักษะ EF ระดับพ้ืนฐาน 3 ดานในเด็กเล็ก 
1. Working Memory (ความจําขณะทํางาน) คือ การจําขอมลูตางๆไวในใจและขบ 

คิดเก่ียวกับขอมลูเหลาน้ัน เพ่ือทาความเขาใจ เปรียบเทียบ เช่ือมโยงขอมูลเกากับขอมูลใหม update ขอมูล จําสิ่งท่ี
เคยทําผดิพลาดไดและไมทําผิดซ้ํา เริ่มพัฒนาปลายขวบปแรก ตองอาศัยการจดจอใสใจ  

2. Inhibit (การหยุดคิดกอนทา) คือ ความสามารถในการยับยั้งอารมณ หยุดการกระทํา หยุดความคดิ 
เพ่ือใหจดจอใสใจกับสิ่งท่ีทํา การเอาชนะความตองการความอยากจากภายใน หรือเอาชนะสิ่งลอในจากภายนอก 
เพ่ือเลือกทาสิ่งท่ีจําเปนและสําคญัตอความสําเร็จ พัฒนาชวงขวบปท่ี 3-3.5 ป 

3. Shift/Cognitive flexibility (การยืดหยุนของความคิด) คอื ความสามารถในการเปลี่ยนมมุมอง
ความคิด คดินอกกรอบ ไมยึดติดกับความคิดและการทําเดมิๆ แกปญหาดวยวิธีท่ีหลากหลาย เปลี่ยนความสนใจจด
จอจากกิจกรรมหน่ึงไปยังอีกกิจกรรมหน่ึงไดอยางอิสระ (Shift พัฒนาชากวา 4-4.5 ป ตองอาศัย WM และInhibit 
ท่ีดี)  

 ความเขาใจทักษะ EF ระดับยาก 
4. Emotional Control (การควบคุมอารมณ) การแสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อโกรธ ผดิหวัง เสียใจ ใช

เวลาไมนานในการคืนอารมณสูภาวะปกติ ไมหุนหันพลันแลนโตตอบกลับทันทีโดยไมคดิ (4.5 -6 ป) 
5. Plan/Organize (การวางแผนจัดการ) กําหนดเปาหมาย จัดลําดบัความสําคญัของงาน เริ่มตนลงมอืทํา

ดวยตนเองโดยไมตองมีคนบอก มองภาพรวมของงานไมตดิอยูกับปญหารายละเอียดปลีกยอย จนทําใหงานไมสําเรจ็ 
(4.5-6 ป) 
ความเขาใจ EF เด็กโต 6-18ป 

6. Initiate (การเริม่) เริ่มตนลงมือทาดวยตนเองโดยไมตองมีคนบอก คิดริเริ่ม คิดนอกกรอบ 
7. Self-Monitoring (การประเมินตนเอง) การเฝาตามดู และสะทอนผลจากการกระทําการตรวจสอบ

และประเมินตนเอง 
8. Organize of material (การจัดการขาวของ) บริเวณท่ีทํางาน บริเวณท่ีเลน ของใช (นวลจันทร, 2560 

: 3-4) การเตรียมกระบวนการเรียนรูในการฝกทักษะดังท่ีกลาวมาจะมีประโยชนในระยะยาวของเด็กและเยาวชน
เพราะสามารถควบคุมการคิด อารมณ ดวยการตัดสินใจท่ีดีได 

 ดังน้ัน ทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเรจ็ (Executive Functions - EF) เปนทักษะท่ีตองฝกฝนเพ่ือพัฒนาสมองสวนหนา 
(Prefrontal Cortex) ใหมีทักษะในการจัดการชีวิต เพ่ือใหประสบความสําเร็จในชีวิต 
 
การใชละครในการศึกษาเสริมทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จ (EF) 
 การใชกระบวนการละครมาเสริมสราง EF ได ตองเขาใจถึงอาการบงช้ีของความผิดปกติของสมองสวนหนา อาทิ 
สมาธิสั้น ความจําไมดี และควบคุมอารมณไมได เปนตนและตองเขาใจการทํางานของ EF ดวยวาเปนการดึงประสบการณเดิม
ออกมาใช และตองเปนประสบการณเดิมท่ีมีคณุภาพตอผูน้ัน ประสบการณเดิมท่ีมีคุณภาพ คือ ความอบอุนความรักความผูก
ผัน และไมใชท่ีตองแลกจากการเรียน (ปนัดดา, 2561) แสดงวา EF ทํางานโดยการดึงเอาประสบการณเดิมมาประมวลกับ
สถานการณปจจุบัน แลวทําการคิดวิเคราะห ตัดสินใจ แลวแกไขปญหาจนถึงเปาหมายท่ีวางไว และตองเขาใจอีกวา EF ถูกใช
ในสถานการณใหมท่ีไมใชสถานการณปกติในชีวิตประจําวัน อาทิ เปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนท่ีทํางาน พบเพ่ือใหม ทําในสิ่งท่ีไม
เคยทํามากอน เหตุการณท่ีไมคาดคิด สิ่งท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดหมาย อดทนตอสิ่งยั่วยุเพ่ือเลือกทําในสิ่งท่ีสําคัญกวาท่ีสังคม
ยอมรับ (Gilbert & Burgess, 2008 อางถึงใน นวลจันทร, 2558 : 41) แสดงวา EF เปนท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเพราะทํางาน
ในสถานการณท่ีตองแกไขปญหา ตองมีการวางแผน มีการควบคุมอารมณ ทําใหเกิดข้ันตอนสําคัญ คือ ตัดสินใจ โดยใชคําถาม 
“What-IFS” ถาเกิดสิ่งน้ี แลวจะเกิดอะไรตามมา ดวยการประมวลอดีต ปจจุบัน และอนาคต (ปนัดดา, 2561) การใชคําถาม 
“What-Ifs” สอดคลองกับการทําศัพททางการละคร คือ Magic-IF (มนตสมมติ) ท่ีสอดแทรกอยูในกิจกรรมสวมบทบาท (Role 
Play) จึงสรุปไดวาการจะฝกทักษะ EF ใหเห็นไดดวยการสรางประสบการณเรยีนรู และการสรางประการณการเรียนรูน้ีตองมา
จากความผูกผัน และควบคุมอารมณ เพ่ือใหประสบการณท่ีเรียนรูเปนประสบการณท่ีมีคุณภาพกับผูเรียน และการสราง
ประสบการณเรียนรูสามารถใชบทบาทสมมติ (Role Paly) และการดนสด (improvisation) มาสรางใหเกิดทักษะ EF ได 
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 การสรางประสบการณเรียนรูใหเกิดข้ึนในการฝก EF จึงตองใชเครื่องมือของกระบวนการละคร ท่ีเรียกวา บทบาท
สมมติ (Role Play) หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสวมบทบาทสมมติในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียง
กับความเปนจริง หรือเลียนแบบ สถานการณท่ีเคยเกิดข้ึนจริงโดยใหผูเรียนไดแสดงออก (โชตรัศมี, 2550 : 30) และการใช
ความรูดานละครในการ “ถาม” คําถามในระหวาการปฏิบัติการ “ละครในการศึกษา” ของโดโรที เฮทคอท (Dorothey 
Heathcote) ใชเทคนิคการ “ถาม” เปนเทคนิคในการดําเนินการกับข้ันตอนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Wagner, 1985 : 
61-66 อางถึงใน ปาริชาติ, 2546 : 49) ตอมา นําเอาการทักษะตาง ๆ องคประกอบของทักษะ EF มาบูรณาการกับ
กระบวนการละครบทบาทสมมติ และเทคนิค “ถาม” โดยการวางเปาหมายการเรียนรู (Learning Goals) เพ่ือเรียนรูเก่ียวกับ
ตัวเอง(ผูเรียนท่ีจะเสริม หรือแกปญหาขาดทักษะ EF ตอมา กําหนดจุดประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) วาจะใช
เวลาในการเรียนเทาไร และเรื่องอะไรบาง และกระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) นําเอา บทบาทสมมติ ไปสราง
ประสบการเรียนรู เชน กําหนดสถานการณไมใหรับของจากคนแปลกหนา แลวผูสอนใชเทคนิค “คําถาม” ตระหนักถึงการใช 
องคประกอบของทักษะ EF โดยผูสอนตองคํานึงเสมอวาตองใชความผูกผัน และควบคุมอารมณในการแนะนํา และอํานวย
กระบวนการ   

สรุปไดวา การใชละครการศึกษาเขาไปเสริมทักษะสมองเพ่ือชีวิต (EF) จะทําใหเกิดการจําลองความทาทาย และ
สรางทักษะในการคิดเปนทําเปน แกปญหา ยืดหยุน เปลี่ยนแผน และควบคุมตนเองได โดยใชการสวมบทบาทสมมติมาใชการ
สรางประสบการณการเรียนรู ใชความผูกพัน การควบคุมอารมณในการใหเกิด EF ท้ังสงผลดีตอการสรางกิจกรรมการเรียนรู 
ผูเรียนและผูสอนรวมมือกันและมีการกําหนดเปาหมายรวมกันอีกดวย และจะเกิดผลดีตอสมองในรายบุคคล ท้ังคาดวาจะชวย
ใหเยาวชนมีความสุขในการเรียนรู สิ่งสําคัญท่ีแสดงใหเห็นคือศิลปะการละครเปนรากฐานของการเรียนรูและการศึกษาของ
มนุษยอยางแทจริง 

 
เอกสารอางอิง   
นวลจันทร จุฑาภักดีกุล (2558).  มหกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งท่ี 8.  Executive Functions กับความ

พรอมทางการเรยีนในเด็กประถมวัย, 14 ตุลาคม 2558 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (Hall9) เมืองทองธานี. กรุงเทพฯ: 
ศูนยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหดิล. 

นวลจนัทร จุฑาภักดีกุล.  (2560).  การประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ครั้งท่ี 29.  การประเมินพัฒนการดาน
การคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย, 5-7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ. 
กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยประสาทวิทยาศาสตร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ.  (2560).  เลี้ยงลูกใหไดดี 1-100 ฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคดิสแม็ทเทอร.  
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ.  (2561).  เลี้ยงลูกอยางไรใหได EF.  กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง. 
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  (2546).  การใชละครสรางสรรคในการพัฒนาผูเรยีน.  กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู. 
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  (2547).  ละครสรางสรรคสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ. 
พนิดา ฐปนางกูร, ภาสกร อินทุมาร, รัศมี เผาเหลืองทอง, สุมณฑา สวนผลรัตน และสุกัญญา เศษขุนทด.  (2549).  

โครงการวิจัยนโยบายการสงเสริมศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนาเยาวชน.  กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ. 

พรพิไล เลิศวิชา, อัครภมูิ จารภุากร.  (2550).  ออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยเขาใจสมอง.  กรงุเทพฯ: สถาบันวิทยาการ
เรียนรู. 

พรพิไล เลิศวิชา, อัครภมูิ จารภุากร.  (2551).  สมอง เรียน รู  กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการ
เรียนรู. 

พรรัตน ดํารุง.  (2547).  การละครสําหรับเยาวชน.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
พรรัตน ดํารุง.  (2557).  ละครประยุกต การใชละครเพ่ือการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 
ศันสนีย ฉัตรคุปส.  (2543).  สิ่งแวดลอมและการเรียนรูสรางสมองเด็กใหฉลาดไดอยางไร.  กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา 
Allen, John.  (1979).  Drama In Schools Its Theory And Practice.  London: Heinemann Educational Books Ltd. 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 411ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 411ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 41



 

42 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

Bowell, Pamela and Heap, S. Brian.  (2013).  Planning Process Drama Enriching teaching and learning.  
New York: Routledge. 

Jackson, Tony.  (1993).  Learning Through Theatre.  Cornwall: Printed and bound in Great Britain. 
O’Neill, Cecily.  (2015).  Dorothy Heathcote On Education And Drama.  Cornwall: Printed and bound in 

Great Britain. 
ปนัดดา ธนเศรษฐกร.  (2561).  EF คือความรัก แตไมใชรักท่ีตองแลกจากการเรียน เรยีน และเรียน. 

https://thepotential.org/2018/02/07/panatda-ef/. 1 พฤษภาคม, 2561. 
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ.  (2560).  การเลี้ยงลูกใหพรอมสําหรับความเปลีย่นแปลงในโลกยุคดิจิทัล.

http/www.tkpark.tv/video_detail/tk_programs/575/TK-Talk%3A-EF-Executive-Functions.  31 
มกราคม, 2561. 

สถาบัน RLG (Rakluke Learning Group).  (2560).  ทักษะสมองเพ่ือจัดการชีวิตใหสําเร็จ.  http://www.rlg-
ef.com/executive-functions-ef/.  31 มกราคม, 2561. 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู.  (ม.ป.ป.).  แนวทางการจัดการเรยีนรูตามหลักการพัฒนาสมอง.  
http://www.okmd.or.th/bbl/booklet.  31 มกราคม, 2561. 

Giedd, N. Jay.  (2015).  The Amazing Teen Brain.  
http//www.nature.com/scientificamerican/journal/v312/n6/box/scientificamerican0615-
32_BX2.html.  31 มกราคม, 2561. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU42 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU42 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU42



 

43 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

 
การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา  

จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ 
Thai Contemporary Dance Creations “KRUA FAH” from Sao KruaFah:  

A Musical Performance by HRH Prince Naradhip Prapanpongse 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีตองการศึกษาการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ โดยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการแสดง ซ่ึงจําแนกตามองคประกอบในการแสดง

ทางดานนาฏยศิลปท้ัง 8 ประการ ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลาและการเคล่ือนไหว 

การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานท่ีแสดง การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตง

กายซ่ึงองคความรูท่ีไดจากการศึกษาในครั้งน้ีจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรค งานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยของแวดวง

วิชาการดานนาฏยศิลปตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ: การสรางสรรค  นาฏยศิลปไทยรวมสมัย  ละครรอง  สาวเครือฟา   

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze how to create the show which is classified by the performance organized from 8 

elements of dance including: choreography design, casting, rhythm and movement design, sound design, 

accessory design, show venue design, lighting design, and costume design. The knowledge learnt in this study 

could be applied for Thai Contemporary Dance as the way to study the creativity of Thai Contemporary Dance for 

an academic field of dance in the future. 

Keyword: Creativity, Thai Contemporary Dance, A Musical Performance, KruaFah 

 

บทนํา 

ละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมของ

ประเทศอิตาลี เรื่องมาดามบัตเตอฟลาย (Madam  Butterfly) ซึ่งเปนอุปรากรโดยจาโคโม ปุชินี เปนผูประพันธ และอุยจิ อิล

ลิกา เปนผูประพันธคํารองละครรองเรื่องสาวเครือฟามีตนกําเนิดจากการท่ีสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จประพาส

ยุโรป และเสด็จเขาชมละครโอเปราเรื่องมาดามบัตเตอรฟลาย ณ ประเทศฝรั่งเศส จากน้ันไดเขียนเลาเรื่องราวของละครลงใน

พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน  ซึ่งพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดทรงอานพระราชนิพนธไกลบาน โดย

พระนิพนธเปนรอยกรองและดัดแปลงเรื่องราวโดยอาศัยเคาโครงเรื่องเดิมใหเปนละครของไทย โดยเปลี่ยนช่ือนางเอกจากโจโจ

ซังเปนสาวเครือฟา พระเอกช่ือพิงเคอรตันเปนรอยตรีพรอม ผูบรรจุเพลงรองคือหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ 

ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ เปนการผสมผสานละครโอเปราของฝรั่งเศส ละคร

บังสาวันของมลายู และละครรําแบบดั้งเดิมของไทย  ซึ่งตัวละครจะตองรองเพลงและกลาวคําพูดของตนเอง มีบทบรรยาย
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ความรูสึกนึกคิดของตัวละครท่ีลูกคูเปนผูรองให เครื่องแตงกายแตงแบบสามัญชนตามบทบาทของตัวละครมีการสรางฉาก

เพ่ือใหเกิดความสมจรงิ และเปลี่ยนฉากไปตามเน้ือเรื่องท่ีแสดง ลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว เปนทาทางแบบสามัญชนท่ีมี

ความประณีตงดงามแตไมมุงเนนเปนทารํา ท้ังน้ีทารําในบทบาทของสาวเครือฟาแตงตัวยังมีการผสมผสานละครรําแบบดั้งเดิม

อยู ดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงใชวงดนตรีปพาทยไมนวม เพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงมีความยาวไมมากนัก การ

ดําเนินเรื่องรวดเร็ว ลักษณะดังท่ีกลาวไวในขางตนทําใหละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศไดรับ

ความนิยม (พิมพิกา มหามาตย, 2557) 

ในปจจุบันมกีารสรางสรรคละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศข้ึนใน

รูปแบบของงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา โดยการเลาเรื่องวรรณกรรมสาวเครือฟาผานลีลานาฏยศิลปไทยรวมสมัย 

สิ่งท่ีสําคัญคือรูปแบบของการแสดงท่ีสะทอนใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคในการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏยศิลป  ซึ่ง

จําแนกตามองคประกอบในการแสดงทางดานนาฏยศิลป ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง    

การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานท่ีแสดง 

การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตงกาย  

ดังท่ีไดกลาวมาในขางตน คณะผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาเรื่องการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือ
ฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ โดยการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ
ของการแสดงตามองคประกอบในการแสดงท้ัง 8 ประการ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยตอไป
ในอนาคต 

 
การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเร่ืองสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ                                        
 จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการแสดงในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟา จาก
ละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ ซึ่งจําแนกตามองคประกอบในการแสดง
ทางดานนาฏยศิลป ท้ัง 8 ประการ ประกอบดวย การออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลา  และ
การเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณประกอบการแสดง การออกแบบสถานท่ีแสดง การออกแบบแสง และ
การออกแบบเครื่องแตงกาย ดังตอไปน้ี 
 
 1. การออกแบบบทการแสดง 
 การออกแบบบทการแสดงมีแนวความคิดจากเคาโครงเรื่องเดิม โดยการถายทอดเรื่องราวของสาวเครือฟาผานการ
แสดงในรูปแบบนาฏยศิลปรวมสมัย โดยมุงเนนความยึดติดถือมั่น ในความรักของสาวเครือฟา จนเกิดเปนโศกนาฏกรรมความ
รัก เพ่ือเปนคติสอนใจท่ีสะทอนใหเห็นถึงความทุกขท่ีมีตนกําเนิดมาจากความยึดติดถือมั่นจนเกิดผลอยางรายแรงท่ีสุด 
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ภาพท่ี  1: การแสดงในชวงท่ี 3 สาวเครือฟาฆาตัวตายโดยการใชมีดปาดคอตนเอง 

ท่ีมา: คณะผูศึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557. 
 

ในบทการแสดงชวงท่ี 1 กลาวถึงหญิงสาวชาวเหนือคือ สาวเครือฟา อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม นางเปนกําพรามา
ตั้งแตเกิด และไดพบรักกับทหารท่ีเดินทางมาจากเมืองกรุง คือ รอยตรีพรอม ท้ังสองอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข ตอมา
รอยตรีพรอมผูเปนสามีตองไปรวมรบในสงคราม สาวเครือฟาจึงเกิดความทุกขใจท่ีตองพรากจากสามีผูเปนท่ีรัก 
 บทการแสดงในชวงท่ี 2 กลาวถึง การรบในสงครามรอยตรีพรอมไดรับอุบัติเหตุจนความจําเสื่อมและไดรับการรักษา
จากนางพยาบาลช่ือจําปา ซึ่งเปนลูกสาวของนายทหารใหญระดับผูบังคับบัญชา จําปาและรอยตรีพรอมซึ่งขณะน้ันความจํา
เสื่อมไดเกิดความรักตอกันจนไดแตงงานกันในท่ีสุด ฝายสาวเครือฟาแมจะมีชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือมาสูขอไปเปนภรรยาก็ไม
ยินยอม และยังคงเฝารอสามีดวยความซื่อสัตย 
 บทการแสดงในชวงท่ี 3 รอยตรีพรอมตองไปปฏิบัติราชการท่ีเชียงใหมพรอมกับคุณนายจําปา จึงมีโอกาสไดพบกับ
สาวเครือฟาแตรอยตรีพรอมซึ่งความจําเสื่อมกลับจําสาวเครือฟาไมได สาวเครือฟาเสียใจมากท่ีสามีจําตนไมไดและยังมีภรรยา
คนใหม จึงฆาตัวตายดวยการใชมีดปาดคอ สุดทายรอยตรีพรอมความทรงจําไดกลับคืนมาจึงกลับมาหาสาวเครือฟา แตก็ไมทัน
การเพราะสาวเครือฟาไดสิ้นใจตายแลว  
 
 2. การคัดเลือกผูแสดง 
 การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา มีการคัดเลือกผูแสดง ตามบทบาทของตัวละครท้ังหมด        
5 คน ซึ่งทําหนาท่ีดําเนินเรื่อง ประกอบไปดวย สาวเครือฟา รอยตรีพรอม ชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือ นายทหาร และคุณนาย
จําปา โดยการคัดเลือกผูแสดงน้ันไดคํานึงถึงทักษะดานการแสดงของผูแสดง อาทิ ทักษะทางดานนาฏยศิลปไทย ทักษะ
ทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย และทักษะดานการแสดงละคร เปนตน รวมท้ังการคํานึงถึงความเหมาะสมของผูแสดงท่ีมีความ
สอดคลองกับบุคลิกและบทบาทของตัวละครเปนสําคัญ  
 
 3. การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว 
 การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมยั ชุด เครือฟา มีการออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวเปนทารําแบบ
มาตรฐาน ท่ีมีการนําลีลาและทารําพ้ืนฐานทางนาฏยศิลปไทยมาใชในการสรางสรรคลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว อาทิ จีบ 
ตั้งวง การกลอมหนา และการกาวเทา เปนตน นอกจากน้ียังมีการนําทักษะการเตนโขนเขามาผสมผสาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความแข็งแรง เขมแข็ง และมุงมั่นของผูแสดงท่ีรับบทเปนพลทหาร โดยสอดแทรกอยูในชวงท่ีพลทหารออกมาแจงขาวราชการ
ใหรอยตรีพรอมไปรวมรบในสงคราม รวมท้ังลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวท่ีสรางสรรคข้ึนจากกิริยาทาทางในชีวิตประจําวัน 
อาทิ การยิ้ม การอุม การกอด และการว่ิง เปนตน โดยนําลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวดังกลาวมาผสมผสานกับลีลา
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นาฏยศิลป ตลอดจนการนําทักษะจากการแสดงละคร (Acting) มาใชในการออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหว ทําใหเกิด
ความประณีตงดงามในการแสดงลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวของผูแสดง  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2: การนําลลีาและทารําพ้ืนฐานทางนาฏยศิลปไทยมาใชในการออกแบบลีลา 
และทาทางการเคลื่อนไหว 

ท่ีมา: คณะผูศึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557. 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3: การออกแบบลีลาและทาทางการเคลื่อนไหวท่ีสรางสรรคข้ึนจากกิริยาทาทางในชีวิตประจาํวัน 
ท่ีมา: คณะผูศึกษา, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557. 

 
4. การออกแบบเครื่องแตงกาย 

 แนวความคิดในการออกแบบเครื่องแตงกายของนักแสดงมุงเนนการออกแบบตามบทบาทของตัวละครทําใหผูชม
สามารถเขาใจไดทันทีวาผูแสดงรับบทเปนตวัละครใด เครื่องแตงกายท่ีสวมใสสามารถบงบอกลักษณะสําคัญตามแหลงท่ีมาของ
ภูมิลําเนาและชาติกําเนิดของตัวละคร รวมท้ังการประกอบอาชีพและภาระหนาท่ีของตัวละคร โดยผูแสดงท่ีรับเปนสาวเครือ
ฟาจะแตงกายงดงามตามแบบสาวชาวเหนือ ผูแสดงท่ีรับบทเปนรอยตรีพรอมแตงกายดวยเครื่องแบบทหาร ผูแสดงท่ีรับบท
เปนชายหนุมเศรษฐีชาวเหนือแตงกายตามแบบผูชายชาวเหนือ  ผูแสดงท่ีรับบทเปนพลทหารแตงกายดวยเครื่องแบบทหาร
และผูแสดงท่ีรับบทเปนคุณนายจําปาจะแตงกายตามสมัยนิยมของผูหญิงในสมัยรัชกาลท่ี 5  
 

5. การออกแบบสถานท่ีแสดง 

ภาพท่ี 2: การนําลลีาและทารําพ้ืนฐานทางนาฏยศิลปไทยมาใชในการออกแบบลีลา
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 การแสดงนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟาจากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิปประพันธพงศ จดัแสดง ณ โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ท้ังน้ีการออกแบบสถานท่ีแสดงไดคํานึงถึงลักษณะของโรงละครเปนสําคัญ ซึ่งโรงละครการจัดการเภตราลัย เปนโรงละคร 
Black Box ขนาดเล็ก จํานวนท่ีน่ังของผูชมไมเกิน 100 ท่ีน่ัง จึงมีการออกแบบสถานท่ีแสดงโดยการจัดองคประกอบของภาพ
การแสดงบนสถานท่ีแสดงอยางเหมาะสม มีการใชเทคนิคการฉายภาพดวยเครื่องโปรเจคเตอร (Projector) ในการจัดวาง
ตําแหนงตาง ๆ ของภาพการแสดงในแตละชวง (Composition) แตไมมีการจัดเวที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูชมไดรับชมการแสดงอยาง
ใกลชิด 
 

6. การออกแบบเสียง 
 การออกแบบเสียงท่ีใชในการแสดงมี 3 ประเภท คือ เพลงพ้ืนเมืองภาคเหนือ คือ เพลงลองสะเปา ซึ่งสื่อถึง
บรรยากาศตามทองเรื่องและสะทอนวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือ  เพลงนิรันดร (Eternity) ผูประพันธคือ นายทฤษฎี ณ พัทลุง 
ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ ในการประพันธเพลงจากการเขาฟงการสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในรัชกาลท่ี 9 โดยนําการสวดเลื่อนหลวง ซึ่งเปนการสวดพระอภิธรรมหลวง
โบราณประจําวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร มาประสมกับ เสียงประโคมย่ํายามและปชวา (ธํามรงค บุญราช, 2561) ซึ่งสื่อ
ถึงความรูสึกโศกเศราของผูแสดงและเสียงท่ีใชประกอบในการแสดง (Sound Effect) ท่ีนํามาใชในการแสดงตอนท่ีรอยตรี
พรอมไปรวมรบในสงคราม โดยอาศัยเทคโนโลยีการตัดตอเพลงมาใชในการออกแบบเสียงท่ีใชในการแสดงอยางเหมาะสม ตาม
แนวความคิดในการออกแบบเสียงใหมีความหมายสอดคลองกับสถานการณและบรรยากาศตามทองเรื่อง รวมท้ังการใชเสียง
ประกอบการแสดงเพ่ือสื่ออารมณในการแสดง 
 
 7. การออกแบบฉากและอุปกรณ 
 การออกแบบฉากในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟาของพระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศมีการใชเทคนิคการฉายภาพแทนการจัดตั้งฉากบนสถานท่ีแสดงดวยเครื่อง
โปรเจคเตอร (Projector) ดวยเทคโนโลยีการฉายภาพท่ีทันสมยัยังสงผลใหภาพการแสดงท่ีปรากฏและการดําเนินเรื่องมีความ
รวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งมีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใชในการแสดงเพียง 7 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4: มีดท่ีสาวเครือฟาใชในการปลดิชีพตนเอง 
ท่ีมา: ผูสรางสรรค, 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2557. 

 ในสวนของอุปกรณการแสดงท่ีสําคัญ ซึ่งปรากฏอยูในการแสดงคือมดีท่ีสาวเครือฟาใชในตอนท่ีปลิดชีพตนเองดวย
การเชือดคอ  
 

8. การออกแบบแสง 
 การออกแบบแสงท่ีใชประกอบการแสดงทําใหผูชมสามารถมองเห็นรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการแสดงไดอยางชัดเจน 
อาทิ การเคลื่อนไหวของนักแสดงบนสถานท่ีแสดง เปนตน รวมท้ังการใชแสงเพ่ือดึงดูดสายตาของผูชมใหมองเห็นองคประกอบ

ภาพท่ี 4: มีดท่ีสาวเครือฟาใชในการปลดิชีพตนเอง
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การแสดงตาง ๆ บนพ้ืนท่ีแสดงท่ีตองการใหมองเห็น ท้ังน้ีแสดงยังชวยลดภาพบนสถานท่ีแสดงท่ีไมตองการใหผูชมมองเห็น 
แสงสามารถสรางมิติและแสดงรูปทรงท่ีมองเห็น ซึ่งจะเกิดมิติความลึกของวัตถุท่ีแสงสองกระทบ อาทิ นักแสดง และเครื่อง
แตงกายท่ีปรากฏอยูบนสถานท่ีแสดง แสงยังชวยสรางอารมณและบรรยากาศในการแสดง รวมท้ังสีของแสงท่ีชวยสราง
บรรยากาศของการแสดงอารมณท่ีแตกตางกัน ทําใหผูชมสามารถรับรูบรรยากาศของสถานการณตามทองเรื่อง  (ศิริมงคล 
นาฏยกุล, 2549) ซึ่งการออกแบบแสงในครั้งน้ีไดเลือกใชไฟพาร (ParLights) ท่ีใหแสงสีเหลืองอัมไพเปนสีพ้ืนตลอดการแสดง 
การใชแสงสีแดงท่ีสื่อถึงบรรยากาศและความรูสึกรุนแรง การใชแสงสีฟาท่ีสื่อถึงความลุมลึกทางอารมณและความคิด และไฟท่ี
ใชสองไปตามการเคลื่อนไหวของ  ผูแสดงบนสถานท่ีแสดง (Follow Spot Lights) เพ่ือใหผูแสดงท่ีเคลื่อนไหวอยูบนตําแหนง
ตาง ๆ ของสถานท่ีแสดงมีความโดดเดน และผูชมสามารถมองเห็นผูแสดงไดอยางชัดเจน 

 
บทสรุป 

การสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัย ชุด เครือฟา จากละครรองเรื่องสาวเครือฟา ของพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปประพันธพงศ มีกระบวนการในการสรางสรรคงานนาฏยศิลปไทยรวมสมัยท่ีนาสนใจ ซึ่งสามารถศึกษาและ
วิเคราะหไดจากรูปแบบของการแสดง ซึ่งจําแนกตามองคประกอบการแสดงทางดานนาฏยศิลปท้ัง 8 ประการ ไดแก การ
ออกแบบบทการแสดง การคัดเลือกนักแสดง การออกแบบลีลาและการเคลื่อนไหว การออกแบบเสียง การออกแบบอุปกรณ
ประกอบการแสดง การออกแบบสถานท่ีแสดง การออกแบบแสง และการออกแบบเครื่องแตงกาย ทําใหเกิดงานนาฏยศิลป
ไทยรวมสมัยชุดใหมข้ึนในปจจุบัน โดยการเลาเรื่องวรรณกรรมสาวเครือฟาของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธ
พงศ จากรูปแบบของละครรองแบบดั้งเดิมจนเปนการแสดงนาฏยศิลป ในรูปแบบใหมท่ีมีความรวมสมัย คือ การเลาเรื่องผาน
ลีลานาฏยศิลปรวมสมัย เพ่ือสื่อสารกับสังคมและผูคนในยุคปจจุบัน นับเปนงานสรางสรรคทางดานนาฏยศิลปท่ีเก่ียวของกับ
ละครรองเรื่องสาวเครือฟา ซึ่งแตกตางจากรูปแบบเดิมท่ีมีมาในอดีต  
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การนําเทคโนโลยีมาใชในงานนาฏศิลป รายวิชาส่ือทันสมัยเพ่ือการแสดง  
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The Use of Technology in Dance: Modern Media for Performance  
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สาขาวิชานาฏศลิปและศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนวทางการนําเทคโนโลยีมาใชในงานนาฏศิลป เปนสวนหน่ึงของรายวิชาส่ือทันสมัยเพ่ือการแสดง 
โดยเน้ือหาอธิบายถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในโลกยุคปจจุบันกับนาฏศิลปสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี New Media Art ในสวนของ
นาฏศิลปและศิลปะการแสดงไดมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนารูปแบบการสรางสรรคผลงานผานองคประกอบตางๆ เชน เพลง เครื่อง
แตงกาย ฉาก และอุปกรณการแสดง เพ่ือกอใหเกิดรูปแบบการแสดงท่ีแปลกใหมและเปนเอกลักษณ ซ่ึงเทคโนโลยีเหลาน้ีไดนํามาผนวก
กับรายวิชาส่ือทันสมัยเพ่ือการแสดง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูการนําเทคโนโลยีมาสรางสรรคผลงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
คําสําคัญ  เทคโนโลยี  นาฏศิลป  ส่ือทันสมัย  การแสดง 
 

ABSTRACT 
This article is intended to provide introduce to technology in dance, is a part of the modern media for 
performance. The contents explain the importance of technology in the contemporary situation and dance in 
accordance with the New Media Art theory. In the field of dance and performing arts, technology has been used 
to develop creative forms through elements such as costumes, scenes, and properties. In order to create 
innovative and specific characteristics, these technologies have been combined with modern media for 
performance. The purpose is to enable students to learn how to apply technology by effectively. 
Keywords  Technology, Dance, Modern media, Performance 
 

บทนํา 
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีกาวล้ํา และมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก เปรียบเสมือนเปนปจจัยท่ี 5 ในการดํารงชีวิตของ

มนุษย  มนุษยเปนผูสรางเทคโนโลยี เพ่ือสนองความตองการ เพ่ิมความสะดวกสบายในการใชชีวิต ลดทอนเวลาและข้ันตอนใน
การทํางานตางๆ และเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ในช้ินงานตางๆ จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา การใชชีวิตของ
มนุษยสะดวกสบายข้ึนเปนอยางมาก ท้ังการเดินทาง การซื้อของ การคนควาหาความรู ตลอดจนกระท่ังการทําธุรกิจ มนุษยใช
อินเตอรเน็ตในการสื่อสารคนควา ใชหุนยนตในงานอุตสาหกรรมการผลิต  ใชอุปกรณเซนเซอรในการควบคุมอุปกรณตางๆ 
จากระยะไกล ไมวาจะเปนเครื่องจักรหรือแมกระท่ัง สวิตชไฟในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากน้ัน มนุษยยังใชเทคโนโลยีมา
พัฒนาทางการแพทยโดยการจําลองภาพทดลองผาตัดในการผาตัดท่ียากเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการผาตัด 
หรือการสรางเน้ือเยื่อแบบ 3D ท่ีจะนํามาใชในการปลูกถายอวัยวะท่ีสําคัญ มนุษยจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาอยางไม
หยุดยั้ง ความรูทางเทคโนโลยีสมัยใหม ในดานของ Computer Vision, Machine Learning, Robotics, Multimedia 
นอกจากจะนํามาชวยในงานอุตสาหกรรมรมและธุรกิจหลักโดยท่ัวไปแลว นักศิลปะบางคนสามารถนําเทคโนโลยีเหลาน้ันมา
บูรณาการสรางสรรคช้ินงานใหมๆ โดยนักศิลปะมักจะใชเทคโนโลยีในการแสดงผลงานในรูปแบบตางๆ ผลงานน้ันสามารถมี
ปฏิสัมพันธกับผูชมไดมากกวาเดิม ผูชมเกิดความเขาใจและใหความสนใจในงานศิลปะมากยิ่งข้ึน งานเหลาน้ีมักอยูในรูปแบบท่ี
เรียกวา New Media Art (ธนาสัย สุคนธพันธุ, 2559) สอดคลองกับแนวคิดของรณชิต นราพันธ ท่ีวา ศิลปะชวยเสริมสราง
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จินตนาการ ขณะท่ีเทคโนโลยีมีสวนทําใหจินตนาการและความคิดสรางสรรคเกิดข้ึนไดจริงยิ่งข้ึน (ศรินทร เอ่ียมแฟง, 
http://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/ 11658) 

 
เทคโนโลยีกับนาฏศิลปในปจจุบัน 

ในสวนของการแสดงนาฏศิลป ก็มีการพัฒนาตามยุคตามสมัย ในยุคปจจุบันนอกเหนือจากการเตน การรํา ตาม
รูปแบบและขนบธรรมเนียมแลวเพ่ือเผยแพรศิลปะแลว การเตนรําในยุคสมัยน้ี พัฒนาไปในเชิงพาณิชย มีการนําการแสดงการ
เตนรําไปเพ่ือการตลาดมากข้ึน นักแสดงบางกลุมจงึมีการนําเทคโนโลยีมาบูรณาการในการแสดง เพ่ือทําใหเกิดความนาสนใจ 
ทันยุคทันสมัย แบงออกเปน 

1. เพลง แบงออกเปน 2 ประเภท คือดนตรีประกอบการแสดง หมายถึงการนําเครื่องดนตรีมาประกอบเปนทํานอง
ในการแสดงนาฏศิลป และเพลงท่ีใชประกอบการแสดง หมายถึง เพลงท่ีนําใชในการแสดงอาจมีการตัดตอหลายๆ เพลงมา
รวมกัน ในยุคสมัยกอน จะตองใชวงดนตรีเลนสดประกอบการแสดง แตในยุคปจจุบันมีการบันทึกเสียงดนตรีสังเคราะหโดย
โปรแกรมตางๆ ท่ีประกอบไปดวยเสียงดนตรี คียโนต สามารถเริ่มตนไดตั้งแตการสรางเสียง การผสมผสานเสียงดนตรี 
บันทึกเสียง ตลอดจนกระท่ังประดิษฐเพลงข้ึนมาใหม องคประกอบหลักๆ ในการทํางานโดยโปรแกรมสรางเพลงประกอบไป
ดวย  คอมพิวเตอร, ซาวดการด (Audio Interface) , Digital Audio Editor และ Input Device ไดแก เมาส หรือ MIDI 
Controller ตางๆ โดยการทํางานหลกัๆ จะข้ึนอยูกับคอมพิวเตอร และใชซาวการดเปนตัวแปลงคาสัญญาณ Analog Audio 
ใหเปนรูปแบบดิจิตอล ในปน้ี มีการพัฒนาสรางแอพพลิเคช่ัน ใน สมารทโฟน และไอแพด ทําใหการสรางเพลงสะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน (inearbeat school of music: 2560) 

 
2. เครื่องแตงกาย พัฒนาการของการแตงกายท่ีเห็นไดชัดคือการออกแบบ ในยุคสมัยปจจุบัน นักออกแบบเครื่อง

แตงกายใชเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ ในการวาดออกแบบ เน่ืองจาก งายตอการออกแบบและแกไข การสรางรูปแบบตางๆ ทํา
ใหทุนเวลาในการสรางงาน เมื่อสรางเสร็จแลวก็สามารถสงผลงาน หรือจะพิมพลายลงผาก็สามารถทําไดงายข้ึน ไมจําเปนตอง
เดินทาง หรือรอคนมารับผลงาน นักออกแบบเครื่องแตงกายมักจะใชโปรแกรม Photoshop หรือ illustrator ในการตัดตอ 
และสรางสรรคผลงาน เน่ืองจาก โปรแกรมเหลาน้ี มีเครื่องมือในการวาดภาพและตัดตอภาพ ใชงานงายไมยุงยาก จึงทําใหเปน
ท่ีแพรหลาย นอกเหนือจากน้ัน นักแสดงบางกลุมออกแบบเทคโนโลยี ไฟ Led มาประกอบเขากับชุดการแสดง ออกแบบทา
เตน ออกแบบแสงใหเกิดเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจ 
  

ภาพท่ี 1 ชุดไฟ Led 
ท่ีมา: ภาพยนตรเรื่อง step up 4 

ภาพท่ี 2 การใชโปรแกรมตัดตอ 
ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=7C86r5VFelI 

 
3. ฉาก จากพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน กลาววา ฉากหมายถึง เครื่องบังตา หรือเครื่องก้ันมีท้ังชนิดแขวน ตั้ง หรือ

พับ, เครื่องประกอบเวทีละครใหดูสมจริงตามทองเรื่องทําดวยไม ผา หรือกระดาษ เปนตน เปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีทําใหคน
ดูเขาในการแสดงมากยิ่งข้ึน ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี Projector และ CG เขามาประกอบเปนฉาก เพ่ือลดตนวัสดุในการทํา
ฉาก และสะดวกตอการติดตั้ง หรือเคลื่อนยายเปลี่ยนแปลงฉาก นอกจากน้ัน อีกท้ังยังเพ่ิมลูกเลน ใหฉากมีความเคลื่อนไหว ไป
ตามเรื่องราว  
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ภาพท่ี 3 การใช Projector เปนฉาก 

ท่ีมา: www. stepdesign.co.th 
ภาพท่ี 4 การใช CG ประกอบการแสดง 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=pMuvr 
Dwhp4w&list=PLlnm2zt0gbLMmK 

 
4. อุปกรณประกอบการแสดง การนําเอาอุปกรณประกอบการแสดงมาใชเพ่ือสื่อสารกับคนดู และทําใหเกิดความ

นาสนใจเปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีสําคัญในการแสดง มีหลายกลุมการแสดงท่ีพยายามนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใช เชน 
เครื่อง Segway เครื่อง hologram การนําสลิงมาติดตั้งเพ่ือทําใหนักแสดงลอยได การใชโคมไฟท่ีเปลี่ยนสีไดจาก
โทรศัพทมือถือ เปนตน 

ภาพท่ี 5 การใชเครื่อง hologram                   ภาพท่ี 6 การใชเครื่อง segway ในการเตนรํา 
ท่ีมา: www.stepdesign.co.th  ท่ีมา:http://ew.com/article/2015/12/22/best-of-2015justin-bieber-segway-

dance-video-david-moore/- 

 
เทคโนโลยีกับรายวิชาสื่อทันสมัยเพ่ือการแสดง  

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางท่ีชวยในการถายทอดเรื่องราว ขาวสาร ความรู เหตุการณ แนวคดิ สถานการณ 
ฯลฯ ท่ีผูสงสารตองการไปยังผูรับสาร (สมุาลี ชัยเจริญ, 2545) 

ทันสมัย (Modern) หมายถึง ว. ตามสมัยท่ีนิยมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน, 2554) 
การแสดง (Performance) หมายถึง เครื่องมือท่ีมนุษยใชเปนตวักลางในการเช่ือมโยงอารมณ  ความรูสึกนึกคิด

ของตน เพ่ือถายทอดใหบุคคลอ่ืนไดเขาใจ รับรูถึงสิ่งท่ีตนตองการจะแสดงออก (โรงเรยีนศิลปะการแสดงกาด, 
http://www.kad-performingarts.com) 

นาฏศิลป หมายถึง ศิลปะของการฟอนรํา เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยความประณตีงดงาม เพ่ือใหความบันเทิง ใหผู
ท่ีไดดูมคีวามรูสึกคลอยตาม การรายรําน้ีตองอาศัยเครื่องดนตรีและการขับรองการแสดง เชน ฟอนรํา ระบํา โขน ซึ่งแตละ
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ทองถ่ินจะมีช่ือเรียกและมีลลีาทาการแสดงท่ีแตกตางกันไป สาเหตหุลักมาจากภูมิอากาศ ภูมปิระเทศของแตละทองถ่ิน ความ
เช่ือ ศาสนา ภาษา นิสยัใจคอของผูคน ชีวิตความเปนอยู ท่ีมาของของนาฏศิลปไทย มาจาก  

1. การเลยีนแบบธรรมชาติ นําปรับประยุกตนําเอากิริยาทาทางตางๆ มาเรียบเรียงสอดคลองติดตอกันเปนขบวน
ฟอนรําใหสวยงาม  

2. การเซนสรวงบูชา การฟอนรําบูชาสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ พัฒนามาใหมีการฟอนรําถวายกษัตริยในฐานะเปนสมมติเทพ 
กระท่ังกลายมาเปนฟอนรําเพ่ือความบันเทิงของคนท่ัวไป  

3. การรับอารยธรรมมาจากอินเดยี ท่ีสืบทอดมายังชนชาติมอญและขอมซึ่งเปนชนชาติท่ีติดตอใกลชิดกับไทย ทําให
ไทยพลอยไดรบัอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียไปในตัว อาทิ ภาษา ประเพณี และศิลปะการละคร ไดแก ระบํา ละคร และ
โขน (โรงเรียนศลิปะการแสดงกาด, http://www.kad-performingarts.com) 

สื่อทันสมัยเพ่ือการแสดง (Modern Media For Performance) จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนตัวกลางหรือ
สิ่งท่ีนําสารจากผูสงไปยังผูรับ ซึ่งไดรับความนิยมในสมัยน้ัน ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการแสดงน้ันๆ ใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ผูวิจัยไดแบงหมวดหมูขององคประกอบสื่อท่ีใชสรางสรรคการแสดง ดังตอไปน้ี 

1. เสียง ในงานนาฏศิลปสวนใหญใชดนตรีหรือเพลงเปนองคประกอบหลักเพ่ือควบคุมจังหวะ และบอกเรื่องราว รวมท้ัง
อารมณและบรรยากาศของการแสดงน้ันๆ 

2. ภาพ  ใชแสดงเรื่องราว ฉาก หรือความคิดหลักของเรื่องท่ีผูกํากับการแสดงตองการนําเสนอ นอกจากน้ีฝงทีมงาน
ออกแบบฉาก เครื่องแตงกาย และแสง ยังใชรูปภาพในการสื่อสารความคิด โดยการสืบคนขอมลูรปูภาพ (Image 
research) นํามาเสนอตอทีมงานฝายอ่ืนๆ เพ่ือใหเห็นภาพความคดิท่ีตรงกันกอนเริม่ปฏิบัติงาน ตลอดจนข้ันตอน
การรางแบบ (Sketch) เพ่ือถายถอดความคิดของผูออกแบบใหออกมาเปนรูปราง 

3. ขอความ   เปนองคประกอบหน่ึงท่ีชวยแบงและอธิบายในแตฉากของการแสดงใหเห็นไดชัดเจน ข้ึนอยูกับ
เจตนารมณของผูสรางวาตองการจะแบงฉาก ชวงหรือตอนอยางไร เชน การใชตัวหนังสือหรือขอความมาคั่น หรือ
การใชองคประกอบแสงหรือเพลงมาแบงแยกแตละฉาก ชวงหรือตอน เปนตน นอกจากน้ียังใชในการแปลหรือ
บรรยายกรณีท่ีการแสดงน้ันๆ มกีารสื่อสารภาษาทองถ่ิน หรือมีชาวตางชาติมาชมการแสดง ก็มักจะใช subtitle 
ชวยในการบรรยายบทบรรยาย หรือบทสนทนาน้ันๆ 

4. ภาพเคลื่อนไหว เปนการรวมองคประกอบท้ังหมด ไมวาจะเปน เสียง ภาพ และขอความมาไวในพ้ืนท่ีจัดเก็บ
เดียวกัน ผานการเลือกใชตัวเปลี่ยน (Transition) ซึ่งอาจจะแบงหรือเช่ือมโยงฉาก ชวงหรือตอนของการแสดงใหมี
ความเปนเอกภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 องคประกอบของสื่อทันสมัยเพ่ือการแสดง 
ท่ีมา:  ผูวิจัย 
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ท้ังน้ี ผูวิจัยไดจัดลําดับตามความยากงายตามพ้ืนฐานผูเรียนเปนสําคัญ โดยเริ่มจากการใหผูเรียนฝกตัดตอเสียง เพลง 

ใชเสียงประกอบ (Sound effect) เพ่ือเพ่ิมความสมจริงและเรียนรูเครื่องมือท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน เชน โประแกรม Windows 
Movie Maker และ WavePad จากน้ันจึงใหผูเรียนไดฝกโปรแกรมตัดตอภาพ Adobe Photoshop ฝกคิด วิเคราะห ตีความ
จากโจทยท่ีไดรับ จากน้ันจึงคนควาหาขอมูลรูปภาพ แลวสื่อสารความคิดผานกระบวนการออกแบบ ดวยวิธีการจัด
องคประกอบภาพใหมีความสวยงามตามหลักการของศิลปะและการออกแบบ ฝกคิดขอความท่ีมีใจความสําคัญและดึงดูด
ผูอาน ผูชม ฝกตัดตอภาพยนตรแบบงายผานโปรแกรมท่ีไดกลาวไวแลวขางตน เพ่ือใหมีความเขาใจและเห็นภาพรวมของชุด
การแสดงน้ันๆ และสุดทายคือการนําเสนอผลงานท่ีไดเรียนรูมาตลอดท้ังภาคเรียน เพ่ือสื่อสารผลงานของตนใหเปนท่ีประจักษ
ตอเพ่ือนรวมช้ันเรียน 

 

 
ภาพท่ี 8 การตัดตอเพลงโดยใชโปรแกรม Windows Movie Maker 

ท่ีมา: https://windows-movie-maker.th.softonic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 การตัดตอเพลงโดยใชโปรแกรม WavePad 
ท่ีมา: https://wavepad.th.softonic.com 
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ภาพท่ี 10 ผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชโปรแกรมตัดตอภาพ 
 Adobe Photoshop ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีมา:  ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 11 ผลงานการออกแบบโปสเตอรโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  
สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีมา:  ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 12 ผลงานการตัดตอภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียงโดยใชโปรแกรม Window Movie Maker ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2  

สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ท่ีมา:  ผูวิจัย 
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สรุปไดวา ในยุคท่ีเทคโนโลยีเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิต การขับเคลื่อนวงการดานศิลปะนาฏศิลปควรตองคํานึงถึง

การหยิบยกนําเทคโนโลยีมาสรางสรรคศิลปะการแสดง เพ่ือกอใหเกิด รูปแบบการแสดงท่ีแปลกใหม ท้ังในดานของเพลง 
เครื่องแตงกาย ฉาก และอุปกรณประกอบการแสดง องคประกอบเหลาน้ี เปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยทําใหคนดูเขาใกลและเขาใจถึง
การแสดงไดงายข้ึน  สิ่งสําคัญของการนําเทคโนโลยีมาใชในการแสดง คือความเหมาะสม นักแสดงและผูออกแบบการแสดง 
จะตองมีความรูเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีในแตละประเภท ประกอบกับการนํามาสรางสรรคอยางชาญฉลาด  
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The Development of Communicative English Package for Sakon Nakhon Rajabhat 

University Drivers 
การพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
Khomsin Sarntong 

คมศิลป สารทอง 
สาขาวิชาภาษาตางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือ  1) ศึกษาความตองการดานการใชภาษาอังกฤษของพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
2) พัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับพนักงานขับรถมหาวิทยาราชภัฏสกลนคร และ 3) สํารวจทัศนคติของพนักงานขับรถท่ี
มีตอคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงกลุมตัวอยาง คือ พนักงานขับรถมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการดานภาษาอังกฤษ คูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและแบบสํารวจทัศนคติของ
พนักงานขับรถตอคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณาเพ่ือหาคาเฉล่ีย (Means) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยพบวาพนักงานขับรถมีความตองการดานการใชภาษาอังกฤษในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอคูมือ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับสูง 
คําสําคัญ:  คูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  ความตองการ  พนักงานขับรถมหาวิทยาลัย 
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to 1) investigate the needs of using communicative English of Sakon Nakhon 
Rajabhat University drivers, and 2) to develop communicative English handbook for Sakon Nakhon Rajabhat 
University drivers, and 3) to study satisfactions of the drivers towards the developed package. The participants in 
this study included 12 drivers working at Sakon Nakhon Rajabhat University. Research instruments included 
questionnaire examining the needs of communicative English of the drivers, Communicative English Package and 
questionnaire examining the satisfactions towards the developed package. The questionnaires were administrated 
to the participants for data collection. Then data were analyzed by using descriptive statistics including mean and 
standard deviation. Results revealed that the needs of using communicative English of the drivers was at a high 
level, and the satisfactions towards the package were also at a high level. 
Keywords: Communicative English Package, Needs, University Driver 
 
INTRODUCTION 
 English for communication is very crucial for Thai people when they have a chance to meet 
foreigners, especially people from countries using English as a second language and native English 
Speaking countries. These people have specific purposes to come to Thailand. For example, they run 
business and have a family. In terms of tourism, a large number of foreign tourists visit Thailand every 
year. According to the Tourism Authority of Thailand (2013), during the first three months, the growth of 
the income and the number of foreign tourists were 19 percent.  This indicates that it is important for 
Thai people as hosts to be able to speak English in order to receive guests from foreign countries.  

For people with different occupations, they must be able to communicate in English language in 
order to deal with foreigners. For instance, a hotel staff must speak English to receive the foreign guests. 
Sellers use English to deal with native speakers in a particular area. Particularly, people who serve 
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foreigners for transportation must deal with customers in person inevitably. For instance, they must be 
able to greet foreigners, tell the fares and give directions. This helps them to get more customers if they 
are able to speak English well. Therefore, people who give service to foreign customers in terms of 
travelling should learn how to speak basic English to get more chance of earning money.  

In the context of Sakon Nakhon Rajabhat University, the university drivers have to deal with 
guests, especially when there is a guest from other countries. They must be able to communicate in 
English with foreigners. However, the drivers have limited communicative English skills so that they 
cannot talk to foreign guests. From interviewing a driver, he mentioned that he used body language to 
communicate with foreign guests, but it was ineffective and caused misunderstanding between him and 
the guests. If the drivers can talk with foreigners in the basic level, the guests will be impressed with the 
drivers and have good attitudes towards the university. Moreover, the drivers themselves can serve the 
guests and lessen the burdens of staff who must go with the drivers to be an interpreter receiving the 
guests. 
 To solve the above problem, using English learning package is one of useful ways to develop 
speaking abilities of people in different occupations and contexts, and it was found to be an effective 
way in learning English. Many studies have shown that English learning package provides opportunities for 
learners to improve speaking skills. Anukul (1995) constructed the learning package of eco-tourism. 
Sookcharoen (2003) developed the learning package of English for hotel in food and beverage 
department for third year students majoring in Hotel and Tourism Management. Anankanjanakul (2004) 
developed English package for Khon Kaen University drivers. Phuwichai (2007) constructed the 
conversational English package for operations of Khon Kaen University. Solunda (2007) developed English 
Package for volunteer tour guides introducing Roi-Et National Museum. Kouwenberg (2009) constructed 
English for local tourism textbook for the 3rd year vacational certificated students. These studies have 
found that English learning package is effective for people with different occupations. 

Therefore, the purposes of this study is study aimed to improve the communicative English 
abilities the university drivers in Sakon Nakhon Rajabhat University using communicative English package. 
In order to construct the content, it is important to survey the needs from the context (Hutchison & 
Waters, 1987). The researcher initially investigated the needs of using communicative English in contexts 
of receiving guests to find the topics for package development. Then the communicative English package 
was constructed and developed according to the needs of the drivers to allow them to learn by 
themselves. The handbook could help them learn when they had free time such as during waiting for 
guests. The audio CD could be used while they were driving. Afterwards, the satisfactions towards the 
package were examined to find satisfactions on using the package. 
 
PURPOSES OF THE STUDY 

1. To investigate the needs of using communicative English of Sakon Nakhon Rajabhat University 
drivers.  

2. To develop Communicative English Package for Sakon Nakhon Rajabhat University drivers. 
3. To study the satisfactions towards the Communicative English package of Sakon Nakhon 

Rajabhat University drivers. 
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METHODOLOGY 
In this study, the participants, research instruments, data collection and data analysis were as follows. 
1. Participants 

 The participants were 12 drivers who worked in Sakon Nakhon Rajabhat University.  
2. Research Instruments 
The research instruments used in this study were as follows. 

  2.1 Questionnaire on the Needs of Using Communicative English  
This questionnaire was used to survey the needs of using communicative English of the 

university drivers. The questionnaire comprised of three parts. The first part asked about the general 
information of the drivers, and the second part and the third part were the problems and needs on the 
18 topics adapted from Anankanjanakul (2004).  
  2.2 Communicative English Package 
  The Communicative English Package was comprised of a handbook and an audio CD for 
communicative English. The handbook consisted of 10 units ranked by the highest needs from the 
questionnaire as suggested by the experts. The units were 1) Greetings, 2) Self-Introduction, 3) 
Appointment, 4) Recommending Tourist Attractions, 5) Asking – Giving Directions, 6) Information and 
Needs, 7) Giving – Offering Help, 8) Giving Thanks – Apologies, 9) Telling Guests to Wait, and 10) Farewell, 
respectively. The contents of each unit in the handbook consisted of four parts. The first part was an 
introduction to the unit. The second part was useful expressions in different situations both English and 
Thai versions. All English expressions were accompanied by Thai pronunciation. The third part was useful 
vocabulary, and the last part was sample conversations. For the audio CD, all contents used in the 
handbook were recorded into the CD. The explanation was in Thai. The English contents were narrated 
by a Native English speaker, and the Thai version was narrated by a Thai Native speaker.  
  2.3 Questionnaire on the Satisfactions towards the Communicative English Package  
  The questionnaires were used to examine the satisfactions of the drivers toward the package. 
It included 2 parts: satisfactions toward Communicative English Handbook and other suggestions. The first part 
consisted of 10 items. The second part was provided for giving useful comments from the drivers.  
 
DATA COLLECTION 
 The researcher collected the data based on the following process. 
 1. The needs of using communicative English questionnaires were administrated to 12 drivers. 
The researcher explained about each part and how to do it. Then the researcher collected all completed 
questionnaires from the drivers for further analysis.  
 2. The data from the questionnaire were analyzed for the topics. Then the package was 
constructed. The contents were used in the handbook and the CD. 
 3. The handbook and CD was given to the drivers in order to practice communicative English abilities. 
 4. Afterwards, the questionnaires on the satisfactions towards the contents and the use of 
handbook and the audio CD were distributed to the drivers. All drivers completed the questionnaires, and 
then the researchers collected the questionnaires for further data analysis.   
 
 
DATA ANALYSIS 
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 The statistical procedure used to illustrate the results of this study was descriptive statistics, 

including means (�)̅ and standard deviation (S.D.). These statistical results were obtained through the SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for Microsoft Windows. 
 The interpretation of the needs of communicative English and the satisfactions toward using the 
package from the questionnaires were as follows. 
 1.00 – 1.80 = Very low / Strongly disagree 
 1.81 – 2.60 = Low / Disagree 
 2.61 – 3.40 = Moderate / Neutral 
 3.41 – 4.20 = High / Agree 
 4.21 – 5.00 = Very high /Strongly agree 
RESULTS  

The results were divided into two parts. The first part was the general information of the 
drivers. The second part was the results of the needs of using Communicative English. The third part 
was the results of the opinion towards the Communicative English package. 
 1. General Information 
 For the general information, all of the participants were male. Six of them were between 36-
45 years old, and six drivers were more than 45 years old. Eight of them had six to fifteen years 
driving experience, two of them had two-year driving experience, and two drivers had less than five 
years driving experience. For their educational background, seven drivers had a secondary level, 
three drivers had a diploma and 2 drivers had a primary level. For servicing foreigners, eight drivers 
reported to have served foreigners and four of them have never served any foreigners.  
 2. The Needs of Using Communicative English 

From 12 questionnaires done by the SNRU drivers, the results of the problems and needs in 
using communicative English were shown in the following table. 

 
Table 2 Needs of Using Communicative English  
Needs of Using Communicative English Mean S.D. Level 
Greetings 4.25 1.055 Very high 
Self-introduction 4.25 1.055 Very High 
Farewell 4.16 1.193 High 
Asking and offering help 4.16 1.029 High 
Thanking and apologizing 4.25 1.055 High 
Accepting and denying invitation 4.08 1.164 High 
Complement 3.91 1.311 High 
Sympathizing 3.91 1.311 High 
Asking and giving directions 4.16 1.029 High 
Recommending tourist attractions 4.16 1.029 High 
Asking and telling distance 4.08 1.164 High 
Asking and telling time 4.08 1.164 High 
Asking and giving needs 4.33 0.778 Very High 
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Needs of Using Communicative English Mean S.D. Level 
Making an appointment 4.33 0.778 Very High 
Telling guests to wait 4.25 1.055 Very High 
Counting number 4.00 0.738 High 
Telling date 4.08 0.996 High 
Telling places 4.00 0.738 High 
Overall needs 4.13 1.057 High 

 

From the table above, it was found that the needs of using communicative English was at a high 
level (average mean scores = 4.13). The topic with the very high level of needs were asking and giving 
needs (mean score = 4.33), making an appointment (mean score = 4.33), greetings (mean score = 4.25), 
self-introduction (mean score = 4.25), thanking and apologizing (mean score = 4.25), and telling guests to 
wait (mean scores = 4.25), respectively. The aspects with the lowest mean scores were complement 
(mean score = 3.91) and sympathizing (mean score = 3.91). The aspects with the second lowest mean 
scores were telling places (mean score = 4.00) and counting number (mean score = 4.00). The aspects 
with the third lowest mean scores were accepting and denying invitation (mean score = 4.08), telling date 
(mean score = 4.08), asking and telling distance (mean score = 4.08) and asking and telling time (mean 
score = 4.08). 
 3. The Satisfactions towards the Communicative English Package 
 From 12 questionnaires done by the SNRU drivers, the results of the satisfactions towards 
the use of the Communicative English Package were shown in the following table. 
 
Table 3 Satisfactions of the Drivers towards the Communicative English Package 

 

Items 
Mean S.D. Level 
   

There are clear objectives. 3.63 0.928 High 
The package has a variety of activities. 3.47 0.819 High 
The content is easy to understand and it covers 
conversation with foreigners. 

3.83 0.935 High 

Vocabulary and expressions are useful and 
authentic. 

3.80 0.714 High 

The package provides knowledge and English 
abilities to converse with foreigners. 

3.60 0.871 High 

There are activities to gain more confidence in 
speaking English. 

3.53 0.828 High 

 

Items 
Mean S.D. Level 

The format, publication and pictures in the 
handbook are interesting and easy to understand. 

4.13 0.681 High 

The content in the CD is clear and easy for self-
learning, and it is interesting to learn. 

4.17 0.975 High 
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The handbook contains evaluation so that you can 
make comparison of your leaning progress. 

3.77 0.648 High 

The package helps you converse with foreigners 
well. 

3.87 0.691 High 

Overall satisfactions  3.78 0.809 High 
 
From the above table, it was found that the satisfactions of the drivers towards the 

Communicative English package were at a high level (average mean scores = 3.78). The aspect with 
the highest satisfaction was that the content in the CD is clear and easy to understand, and it is 
interesting to learn (mean score = 4.17). The aspect with the second highest satisfaction was that the 
format, publication and pictures in the handbook are interesting and easy for self-learning (mean 
scores = 4.13).  The aspect with the third highest satisfaction was that the package helps you 
converse with foreigners well (mean scores =3.87). The aspects with the top 3 lowest mean scores 
were that the package has a variety of activities (mean scores = 3.47), that there are activities to gain 
more confidence in speaking English (mean scores = 3.53), and that the package provides knowledge and 
English abilities to converse with foreigners (mean scores = 3.60), respectively. 

 
DISCUSSIONS 

The discussions were divided into two parts. The first part was the discussions of the needs 
of using Communicative English. The second part was the discussions of the opinion towards the 
Communicative English package. 

1. The Needs of Using Communicative English 
From the results of the study, it indicated that the needs of using communicative English of 

SNRU drivers were at a high level. The results was correlated with the study of Anankanjanakul (2004) 
and Sangsai (2004), in the context of Khon Kaen University, the staff and drivers had the high level of 
the needs in using English skills. It was found that the topics with very high level of needs were 
asking and giving needs, making an appointment, greetings, self-introduction, thanking and 
apologizing and telling guests to wait. These topics were expected to be spoken by the drivers as it 
was the basic communication topics that the drivers had to know. For example, the drivers had to 
greet foreign guests when he first met them. Moreover, they had to be able to make an appointment 
because the drivers had to pick up guests from a hotel. Other topics were highly used when the 
drivers were with guests.  When considering their educational background, it was found that they had 
low level of education in which they had low level of English skills. Therefore, when they interacted 
with foreigners, they were unable to communicate with the guests effectively.  
 2. The Satisfactions towards the Communicative English Package of SNRU Drivers 
 From the data analysis of the satisfactions towards the communicative English package, it was 
found that the satisfactions of the drivers were at a very high level which correlated with the studies of 
Anukul (1995), Sookcharoen (2003), Anankanjanakul (2004), Phuwichai (2007), Solunda (2007) and 
Kouwenberg (2009), which was found that the English learning package was the effective way of improving 
speaking abilities. The package was able to help them to learn by themselves. They could learn from the 
package even when they were on the working time. It was easy to learn through the package and the 
drivers could learn anywhere they were free, and there were no limitations on time and place. In 
addition, self-learning helped reduce the anxiety of the drivers to learn English when comparing to 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU62 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU62 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU62



 

63 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

learning in group with many people. The results correlated with the study of Anankanjanakul (2004), 
which was found that KKU drivers had the satisfactions of the package in a high level, and the participants 
required to study by themselves and did not want to study English in class as they were afraid of 
speaking in front of many people. Furthermore, the content of each unit was concise and not too 
difficult.  
 
RECOMMENDATIONS   
 The recommendations of this study were as follows. 

1. General Recommendations  
1.1 The drivers should always practice their communicative English through the package 

regularly, especially how to pronounce vocabulary and expressions. 
1.2 The drivers can study more about communicative English using different textbooks 

besides using the package to learn language in different situations. 
2. Research Recommendations 

  2.1 A further study should use interview for in-depth data to elicit real problems and 
needs of the university drivers.   
  2.2 A further study should examine the communicative English abilities after using the 
package. 
  2.3 A further study should compare between the use of communicative English package 
and training in class. 
 
LIMITATIONS   

The limitations of this study were as follows. 
1. The data were collected at a different time because the drivers were not together at the same 

time. 
2. Some drivers had a difficult chance to meet foreigners because they had different duties, 

which may result in different and needs for English speaking development. 
3. Some drivers may not have spent enough time to study the package.  
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บทคัดยอ 

การศึกษาน้ีเปนการกลวิธีทางภาษาท่ีมีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือส่ือสารกลวิธีในการ
ส่ือสารอุดมการณตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ของแฟรคลัฟ (Fairclough, 1995) ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาท่ีมี
ความสัมพันธกับอุดมการณ แบงเปน 4 กลวิธีทางศัพท ประกอบดวย 1) การใชคําท่ีมักปรากฏรวมกัน  2) การใชคํากิริยาท่ีมักปรากฏ
รวมกัน  3) การใชมูลบท (presupposition)  4) การใชคําขวัญ (slogans) กลวิธีทางภาษาดังกลาวส่ือสารใหเห็นถึงอุดมการณใน
วิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 2 อุดมการณ ไดแก อุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
บานเมืองใหนาอยู ท้ังในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม ดานกายภาพ ดานการบริหารจัดการ จะทําใหผูคนท่ีอยูอาศัยมีความ
พึงพอใจ และนําไปสูความสุขในการอยูอาศัยและการดํารงชีวิต อีกสวนหน่ึงคืออุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมักปรากฏรูปภาษาท่ี
ส่ือสารถึงการยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตลอดจนความเปนอยูของประชาชน 
คําสําคัญ: วิสัยทัศนเทศบาล อุดมการณ เมืองนาอยู เศรษฐกิจพอเพียง วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 
 

ABSTRACT 
This article aimed to study the relationship between language and ideology in the vision of the municipality in 
Nakhon Ratchasima based on the approach of Critical Discourse Analysis by using Fairclough’s (1995). The results 
revealed that linguistic strategies were related to ideologies. This could be divided into four linguistic strategies: 1) 
lexical selection, 2) collocation, 3) presupposition and 4) slogans. These linguistic strategies revealed two forms of 
ideologies: 1) the healthy city ideology of the vision of the municipality in Nakhon Ratchasima and 2) the 
sufficiency economy philosophy ideology. However, the study showed that the ideologies which passed through 
the vision of the municipality the most was the healthy city ideology. The development of the municipality to be 
more livable - in terms of economic, social, environmental, physical and administrative aspects would lead to 
happiness in living. Another concern was the sufficiency economy philosophy which was always appeared in the 
language that communicates the sufficiency economy philosophy. This could be used as a guide to the 
development of municipalities as well as the livelihood. 
Key words: vision of the municipality, ideology, livable city, sufficiency economy, Critical Discourse Analysis 
 
บทนํา 

วิสัยทัศนของเทศบาลเปน “ขอความ” ท่ีสื่อสารผานภาษา จากผูสงสาร คือ “เทศบาล” ซึ่งมีฐานะเปนหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนทําหนาท่ีเปนผูกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน และเปน
เสมือนภาพในอนาคตท่ีเทศบาลกําหนด นําไปสูการกําหนดพันธกิจ และยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ตามกรอบภารกิจของ
เทศบาล  อันไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานการสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานสังคม ดานการคมนาคม  ดานสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และดานการทองเท่ียวประเพณีวัฒนธรรม 

ขอความวิสัยทัศนเปนภาษาท่ีมีพลังอํานาจและแฝงไวดวยอุดมการณ (Ideology) นักภาษาศาสตรเช่ือวาอุดมการณ
จะถายทอดผานภาษาท่ีสะทอนชุดความคิดของคนในสังคมใดสังคมหน่ึง ท่ียึดถือปฏิบัติและเปนสิ่งท่ีสามารถเอ้ือประโยชนตอ
คนบางกลุม ภาษากับสังคมมีความสัมพันธกัน มนุษยไมไดใชภาษาเพ่ือการสือ่สารเพียงอยางเดียว แตใชภาษาเพ่ือวัตถุประสงค

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 651ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 651ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 65



 

66 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

อยางอ่ืนดวย นอรแมน แฟรคลัฟ (Norman Fairclough) เสนอวา วาทกรรมคือวิถีปฏิบัติทางสังคมรูปแบบหน่ึง (อางใน ณัฐ
พร พานโพธ์ิทอง, 2556: 7) วาทกรรมมีหนาท่ีดานอุดมการณ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ วาทกรรมเปนพ้ืนท่ีประกอบสรางและ
สื่ออุดมการณ (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556)  ขณะท่ีฟาน ไดก (Van Dijk) นําเสนอวาอุดมการณคือระบบความคิดความเช่ือ
ของคนกลุมตางๆ ในสังคม (อางถึงใน ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556 :15)   

การใชภาษาในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90 เทศบาล พบกลวิธีทางภาษา เชน การใชคําท่ี
มักปรากฏรวมกัน เชน เมืองนาอยู, ชุมชนนาอยู, ธรรมาภิบาล เปนตน กลวิธีดังกลาวมีลักษณะของการถายทอดอุดมการณ
บางอยาง ท้ังน้ีอุดมการณ (Ideology) เมื่อพิจารณากลวิธีทางภาษาท่ีสัมพันธกับอุดมการณ ทําใหเห็นถึงอุดมการณในการ
พัฒนาทองถ่ิน  

การศึกษาน้ีเปนการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีมีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาล จังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือใหทราบถึงกลวิธีทางภาษา ท่ีสัมพันธกับการสื่อสารอุดมการณ ตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 
เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใชสื่ออุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือศึกษาอุดมการณในวิสัยทัศน
ของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา โดยมุงศึกษาภาษาและอุดมการณในวิสัยทัศนทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 90 
เทศบาล ซึ่งกําหนดโดยคณะผูบริหารเทศบาล โดยการมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร  
 
นิยามศัพท 
อุดมการณ (Ideology) หมายถึง ระบบความคิดความเช่ือของเทศบาล ท่ีจะนําพาเทศบาลพัฒนาไปสูจุดใดจุดหน่ึง เปน
เปาหมายในการพัฒนาเทศบาล 
วาทกรรม (discourse) หมายถึง ภาษาระดับขอความ ท่ีใชสื่อสารวิสัยทัศนของเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา   
วิสัยทัศนเทศบาล (vision of Municipality) หมายถึง  สิ่งท่ีหนวยงานเทศบาลตองการใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตาม
กรอบภารกิจ คําสัญญาท่ีเปนเปาหมายนําพาทองถ่ินไปสูการพัฒนา ภาพท่ีตองการมองเห็นหรือตองทําใหเกิดข้ึนในอนาคต 
โดยเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมากําหนดข้ึน  
แนวคิดเร่ืองวาทกรรมและอุดมการณ 
วาทกรรม (discourse) เปนศัพทบัญญัติจากสาขาสังคมศาสตร (ไชยรัตน เจริญศินโอฬาร, 2540) เปนความหมายเชิง
สังคมศาสตร แทนความหมายดวยตัวพิมพใหญ “D” หรือ Big “D” (Discourse) เปนการศึกษาภาษารวมกับสิ่งอ่ืนๆ หรือ
บริบทอ่ืนๆ ท่ีแวดลอม เชน การกระทํา ปฏิสัมพันธ คานิยม สิ่งแวดลอม ฯลฯ สวน “วาทกรรม” ท่ีแทนดวยตัว 
“d”(discourse) หรือเรียกวา little “d” มีความหมายในมิติภาษาศาสตร มีคําเรียกอีกหลายอยาง เชน สัมพันธสาร ปริเฉท 
ขอความตอเน่ือง วจนะ และวาทกรรม  

แฟรคลัฟ นิยามวาทกรรรมตามมุมมองดานภาษาศาสตรวา คือการใชภาษาท้ังพูดและเขียน และยังรวมกิจกรรมท่ีสือ่
ความหมายรูปแบบอ่ืนๆ เชน ภาพถาย ภาพยนตร วีดีทัศน แผนภูมิ และอวัจนภาษา และยังมองวาทกรรมตามทฤษฎีเชิง
สังคม วาทกรรม ถูกกําหนดโดยสถานการณ สถาบัน และโครงสรางทางสังคม ในขณะเดียวกันวาทกรรมก็กําหนดสิ่งเหลาน้ี 
(อางถึงใน ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556 : 11) 

แฟรคลัฟ ไดเสนอแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) หรือ CDA เปน
แนวทางศึกษาวาทกรรม ท่ีผสมผสานกันระหวางภาษาศาสตรและสังคมศาสตร (รัชฎาภรณ ศรีรักษา, 2557) ประกอบดวย 3 
มิติ คือ มิติท่ี 1 มุงเนนวิเคราะหและตีความตัวบท หรือขอมูลภาษา ท้ังในระบบของศัพท ไวยากรณ ความหมาย และการ
เช่ือมโยงความในระดับท่ีเหนือกวาประโยค และมิติท่ี 2 เปนข้ันตอนของการตีความตัวบทและตีความบริบท โดยตองตีความ
รูปภาษา ความหมายของถอยคํา การเช่ือมโยงความ โครงสรางของตัวบท รวมไปถึงประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของ และมิติท่ี 3 
เปนข้ันตอนการอธิบายเพ่ือใหเห็นภาพของวาทกรรมในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทางสังคม เขาเสนอวา 
นักภาษาศาสตรควรอธิบายบริบททางสังคมวัฒนธรรมตอตัวบท และผลกระทบท่ีตัวบทมีตอความสัมพันธเชิงอํานาจ และ
โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)  

อุดมการณ (Ideology) มีความหมาย 2 แบบ กลาวคือ ความหมายตามนิยามท่ีมีนัยเปนกลาง อุดมการณ คือ
ความคิด ความเช่ือ คานิยมท่ีกลุมคนในสังคมมีรวมกัน นิยามน้ีไมไดตัดสินวาอุดมการณเปนสิ่งท่ีดีหรือไมดี เพียงแตให
ความหมายวาเปนความคิด ความเช่ือท่ีสมาชิกของกลุมมีรวมกัน ฟาน ไดก เช่ือวาอุดมการณและการเอ้ือประโยชนตอสิ่งใดสิ่ง
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หน่ึง ไมจําเปนตองเปนสิ่งไมดีเสมอไป (อางถึงใน ณัฐพร พานโพธ์ิทอง, 2556 : 16) แนวคิดเรื่องอุดมการณมีลักษณะทําใหเกิด
การตั้งคําถาม เก่ียวกับสิ่งท่ีถูกผลิตซ้ําจนกลายเปนเรื่องธรรมชาติ ในสังคมและวัฒนธรรมหน่ึงๆ (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556)  
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แนวคิดเร่ืองเมืองนาอยู 

แนวคิดเรื่องเมืองนาอยู  (Healthy City) เกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ ป 2537 โดยไชยยันตร กัมปนาท
แสนยากร  รับเอาแนวคิดจากองคการอนามัยโลกมาเผยแพร โดยใหนิยามศัพทภาษาไทยวา “เมืองนาอยู” และสนับสนุนให
ชุมชนในประเทศไทยนําแนวคิดเมืองนาอยูไปพัฒนา ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร (2538 : 1) ใหความหมายของเมืองนาอยู
วา เปนเมืองท่ีมีการสรางสรรค และปรับปรุงสิ่งแวดลอมท้ังกายภาพ และสังคมอยางตอเน่ือง รวมท้ังมีการขยายแหลง
ทรัพยากรของชุมชน โดยใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
  เมืองนาอยู เปนแนวคิดท่ีครอบคลุมหลายดาน ไดแก ดานสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ดานกายภาพ (โครงสราง
พ้ืนฐาน) ตลอดจนดานการบริหารจัดการท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล เนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบการทํางานของหนวยงานเทศบาลได นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให 
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  อาทิตยา สขุประเสริฐ (2558) ศึกษาวิสัยทัศนเมืองนาอยูและยุทธศาสตรการพัฒนาของภาค
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง อาทิตยาอธิบายวาการสรางเมืองนาอยูในตําบล
ปากนํ้าประแส ตองสรางวิสัยทัศนเมืองนาอยูตําบลปากนํ้าประแส คือความฝนในอนาคตท่ีเปนจริงไดในทัศนคติของประชาชน  
ซึ่งวิสัยทัศนแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานสังคมและความปลอดภัย และดานการ
บริหารจัดการ ซึ่งนําไปสูการทํายุทธศาสตรการพัฒนา อาทิตยา ยังใหความหมาย “เมืองนาอยู” วาหมายถึงเมืองท่ีมีการ
สรางสรรคและปรับปรุงสิ่งแวดลอม ท้ังดานกายภาพและสังคมอยางตอเน่ือง 
  
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทาง
ปฏิบัติ และใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 8 - 9 และ
การพัฒนาท่ีสมดุลท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็งของทุนท่ีมีอยูในประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน และพัฒนา
ประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559) 
  
งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและอุดมการณ 
  ชนกพร พัวพัฒนกุล (2556) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณในวาทกรรมการพยากรณดวงชะตา:
การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษ ผลการศึกษาพบวากลวิธีทางภาษาท่ีใชสื่อ      อุดม การณมีท้ังสิ้น 14 กลวิธี แบงเปน 
กลวิธีการแสดงความเช่ือท่ีมีอยูกอน เชน การใชมือมูลบท การใชคําศัพท การใชคําท่ีมักปรากฏรวมกัน กลวิธีการช้ีนํา เชน 
การใชคําแสดงทัศนภาวะ และกลวิธีเสริมการช้ีนํา เชนการใชประโยคแสดงความสัมพันธแบบเหต-ุผล และความสมัพันธแบบ
เง่ือนไข ชนกพร ยังอธิบายวาวาทกรรมคําพยากรณดวงชะตาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการขัดเกลาและจัดระเบียบทางสังคม
ซึ่งผูรับสารอาจจะไมตระหนักถึงบทบาทดังกลาวสวนการผลิตซ้ําอุดมการณชะตานิยมอาจมสีวนทําใหคนยอมรับปญหาโดยไม
คิดแกไขและเห็นวาความไมเทาเทียมระหวางบุคคลเปนเรื่องธรรมดาเพราะเปนสิ่งท่ีโชคชะตากําหนดอุดมประการดังกลาว 
  นิติพงษ พิเชษฐพันธุ (2554) ศึกษาวาทกรรมเหตุการณพิพาท เขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทย : การศึกษาความสมัพันธระหวางภาษากับอุดมการณ การศึกษาพบวามีการนําเสนอความคิดเก่ียวกับไทยและเขมร
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ประการใดบางผลการศึกษาพบวาชุดความคิดเก่ียวกับไทยเขมรแบงออกเปนสองกลุมคือหน่ึงกลวิธีทางภาษาดานรัฐศาสตร 
และวัจนปฏบัิติศาสตร ไดแก การเลนการเลือกใชคําศัพทการใชอุปลักษณ การใชนามมัย การใชมลูบท และการใชคําแสดงทัศ
นภาวะ   
 
1. กลวิธีทางภาษาท่ีสัมพันธกับอุดมการณ 
 กลวิธีทางภาษาในการสื่อสารมีหลายกลวิธี เชน 1) การเลือกใชคําศัพท  ไดแก การใชคําท่ีมักปรากฏรวมกัน การใช
คํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกัน 2) การเลือกใชประเภทของขอความ หรือกลวิธีทางวาทศิลป เชน คําขวัญ (Slogans) บท
ประพันธ ฯลฯ 3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse – Pragmatic Strategies ) ไดแก การใชมูลบท 
(presuppositions) (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557 : 139, 152) 

1.1 การใชคําศัพทท่ีมักปรากฏรวมกัน  
เมื่อพิจารณาหนวยคําท่ีพบในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พบวามีการใชคําศัพทท่ีมักปรากฏรวมกัน เชน คํามี
ความหมายเก่ียวของกับเมืองนาอยู  องคประกอบของเมืองนาอยู คําท่ีมีความหมายสื่อถึงเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏรวมกัน 
ดังตอไปน้ี 
   1.1.1 การใชคําศัพทท่ีมักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงการเปนเมืองนาอยู หรือองคประกอบ
ของของความเปนเมืองนาอยู  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

กลุมคํา กลุมความหมาย คําท่ีมักปรากฏรวมกัน 
คําท่ีประกอบดวยคํา 
“เมืองนาอยู” หรือ 
“ทองถ่ินนาอยู” 

 หนองไขนํ้านาอยู  โคกกรวดเมืองนาอยู  จอหอนา
อยู  หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โพธ์ิกลางเมืองนา
อยู  ทองถ่ินนาอยู โนนสมบูรณนาอยู  

กลุมคํา กลุมความหมาย คําท่ีมักปรากฏรวมกัน 
คําท่ีสื่อความหมายถึง  
เมืองนาอยู 

ความสุข มีความสุข คุณภาพชีวิตดีถวนหนา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

สังคม สังคมดี สังคมสงบสุข ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีคุณภาพ 
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจดี เฟองฟูเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

เกษตรกรรมกาวหนา 
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมด ี สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ รูรักสภาพแวดลอม 
ทองเท่ียว วัฒนธรรม ลํานํ้าธรรมชาติ  วัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืน 

บึงกลอแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน 
 

การบริหารจัดการ บริการเลิศล้ํา บริหารสูสากล ประชาชนมีสวนรวม        
การบริหารจัดการโปรงใส ระบบบริหารราชการดี        
การบริหารจัดการดี มีความโปรงใส การมีสวนรวมของ
ประชาชน ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา 

ดานกายภาพ คมนาคมสะดวก โครงสรางพ้ืนฐานมั่นคง พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคครบครัน 

ตารางท่ี 1 คําศัพทท่ีมักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงความเปนเมอืงนาอยู 
จากตารางขางตนจะเห็นวาวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา มีการใชคําท่ีมีความหมายถึง เมืองนาอยู หรือคําท่ีมี
ความหมายสื่อถึงความเปนเมืองนาอยู 
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  ตัวอยาง (1) 
  “เทศบาลนครนครราชสีมา เปนศูนยกลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล” (เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ) 
  ตัวอยาง (2) 
  “หนองไขนํ้านาอยู  เฟองฟูเศรษฐกิจ  ผลผลิตเกษตรอินทรีย  คุณภาพชีวิตดีถวนหนา” (เทศบาลตําบล
หนองไขนํ้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
         ตัวอยาง (3) 
  “ประตสููอีสาน บริการเลิศล้ํา ลํานํ้าธรรมชาติ พ้ืนท่ีราบเกษตรกรรม ช้ันนําสนามซีเกมส ”    
(เทศบาลตําบลปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (4) 
  “โคกกรวดเมืองนาอยู คูเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีสวนรวม ศนูยรวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติ
ยั่งยืนยั่งยืน” (เทศบาลตําบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (5) 
  “จอหอนาอยู บริหารสูสากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมือง แบบบูรณาการ”  
(เทศบาลตําบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (6) 
  “หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวม ยกระดบัคุณภาพชีวิต  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระบบการศึกษาดีมีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเปนเลศิ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 
(เทศบาลตําบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
จากตัวอยาง มีการใชคําท่ีสื่อความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เมืองนาอยู”  “ทองถ่ินนาอยู”  และยังมีกลุมคําท่ีสื่อความหมายถึง
ความเปน “เมืองนาอยู” ครอบคลุมความหมายเมืองนาอยู ของกระทรวงมหาดไทย คือ การทําใหหมูบาน ตําบล มีผังเมือง
และสิ่งแวดลอมท่ีดีประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดี มีรายไดเลี้ยงตนเองอยางเพียงพอ และไดรับบริการพ้ืนฐานจาก
รัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
   1.1.2 คําท่ีมักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง วิสัยทัศน
เทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสมีา มีการใชคําท่ีปรากฏรวมกัน เพ่ือสื่อสารถึงความพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง พออยู
พอกิน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

กลุมคํา กลุมความหมาย คําท่ีมักปรากฏรวมกัน 

คําท่ีสื่อความ
หมายถึง 
เศรษฐกิจ
พอเพียง    

เศรษฐกิจพอเพียง 
พอเพียง เศรษฐกิจ
ชุมชน พออยูพอกิน 

 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําพาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารเปนเลิศเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพ
ชีวิตดีวิถีพอเพียง ชุมชนเขมแข็งและเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 
มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตารางท่ี 2 คําท่ีมักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวอยาง (7) 
 “สงเสรมิการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เทศบาลตําบลโคกสวาย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา) 
 ตัวอยาง (8) 
 “เทศบาลตําบลตลาดแค ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสามคัคี ปลอดภยัใฝคณุธรรม เลิศล้ําการศึกษา นําพา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
(เทศบาลตําบลตลาดแค อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา) 
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 ตัวอยาง (9) 
 “คุณภาพชีวิตท่ีดี มีชุมชนนาอยู ผูนํามีความเขมแข็ง บึงกลอแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ภูมิทัศนตําบลสวยงาม           
ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เทศบาลตําบลใหม อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา) 
 ตัวอยาง (10) 
“ชุมชนนาอยู มีแหลงเรียนรู พออยูพอกิน พัฒนาทองถ่ิน ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิตปลอดภยั” 
(เทศบาลตําบลเทพาลัย อ.เมืองคง จ.นครราชสมีา) 
 ตัวอยาง (11) 
 “เทศบาลตําบลหนองบัวลายนาอยู การคมนาคมสะดวก สาธารณปูโภคครบครัน สงเสรมิการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เทศบาลตําบลหนองบัวลาย อ.เมอืงคง จ.นครราชสีมา) 
 จากตัวอยางวิสัยทัศนเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีการใชคําท่ีปรากฏรวมกันเพ่ือสื่ออุดมการณความ
พอเพียง ไดแก เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจชุมชน พออยูพอกิน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 
9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาบานเมือง 

1.2 การใชคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกนั  
        คํากิริยาเปนคําท่ีใชแสดงเหตกุารณ การกระทํา ความคดิ ความรูสึก แสดงสภาพของบุคคล สัตว หรือ
บางสิ่งบางอยาง  (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557 : 148)  
   1.2.1 การใชคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกันเก่ียวกับการเปนเมืองนาอยู เมื่อวิเคราะหการปรากฏ
ของคํากิริยาในวิสัยทัศนเทศบาลจงัหวัดนครราชสีมา ท่ีมักปรากฏรวมกันกับคําท่ีมีความหมายเก่ียวของการความเปนเมืองนา
อยู พบวามีคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกัน เชน พัฒนา กาวนํา กาวหนา กาวสู อนุรักษ รักษา ยึด ดังน้ี 

กลุมคํา กลุมความหมาย คําท่ีมักปรากฏรวมกัน 
คํากิริยาท่ีสื่อความ
หมายถึงการทําใหเจริญ
ข้ึน  

พัฒนา  เปนศูนยกลางการพัฒนา พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ 
พัฒนาคน พัฒนาหนองไผลอม  มุงมั่นพัฒนา พัฒนา
โคกสูงกาวไกล มุงพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนารายไดใหชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาการเมืองการบริหาร  พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน พัฒนาสูอาเซียน พัฒนาแบบยั่งยืน พัฒนารอบ
ดาน ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา พัฒนาการ
ทองเท่ียว 

กาวหนา กาวนํา  
กาวไกล กาวสู 

พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน พัฒนาโคกสูงกาวไกล 
พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน  กาวไปพรอมกัน 
การศึกษากาวไกล การศึกษากาวหนา  

ยกระดับ  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
คําท่ีสื่อความหมายถึง 
“การรักษาใหคงเดมิ” 

อนุรักษ รักษา สืบสาน รักษาไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณ ี

คําท่ีสื่อความหมายถึง  
การยึดมั่นในหลักการใด
หลักการหน่ึง  

ยึด ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางท่ี 3 คํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกันสื่อความหมายถึงอุดมการณเมืองนาอยู 
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  ตัวอยาง (12) 
  “เทศบาลนครราชสมีา เปนศูนยกลางการพัฒนา เศรษฐกิจด ี สังคมดี มคีวามสุข ภายใตหลักธรรมาภิ
บาล” (เทศบาลนครราชสีมา อ.เมอืง จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (13) 
  “จอหอนาอยู บริหารสูสากล ชุมชนพอเพียง พัฒนาเมืองแบบบูรณาการ”  

(เทศบาลนครราชสมีา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (14) 
  “พัฒนาโคกสูงกาวไกล นํ้าไหลใสสะอาด การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งสามัคคี อนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี มีการศึกษาดี กีฬาเดน เศรษฐกิจมั่นคง พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 

(เทศบาลตําบลโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (15) 
  “ไชยมงคลเปนตําบลนาอยู การบริหารจดัการโปรงใสมศีักยภาพ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนา” 

(เทศบาลตําบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
 

  ตัวอยาง (16) 
  “ชุมชนเขมแข็ง เปลี่ยนแปลงกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

(เทศบาลตําบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (17) 
  “เทศบาลนาอยู  มีความรูทันสมัย การเกษตรกาวไกล พัฒนารายไดใหชุมชน” 
(เทศบาลตําบลโชคชัย  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา) 
  จากตารางจะเห็นวามีการใชคํากิรยิาท่ีมักปรากฏรวมกัน ซึ่งสื่อความหมายถึงการเปนเมืองนาอยู คําท่ีสื่อ
ความหมายเก่ียวกับการพัฒนา ทําใหเจริญข้ึน เชน พัฒนา กาวนํา กาวหนา กาวสู ยกระดับ ยึด รักษา อนุรักษ  ในวิสัยทัศน
ของเทศบาลนครราชสีมา ซึ่งมักจะใชรวมกับคําวาท่ีมีความหมายเก่ียวกับเมืองนาอยู ในดานตางๆ    
  1.2.2 การใชคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกันเก่ียวกับแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะหการปรากฏของ
คํากิริยาในวิสยัทัศนเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาท่ีมักปรากฏรวมกันกับคําท่ีมีความหมายเก่ียวของกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวามีคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกัน เชน  นอมนํา ยึด ฯลฯ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 

กลุมคํา กลุมความหมาย คําท่ีมักปรากฏรวมกัน 
คํากิริยาท่ีมีความหมาย 
การยึดไว   

ยึด   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

คํากิริยาหมายถึง การ
นําไปโดยกิริยาออนนอม 

นอมนํา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง  

   
  ตัวอยาง (18) 
  “หัวทะเลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน ประชาชนมีสวนรวม ยกระดับคณุภาพชีวิต ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระบบการศึกษาดีมีมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี งานบริการเปนเลิศ พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน” 
(เทศบาลตําบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (19) 
  “เทศบาลนาอยู ฟนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เทศบาลตําบลพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสมีา) 
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 จากตัวอยางวิสัยทัศนเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีการใชคํากิริยาท่ีปรากฏรวมกันเพ่ือสื่ออุดมการณความ
พอเพียง โดยเฉพาะคาํวา “ยึด” ซึง่มักจะใชรวมกับ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
  1.3. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม : การใชมูลบท (presuppositions)  
  การใชมูลบท เปนรูปภาษาท่ีใชอางถึง ยอมรับวาสิ่งน้ันมีอยู ซึ่งในวิสัยทัศนของเทศบาลจงัหวัด
นครราชสมีา มีการใชมลูบท ดังน้ี 
  ตัวอยาง (20) 
  “หนองไขนํ้านาอยู  เฟองฟูเศรษฐกิจ  ผลผลิตเกษตรอินทรยี  คุณภาพชีวิตดีถวนหนา” (เทศบาลตําบล
หนองไขนํ้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (21) 
  “ชุมชนดี ชีวีไรโรคา ปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจด ีประเพณีนิยม ช่ืนชมกีฬา การศึกษากาวหนา พัฒนา
แบบยั่งยืน” (เทศบาลตําบลขามทะเลสอ อ.เมอืงคง จ.นครราชสีมา) 
   

ตัวอยาง (22) 
  “ชุมชนนาอยู มีแหลงเรียนรู พออยูพอกิน พัฒนาทองถ่ิน ขจัดสิ้นมลพิษ ชีวิตปลอดภยั” 

(เทศบาลตําบลเทพาลัย อ.เมอืงคง จ.นครราชสมีา) 
  จากตัวอยางจะเห็นมีการใชรูปภาษาท่ีอางถึง สิ่งท่ีมีอยูจริงในพ้ืนท่ี เชน ผลผลิตทางการเกษตร  ยาเสพติด 
ขจัดสิ้นมลพิษ เปนสิ่งท่ีมีอยูจริงและเปนสิ่งท่ีเช่ือรวมกันในพ้ืนท่ีน้ันๆ ความเช่ือวา หากชุมชนปลอดยาเสพตดิ จะทําไหชุมชน
เปนชุมชนท่ีนาอยู ความเช่ือวาถาชุมชนมีผลผลติทางการเกษตรท่ีดจีะสงผลถึงคุณภาพชีวิตท่ีด ี
  1.4. การใชกลวิธีทางวาทศิลป  
   กลวิธีทางวาทศิลป เปนการใชภาษาท่ีมีศิลปะในการสื่อสาร ในการวิเคราะหวิสัยทัศนของเทศบาล
นครราชสมีา พบกลวิธีทางวาทศิลป คือ การใชคําขวัญ (slogans) โดยนําถอยคํามาเรียงรอยเขาดวยกัน (จันทิมา อังคพนิชกิจ, 
2557) ดังน้ี 
                  ตัวอยาง (23) 
  “โพธ์ิกลางเมืองนาอยู   สาธารณปูโภคครบครัน   บริการทุกชนช้ัน  มุงมั่นพัฒนา” 
 (เทศบาลตําบลโพธ์ิกลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (24) 
  “เทศบาลนาอยู  มีความรูทันสมัย การเกษตรกาวไกล พัฒนารายไดใหชุมชน” 
 (เทศบาลตําบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา) 
  ตัวอยาง (25) 
  “ดานคลานาอยู        บริหารงานแบบบูรณาการ  
  ประสานงานชุมชน    เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  
  ยกระดับคุณภาพการศึกษา    พัฒนาสูอาเซียน” 
(เทศบาลตําบลดานคลา อ.โนนสูง จ.นครราชสมีา) 
  ตัวอยาง (26) 
  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเขมแข็ง 
  แหลงการเกษตร ปลอดเอดสและยาเสพตดิ 
  มีสํานึกทางจริยธรรม กาวนําประชาธิปไตย 
(เทศบาลเมืองบัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา)  
  จากตัวอยางจะเห็นการใชภาษาท่ีมีศิลปะในการสื่อสาร พบกลวิธีทางวาทศิลป คือ การใชคําขวัญ เพ่ือ
สื่อสารถึงความเปนเมืองนาอยู  และการพัฒนาบานเมืองในดานตางๆ ตามแนวคิดเมืองนาอยูผานวิสัยทัศนของเทศบาลใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสมีา 
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2. อุดมการณท่ีพบในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนคราชสีมา 
  จากการศึกษาขอความวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสมีา ผานการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีปรากฏ
ซ้ําในขอความวิสัยทัศน จํานวน 90 เทศบาล พบวากลวิธีทางภาษาท่ีใชสื่อถึงอุดมการณ จากการศึกษาพบวา แบงอุดมการณ
ออกเปน 2 ชุด ไดแก 

1.1 อุดมการณเมืองนาอยู (Healthy City ideology)  
1.2 อุดมการณความพอเพียง  

  อุดมการณท่ีพบในขอความวิสัยทัศนเทศบาลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีการใชกลวิธีทางภาษาในการ
สื่ออุดมการณ ไดแก กลวิธีทางศพัท  ไดแก การใชคําท่ีมักปรากฏรวมกัน  การใชคํากิรยิาท่ีมักปรากฏรวมกัน กลวิธีทาง
วาทศิลป ไดแก การใชคําขวัญ (slogans) การใชมูลบท (presuppositions) ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 2.1 อุดมการณเมืองนาอยู (Healthy City ideology)   

จากการศึกษาพบวาในวิสัยทัศนของเทศบาล มีการใชคําท่ีสื่อความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เมืองนาอยู” ท้ังท่ีเปนการ
กลาวถึงโดยตรง และกลาวถึงความหมายโดยออม ตามความหมายของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาเมืองนาอยู  
ดานสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ ดานกายภาพ (โครงสรางพ้ืนฐาน) ตลอดจนดานการบริหารจัดการท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
พิจารณาคําท่ีปรากฏรวมกัน  และคํากิริยาท่ีมักปรากฏรวมกัน ดังตัวอยางท่ี 1 – 6 ช้ีใหเห็นวาเทศบาลมุงพัฒนาเทศบาลให
เปนเมืองนาอยู ตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีตองการใหบานเมือง มีเศรษฐกิจดี มีสิ่งแวดลอมดี มีโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีครบครัน  สอดคลองกับนิยามเมืองนาอยู ของ อาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) 

ความเปนเมืองนาอยู สามารถสื่อสารใหเห็นถึงผลลัพธ หรือรูปธรรมท่ีจับตองได เชน เศรษฐกิจดี ตัวช้ีวัด คือ 
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน จากการสงเสริมดานเศรษฐกิจระดับเรือนผานอาชีพตางๆ ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 

ตัวอยางท่ี (27) 
   “โนนสมบูรณนาอยู เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง สงเสริมความรู มุงสูคณุภาพชีวิตท่ีดี” 
    (เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา)   
 

จากตัวอยางท่ี 27 จะเห็นวาวิสัยทัศนเทศบาลตาํบลโนนสมบูรณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสมีา ปรากฏคาํท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจเขมแข็ง ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของความเปนเมืองนาอยู เมืองท่ีมีเศรษฐกิจเขมแข็ง
ประชาชนมีรายได ยอมเปนเมืองท่ีมีองคประกอบของความเปนเมืองนาอยูดานเศรษฐกิจ เปนตน 
 2.2 อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 จากการศึกษาพบวาในวิสัยทัศนของเทศบาล มีการใชคําท่ีสื่อ
ความหมาย หรืออางถึงเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังท่ีเปนการกลาวถึงโดยตรง ดังตัวอยางท่ี 7-11 เปนตัวอยางของการใชคํา
ท่ีมักปรากฏรวมกัน สื่อความหมายถึงเศรษฐกิจพอเพียง หรืออุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุดความคิดท่ีสื่อวาการพัฒนา
บานเมืองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะกอใหเกิดความมั่นคง และเกิดความยั่งยืนดานเศรษฐกิจ จากการท่ีภาค
ครัวเรือน ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได ท้ังในแงของภาคการเกษตร ตลอดจนองคประกอบของความพอเพียง ไดแก ความ
พอดี การประมาณตน การมีภูมิคุมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เปนตนมา อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียงไดถูก
ผลิตซ้ํา ผานวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ทําหนาท่ีเปนเข็มทิศในการพัฒนาทองถ่ิน เปนภาพในอนาคตท่ีเทศบาล
กําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ิน และท่ีสําคัญเปนอุดมการณท่ีมกีารยอมรับอยางแพรหลาย จะเหน็ไดจากมีเทศบาลจังหวัด
นครราชสมีาจํานวน 18 เทศบาล จาก 90 เทศบาล  มีคําท่ีมีความหมายเช่ือมโยงถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” “ความพอเพียง”  
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บทสรุป 
การศึกษาน้ีเปนการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีมีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัด

นครราชสีมา ตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) ของแฟรคลัฟ (Fairclough, 1995)  
โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีใชสื่ออุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  2) เพ่ือ
ศึกษาอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีมีความสัมพันธกับอุดมการณในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาโดยการวิเคราะหตัวบทวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาพบกลวิธีทางภาษาท่ี  แบงเปน 3 กลวิธี หลัก และ 
พบ 4 กลวิธียอย ไดแก 1) การเลือกใชคําศัพท  ไดแก 1.1) การใชคําท่ีมักปรากฏรวมกัน 1.2) การใชคํากิริยาท่ีมักปรากฏ
รวมกัน 2) การเลือกใชประเภทของขอความ หรือ กลวิธีทางวาทศิลป เชน 2.1) คําขวัญ (Slogans) 3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตรและวาทกรรม (Discourse – Pragmatic Strategies ) ไดแก 3.1) การใชมูลบท (presuppositions) ตามท่ีจันทิมา 
อังคพนิชกิจ (2557) จัดประเภทกลวิธีทางภาษาเอาไว 

กลวิธีทางภาษาดังกลาวมีความสัมพันธกับการสื่ออุดมการณ โดยจะเห็นไดจากการปรากฏซ้ําของชุดคํา จาก
การศึกษาพบอุดมการณท่ีมีการสื่อสารในวิสัยทัศนของเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา พบอุดมการณท่ีถายทอดผานตัวบท
วิสัยทัศน ประกอบดวยอุดมการณหลัก  2  ชุด คือ อุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง 

อุดมการณเมืองนาอยู เปนชุดความคิดท่ีสื่อวา บานเมืองท่ีนาอยูคือภาพในอนาคตท่ีผูคนตองการ โดยแบงออกเปน
ดานตางๆ  ตามคํานิยามแนวคิดเมืองนาอยูของ ไชยยันตร กัมปนาทแสนยากร (2538 : 1)  ท่ีใหความหมายของเมืองนาอยูวา 
เปนเมืองท่ีมีการสรางสรรค และปรับปรุงสิ่งแวดลอมท้ังกายภาพ และสังคมอยางตอเน่ือง และอาทิตยา สุขประเสริฐ (2558) 
อธิบายวาวิสัยทัศนเมืองนาอยูตําบลปากนํ้าประแส คือความฝนในอนาคตท่ีเปนจริงไดในทัศนคติของประชาชน  ซึ่งวิสัยทัศน
แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานกายภาพ ดานสังคมและความปลอดภัย และดานการบริหาร
จัดการ ซึ่งเนนความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล นําไปสูการทํายุทธศาสตรการพัฒนา ตามกรอบภารกิจของเทศบาล 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ  

อุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุดความคิดท่ีมีการปรากฏซ้ําในวิสัยทัศนของเทศบาลจากการศึกษาตัวบท
วิสัยทัศนเทศบาล พบวิสัยทัศนท่ีมีการปรากฏของคําท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 18 เทศบาล จากจํานวน
เทศบาลท้ังหมด 90 เทศบาล เมื่อวิเคราะหบริบททางดานสังคม พบวาตัวบทวิสัยทัศนสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนแนวทาง 

กลวิธีทางภาษาท่ีพบในวิสัยทัศนเทศบาล ซึ่งสะทอนใหเห็นอุดมการณเมืองนาอยู และอุดมการณเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความสัมพันธกับบริบทของเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะบริบทดานสังคมซึ่งมีผลตอการสรางภาษาในวิสัยทัศน
เทศบาล ซึ่งเปนทิศทางในการกําหนดกรอบการพัฒนาเทศบาล  ขอควรสังเกตคือ การกําหนดวิสัยทัศนเทศบาล พบการ
สื่อสารถึงอุดมการณความเปนเมืองนาอยูมากท่ีสุด ปรากฏในรูปภาษาท่ีกลาวถึง “เมืองนาอยู” โดยตรง และคุณสมบัติของ
การเปนเมืองนาอยู ซึ่งมีการสราง ผลิตซ้ํา สะทอนใหเห็นอุดมการณความเช่ือสําคัญในสังคมไทยวา การพัฒนาบานเมืองใหนา
อยูจะทําใหผูคนท่ีอยูอาศัยมีความพึงพอใจและมีความสุข  
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การศึกษาความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นผานการรับรูของนักทองเที่ยว 

The Study of Authenticity in the Local Food Festival as perceived by tourists 
 

ชนิตา โตบุญมา   
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ 

สาขาวิชาการจดัการการทองเท่ียว คณะบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

บทคัดยอ 
ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมีการสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงอาหาร และเทศกาลอาหารทองถิ่นเปนรูปแบบกิจกรรมท่ีไดนํามาใช
เพ่ือกระตุนใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว จากการสังเกตอยางมีสวนรวมเบ้ืองตนพบวา มีขอสงสัยเกี่ยวกับความถดถอย
หรือหางหายจากความเดิมแทภายในงานเทศกาลอาหารทองถิ่นหลายๆแหงท่ีอาจจะจําหนายอาหารท่ีไมไดมีวัตถุดิบ สวนผสม รสชาติ 
หรือมีวิธีการปรุงท่ีรักษาความเดิมแทไว ซ่ึงทําใหไมสามารถสงมอบประสบการณท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธเช่ือมโยงกับทองถิ่น 
และอาจทําใหนักทองเท่ียวไมรูสึกถึงความเดิมแทในบรรยากาศงานเทศกาลทองถิ่นท่ีแทจริง อยางไรก็ตามความเดิมแทน้ันสามารถแบง
ตามวรรณกรรมไดถึงสามประเภท คือความเดิมแทภววิสัย (objective authenticity) ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (constructive 
authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (existential authenticity) ซ่ึงการศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเภทความ
เดิมแทของเทศกาลอาหารทองถิ่นท่ีมีความสําคัญตอการดึงดูดและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว โดยศึกษาผานองคประกอบ
หลักสามประการของเทศกาลอาหารทองถิ่น ไดแก ดานบรรยากาศ ดานอาหารและเครื่องด่ืม และดานกิจกรรม โดยผลท่ีไดจะนําไป
เสนอเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหารทองถิ่นในภูมิภาคตอไป การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจความ
คิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 405 คนท่ีเขารวมเทศกาลอาหารทองถิ่นท้ัง 3 เทศกาล ซ่ึงผูวิจัยมีการวิเคราะหผลการสํารวจ
ดวยวิธีวิเคราะหเชิงสถิติเพ่ือประมวลผลทางคาสถิติและนําเสนอผลเชิงพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวรับรูความเดิมแทใน

เทศกาลอาหารทุกเทศกาล โดยมีระดับการรับรูความเดิมแทมากท่ีสุดในดานกิจกรรม ((x ) ̅=3.95)  โดยการไดรับประสบการณการ

เรียนรูวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในทองถิ่นเปนกิจกรรมท่ีมีความเดิมแทมากท่ีสุด รองลงมาคือดานบรรยากาศ ((x ) ̅=3.88) โดยประสบการณ
ท่ีไดรับเปนประสบการณท่ีดีเปนบรรยากาศท่ีมีความเดิมแทมากท่ีสุด และสุดทายคือดานอาหารและเครื่องด่ืม ((x ) ̅=3.81) โดยความ
เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร คือประสบการณดานอาหารเครื่องด่ืมท่ีมีความเดิมแทมากท่ีสุด นอกจากน้ีจากการวิเคราะห
ประเภทของความเดิมแท พบวา ความเดิมแทเชิงภววิสัย ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย และความเดิมแทเชิงอัตวิสัยมีการกระจายตัว
อยูในท้ัง 3 ดานองคประกอบของเทศกาลอาหาร โดยนักทองเท่ียวเห็นวาความเดิมแทเชิงภววิสัยน้ันอยูในระดับท่ีนอยมาก เชน วัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารมาจากทองถิ่น การแตงกายและภาษาถิ่นของคนขายอาหาร นอกจากน้ีเปนท่ีนาสังเกตวา ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย
และความเดิมแทเชิงสรางความหมาย เชน ความรูสึกท่ีดีจากประสบการณท่ีไดรับและมีความเพลิดเพลินตองานเทศกาลอาหารทองถิ่น
โดยรวมกลับอยูในระดับท่ีดีกวา แสดงใหเห็นวา การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอาหารอาจไมจําเปนตองใชความเดิมแทเชิงภววิสัยเพียง
อยางเดียว แตสามารถปรงุแตงและสรางสรรคกิจกรรมโดยใชความเดิมแทเชิงสรางความหมายและความเดิมแทเชิงอัตวิสัยไดดวย 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวเชิงอาหาร ความเดิมแท เทศกาลอาหารทองถิ่น 
 

ABSTRACT 
Thailand is one of the countries that promote food tourism. Food festival is adopted as the major tool to 
encourage the travel of food tourists.  However, from the primary observation, it is found that there could be the 
skeptical and decrease of authenticity in food festival.  These days, many food festivals may sell non original 
food, flavors, ingredients, raw material and non-local recipe which will be result in the lack of valuable and 
engaging experience delivered to food tourists. Also, tourists may not feel connected with the authenticity of the 
real local festival. Hence, according to literature, the authenticity could be divided into three groups; objective 
authenticity, constructive authenticity and existential authenticity. Therefore, this study aims to understand the 
authenticity of the local food festival which is crucial factor to attract and impress tourists. This study will study 
authenticity in  
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three aspects: Environment, Food and beverage, and Activities. Quantitative questionnaire surveys with 405 Thai 
tourists attending in three local food festival in the Central Region was conducted. Descriptive statistical analysis 
was used and the result was present in narrative description.  The study results indicated that tourists perceived 
authenticity in all study sites. The most perceived authenticity is in the activity aspect. The learning of local way 
of life activity in the local food festival is considered the most authentic activity. The second rank is Environment 
aspect. The perception of good experience is considered the most authentic environment. The final rank is food 
and beverage aspect. The joy of eating local food in general is considered the most authentic food and beverage 
experience. Moreover, the analysis of authenticity type showed that the all types of authenticity is well perceived 
in all component of local food festivals. Tourist considered that there was least degree of objective authenticity, 
for examples, local raw ingredients, dress and accent of local food seller. Besides, it was noticed that constructive 
authenticity and existential authenticity including good experiences and the joy of food and beverage there are 
perceived in higher degree. Therefore, it is argued that objective authenticity may have less influence in 
supporting of food tourism. But, creation and re-imaging of activities which reflects constructive and existential 
authenticity may be adopted as well. 
Keywords: Food Tourism, Authenticity, Local Food Festival 
 

บทนํา  
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญตอการขับเคลื่อนพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของแตละประเทศ เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีใหความสําคัญตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางมาก โดยมีการ
เสนอกิจกรรมทางการทองเท่ียวรูปแบบตางๆออกมามากมาย เพ่ือกระตุนใหเกิดการเดินทางของนักทองเท่ียวใหกระจายตัวไป
ยังแหลงทองเท่ียวตางๆตามรูปแบบความสนใจหรือแรงจูงใจของนักทองเท่ียว เชน การทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม หรือแมแตรูปแบบการทองเท่ียวความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การทองเท่ียวเชิงผจญภัย การทองเท่ียวเชิงศาสนา และการทองเท่ียวเชิงอาหาร เปนรูปแบบการทองเท่ียวท่ีมีแนวโนมการ
ขยายตัวมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวในปจจุบันมีความตองการท่ีจะเรียนรูและตองการไดรับประสบการณท่ีแตกตางไป
จากเดิม สําหรับการทองเท่ียวเชิงอาหาร(Food Tourism)น้ันเปนรูปแบบการทองเท่ียวความสนใจพิเศษท่ีกําลังมาแรงและนา
จับตามอง ท้ังน้ีจะปฏิเสธไมไดวาอาหารเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญในการเดินทางของนักทองเท่ียว เน่ืองจากอาหารเปน
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีอยูคูกับแหลงทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีสามารถสรางความประทับใจและเพ่ิมประสบการณทําให
เกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางวัฒนธรรมได (Scarpato, 2002 ; UNESCO, 2004) และอีกทางหน่ึงอาหารถูกใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนากลยุทธเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวในระดับทองถ่ินและระดับชาติ (Hall & Sharples, 2003 : 4-10)  ดังน้ัน
ความสําคัญของอาหารจึงไมใชเพียงแคการบริโภคเพ่ือใหอ่ิมทอง แตเปนการสรางประสบการณใหมๆผานการบริโภคอาหารใน
แหลงทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรูท้ังดานวัฒนธรรม สังคม สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในแหลงทองเท่ียว นอกจากน้ีองคกร
การทองเท่ียวโลก(UNWTO) ไดตีพิมพรายงาน Global Report on food Tourism ซึ่งกลาวถึงปรากฏการณ “เท่ียวเพ่ือกิน” 
มีการวิจัยท่ีคนพบวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางตางประเทศจะมีการใชจายในหมวดของอาหารและเครื่องดื่มคอนขางสูงคิดเปน          
1 ใน 3 ของคาใชจายท้ังหมด และจากรายงานสํารวจความเห็นของสมาชิกซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมการทองเท่ียวในประเทศ
และระดับโลกท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอาหารพบวา“อาหาร”เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางสรรคแบรนดและ
ยกระดับภาพลักษณของทองถ่ิน นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับเสนทางการทองเท่ียวเชิงอาหาร การเรียนทําอาหาร การ
Workshopเก่ียวกับอาหาร และยังมองวาเทศกาลอาหาร (Food Festival) เปนสินคาสําคัญท่ีสุดในการโปรโมทอาหารของ
ทองถ่ิน ภูมิภาค หรือระดับประเทศใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 
 ในชวงหลายปท่ีผานมาเทศกาลอาหารทองถ่ิน(Local Food Festival) ไดรับความนิยมและถูกจัดเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง (Hall & Sharples, 2008 : 3-22) เน่ืองจากปจจุบันนักทองเท่ียวใหความสนใจท่ีจะแสวงหาความแปลกใหม ตองการ
ท่ีจะสัมผัสของจริง“real”จากอาหารทองถ่ิน และตองการประสบการณทางดานอาหารแบบไมคุนเคยผานกิจกรรมในเทศกาล
อาหารซึ่งเทศกาลอาหารทองถ่ินเปนกิจกรรมการมีสวนรวมของคนในทองถ่ินท่ีไดถายทอดเอกลักษณของตนเองผาน
กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และการทําอาหารอยางดั้งเดิม (O’Sullivan & Jackson, 2002 : 56-58)ออกมาเปนอาหาร
ทองถ่ิน เทศกาลอาหารท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเปนเทศกาลท่ีเนนเรื่องอาหารเฉพาะทองถ่ิน หรือกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวของกับ
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อาหารเปนธีมหลัก(Themed-oriented) (Heath and Alerts, 2003 : 91-112) แตปญหาของเทศกาลอาหารทองถ่ินท่ีจัดข้ึน
ในประเทศไทยพบวา“ขาดความเดิมแท”จากการสํารวจของผูวิจัยและการสอบถามผูท่ีเคยไปงานพบวาในงานเทศกาลอาหาร
หลายๆแหงมักจะจําหนายอาหารท่ีไมไดมาจากรานท่ีเดิมแท คือมาจากทองถ่ินเดิม สงผลใหอาหารท่ีจําหนายภายในงานเปน
รานคาเวียนท่ีขายท่ัวไปท่ัวประเทศ และไมมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับทองถ่ิน มีอาหารท่ีไมใชอาหารทองถ่ินเขามาขายเปน
จํานวนมากทําใหนักทองเท่ียวไมรูสึกถึงความเดิมแทในบรรยากาศงานเทศกาลทองถ่ินท่ีแทจริง นักทองเท่ียวรูสึกไมจําเปนท่ี
จะตองเดินทางมาถึงงานเทศกาลอาหารในทองถ่ินก็ได เน่ืองจากสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดท่ัวไป (Boripis,  2560 : 15-
18) ดังน้ัน หากพิจารณาจากการอภิปรายเก่ียวกับเทศกาลอาหารขางตนจะเห็นไดวาความเดิมแท (Authenticity) เปน
องคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญตอเทศกาลอาหารทองถ่ิน มีผลอยางมากตอการสรางประสบการณการทองเท่ียว เน่ืองจากความเดิม
แทสามารถสรางความรับรูท่ีแตกตางและมีคุณคาแกนักทองเท่ียว (Organ & Koenig-Lewis, 2015 : 48,84-99) สามารถสราง
ความรูสึกถึง“ของจริง”หรือความเปน“ของแท”ใหแกเทศกาลอาหารทองถ่ิน อีกท้ังยังสรางภาพลักษณท่ีดีตอการเพ่ิมมูลคา
ใหกับงานเทศกาลอาหารทองถ่ิน และนอกจากน้ียังสรางประสบการณการเรียนรูและการมีสวนรวมของนักทองเท่ียวระหวาง
อาหารถ่ินและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินสงผลกระตุนใหเกิดความสนใจในการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวยังเทศกาล
อาหารทองถ่ิน (Wang, 1999 : 349-370; Lee & Arcodia,  2011 : 355-367) และความเดิมแทสามารถชวยแกไขปญหาการ
ขาดความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถ่ินไดเปนอยางดี (Robinson & Clifford, 2012 : 571-600)  โดยท้ังน้ีผูวิจัยจะศึกษา
ความเดิมแทในองคประกอบของเทศกาลอาหารท่ีมีความสาํคัญ 3 ดาน ไดแก 1.กิจกรรมและโปรแกรม(Activities/Programs) 
2.บรรยากาศของสถานท่ี(Atmosphere of the place) และ 3.อาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage) ซึ่งท้ัง 3 ดานเปน
องคประกอบสําคัญของเทศกาลอาหารและยังเปนปจจัยสําคัญในการถายทอดความเดิมแทจากการทํากิจกรรมผาน
ประสบการณทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินไดมากท่ีสุดตอการรับรูความเดิมแทของนักทองเท่ียว (Chang, Kivela, & Mak, 2011 : 
307-316) จากความสําคัญดังกลาว การศึกษาครั้งน้ีจึงมุงศึกษาถึงความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถ่ินใน
มุมมองของนักทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูการเสนอแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทในการพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหาร
ทองถ่ินในการดึงดูดนักทองเท่ียวเชิงอาหาร รวมถึงการมอบประสบการณท่ีดีและการสรางการรับรูท่ีแตกตางแกนักทองเท่ียว
จากการเดินทางเยีย่มชมเทศกาลอาหารทองถ่ิน อีกท้ังยังสงผลตอการเดินทางทองเท่ียวซ้ําและแนะนําบอกตอในเชิงบวกของ
นักทองเท่ียวอีกดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถ่ินในมุมมองของนักทองเท่ียว 
 2. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเทศกาลอาหารทองถ่ินในการดึงดูด 
 นักทองเท่ียวเชิงอาหาร 
 
ทบทวนวรรณกรรม  
 วรรณกรรมเกี่ยวกับองคประกอบเทศกาลอาหารทองถิ่นและการทองเท่ียวเชิงอาหาร  
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการจัดงานเทศกาลอาหารทองถ่ิน(Local Food Festival) ประกอบไปดวย
องคประกอบตอไปน้ี 1. ดานกิจกรรม(Activities/ Programs) 2. ดานสิ่งอํานวยสะดวก(Amenities/ Accessibility) 3. ดาน
บรรยากาศ(Atmosphere of the place) 4. ดานอาหารและเครื่องดื่ม(Food & Beverage) 5. ดานการบริการ(Service)           
6. ของท่ีระลึก (Souvenir) และ 7. ผูมีสวนไดเสียในเทศกาลอาหารทองถ่ิน (Stakeholders) (Timothy, Elizabeth & Kim , 
2015 : 225-230; Tanford & Jung,  2017 : 349-370) ท้ังน้ีจากองคประกอบท้ัง 7 ดานน้ันผูวิจัยจะศึกษาความเดิมแทใน
องคประกอบของเทศกาลอาหารท่ีมีความสําคัญ 3 ดาน ไดแก 1.) องคประกอบดานกิจกรรม 2.) องคประกอบดานบรรยากาศ 
และ 3.) องคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งท้ัง 3 ดานเปนปจจัยสําคัญในการถายทอดความเดิมแทจากการทํากิจกรรม 
 
ผานประสบการณทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ินของเทศกาลอาหารทองถ่ินไดมากท่ีสุดตอการรับรูความเดิมแทของนักทองเท่ียว 
(Chang, Kivela, & Mak, 2011 : 307-316) นอกจากน้ียังพบวามีพลังขับเคลื่อนหรือหัวใจสําคัญในการสงเสริมการจัด
เทศกาลอาหารทองถ่ินอีกสามปจจัย ไดแก ปจจัยท่ีหน่ึง ปจจัยทางดานอารมณและความรูสึก คือนักทองเท่ียวไดรับอารมณ
และความรูสึกท่ีดี ตามท่ีคาดหวัง (Emotional support factor of the festival) ปจจัยท่ีสอง คือตองรูสึกถึงประสบการณ
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ทางสังคมผานเทศกาลน้ันๆ(Socialization) และปจจัยท่ีสาม คือนักทองเท่ียวรูสึกหรือไดรับความเดิมแท (Authenticity) ซึ่ง
ในงานวิจัยน้ี จะมุงเนนท่ีประเด็นของความเดิมแท 
 วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแท   
 จากการทบทวนวรรณกรรมความเดิมแทในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ พบวาความเดิมแท 
(Authenticity) ท่ีนํามาใชในบริบทของการทองเท่ียวน้ัน หมายถึง อารมณหรือความรูสึกทางจิตใจท่ีมีความสัมพันธกับวัตถุ 
สถานท่ี หรือประสบการณท่ีนักทองเท่ียวไดรับระหวางการเดินทางทองเท่ียว (Timothy & Boyd, 2003 : 98-110) ท่ีมี
ลักษณะเปนของแท ของจริง ความเปนธรรมชาติ ความเปนเอกลักษณะเฉพาะ (Gilmore & Pine, 2007) เชน วิถีชีวิตผูคน 
การแตงกาย อาหาร ผลิตภัณฑทองถ่ิน และรวมถึงการรวมทํากิจกรรมตางๆ ในสถานท่ีจริง (Fridgen, 1990 : 12-18) จะมี 3 
ประเภท ประกอบดวย 1.ความเดิมแทเชิงภววิสัย(Objective Authenticity) 2.ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย
(Constructive Authenticity) และ3.ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย(Existential Authenticity) (Wang, 1999 : 349-370) โดย
ประเภทท่ีหน่ึง ความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity)เปนความเดิมแทท่ีสื่อถึงความเปนตนฉบับ เกาแก ดั้งเดิม 
ความเปนของจริง โดยยังไมไดมีการดัดแปลงใดๆ ซึ่งในบริบทของเทศกาลอาหาร จะหมายถึง วัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน ตํารับอาหารเกาแก อาหารทองถ่ิน ปรุงโดยวิธีทองถ่ิน คนทองถ่ินท่ีเกิดในทองถ่ิน หรือแมแตกิจกรรมวัฒนธรรมท่ี
ดั้งเดิมในทองถ่ิน ประเภทท่ีสอง ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) เปนความเดิมแทท่ีมีผลจาก
การตีความหมายทางสังคม (Social Construction)การตีความของแทข้ึนอยูกับหลายปจจัยท่ีทําใหเกิดความรูสึกตอวัตถุน้ันๆ 
ไดแก ความรูท่ีมีอยู ความเช่ือ ความคาดหวัง จินตภาพ ดังน้ันวัตถุเดียวกันแตอาจมีความเดิมแทท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับ
ประสบการณความสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวแตละบุคคลกับวัตถุท่ีมอง ซึ่งงานวิจัยน้ี หมายถึงกิจกรรมใดๆท่ีนักทองเท่ียว
เห็นวามีความเดิมแท และเห็นวามีความสัมพันธกับทองถ่ิน โดยท่ีนักทองเท่ียวอาจไมทราบก็ได วาในเชิงภววิสัยน้ันสิ่งดังกลาว
มีความเดิมแทเพียงใด และประเภทท่ีสาม ความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity) เปนความเดิมแทท่ีเก่ียวของ
กับประสบการณของนักทองเท่ียวตอการเขารวมกิจกรรม ข้ึนอยูกับความรูสึกสวนบุคคลของนักทองเท่ียวท่ีมีตอความสัมพันธ
กับกิจกรรมน้ันๆ ซึ่งความเดิมแทเชิงอัตวิสัยจากประสบการณของนักทองเท่ียวท่ีไดจากกิจกรรมการทองเท่ียวอาจไมไดสัมพันธ
กับความเดิมแทเชิงภววิสัยก็ได 
 วรรณกรรมเกี่ยวกับความเดิมแทในบริบทของอาหาร  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความเดิมแทในบริบทของอาหาร พบวาการศึกษาของ (Heldke, 2003 : 21-25) 
และ (Rozin, 2006 : 304- 308) ไดอธิบายวาความเดิมแทเปนการสรางความแตกตางเฉพาะ เชน สวนผสมหรือวัตถุดิบตองมี
อยูเฉพาะถ่ิน (The staple ingredients) อาหารผลิตอยูในวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง (Native authenticity) อาจกลาวไดวา
หัวใจของความเดิมแทในอาหารจะอยูท่ีวัตถุดิบ(Ingredients) ทรัพยากรทองถ่ิน (Local sourced) และความมีเอกลักษณ
(Unique) โดยอาหารทองถ่ินน้ันจะตองเรียบงาย(Simply) แตกตาง(Different) และแปลก(Novel) นอกจากน้ี (Wang, 1999 : 
349-370) และ (Lee and Arcodia, 2011 : 355-367) ไดอธิบายถึงความเดิมแทในการทองเท่ียวเชิงอาหารวา ความเดิมแทมี
อยู 2 แบบ ประกอบไปดวย 1.) Authenticity of the cook เปนความเดิมแทในการปรุงอาหารท่ีจะใชวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม 
และ 2.) Authenticity of the process เปนความเดิมแทในกระบวนการประกอบอาหารท่ีประกอบไปดวย 2 วิธี คือ วิธีการ
ทําแบบเรียบงาย(Methods simplicity) และวิธีการทําแบบธรรมชาติ(Methods naturalness) โดยผานเทคนิคหรือ
กระบวนการผลิตอาหารแบบเฉพาะตัว และวัสดุท่ีใชทําตองบงบอกถึงความดั้งเดิม อีกท้ัง (Pratt, 2007 : 285-300) ท่ีกลาววา
อาหารท่ีมีความเดิมแทจะผานกระบวนการทําอาหารโดยผูเช่ียวชาญ หรือผูท่ีมีความชํานาญซึ่งจะตองเปนคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีมี
ความรูและความเขาใจเฉพาะตออาหารทองถ่ิน และการตั้งช่ือเมนูอาหาร(Naming)จะอางถึงความดั้งเดิมของแทกับอาหารท่ีมี
ความสัมพันธกับทองถ่ิน ภูมิภาค หรือประเทศ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีเก็บขอมูลท่ีเปนตัวแทนของเทศกาลอาหารของทองถ่ินในสามพ้ืนท่ี ซึ่งในการศึกษาความเดิมแทผูวิจัย
จะไมระบุช่ือ (Anonymous)ของเทศกาล และจะไมเปดเผยช่ือผูตอบแบบสอบถาม เพ่ือระมัดระวังความละเอียดออนในการ
วิพากษวิจารณของการอภิปรายผลประเด็นเก่ียวกับความเดมิแทซึ่งอาจสงผลตอภาพลักษณของงานเทศกาลน้ันๆ ท้ังน้ีเทศกาล
ท้ัง 3 แหงท่ีผูวิจัยเลือกเปนตัวแทนเทศกาลอาหาร 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ีหน่ึง เทศกาลทานเน้ือสัตวท่ีเลี้ยงหรือหาไดใน
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ทองถ่ิน รูปแบบท่ีสอง เทศกาลผลไมท่ีปลูกหรือหาไดในทองถ่ิน  รูปแบบท่ีสาม เทศกาลอาหารทางวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการทําวิจัยครั้งน้ี คือ นักทองเท่ียวชาวไทย ผูเขารวมงาน และคนในทองถ่ิน ท่ีเขารวมเยี่ยมชมใน
งานเทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 แหง เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนผูวิจัยจึงใชสูตรในการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจํานวนประชากรและไมทราบสัดสวนของประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% 
ความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ตามสูตรของ Cochran และใชวิธีการสุมเลือกกลุมตัวอยางโดยบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยแบงศึกษากลุมตัวอยางพ้ืนท่ีละ 135 คน รวมท้ังหมดเปนจํานวน 405 คน สําหรับการวิเคราะหจะใชวิธี
ประมวลผลท่ีไดจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ SPSS ในการหาคาเฉลี่ยประมวลผลคาทางสถิติของตัว
แปรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และนําเสนอในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 ในการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอความเดิมแทขององคประกอบเทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 ดาน ไดแก 
ดานบรรยากาศ ดานอาหารและเครื่องดื่ม และดานกิจกรรม/โปรแกรมท่ีจัดข้ึนภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ินพบวา 
นักทองเท่ียวรับรูถึงความเดิมแทภายในองคประกอบของเทศกาลอาหารทองถ่ินแตกตางกันไป ในรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
 
ตาราง 1 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานบรรยากาศภายในงาน 

ความคิดเห็นความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับดานบรรยากาศ คาเฉลี่ย 

� ̅
S.D. แปลผล 

1. เทศกาลอาหารทองถ่ินทําใหไดรับประสบการณท่ีด ี 4.26 .657 มากท่ีสุด 
2. บรรยากาศโดยรวมมเีสนหและนาสนใจ 4.05 .744 มาก 
3. ธีมงานของเทศกาลอาหารถ่ินสือ่ใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถ่ินอยางชัดเจน 3.97 .724 มาก 
4. เทศกาลอาหารทองถ่ินเขาใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ินมากข้ึน 3.92 .782 มาก 
5. ระหวางเยี่ยมชมเทศกาลไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตท่ีดั้งเดิมของทองถ่ิน 3.91 .682 มาก 
6. เทศกาลอาหารทองถ่ินทําใหรูสกึเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 3.84 .695 มาก 
7. การจัดตกแตงภายในงานสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศดั้งเดมิทองถ่ิน 3.81 .688 มาก 
8. ภาษาถ่ินทําใหบรรยากาศในงานแสดงถึงวัฒนธรรมทองถ่ินไดมากข้ึน 3.71 .780 มาก 
9. ปาย/ช่ือเมนู/ปายหนารานแสดงถึงความดั้งเดิมของงาน 3.71 .736 มาก 
10. การแตงกายของคนขายของในงานเช่ือมโยงกับธีมงานหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน 3.61 .736 มาก 
รวม 3.88 .433 มาก 

  
 จากตาราง 1 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในดานบรรยากาศภายในงาน
เทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของบรรยากาศภายในงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.88 ซึ่งความคิดเห็นของความเดิมแทดานบรรยากาศสวนใหญของนักทองเท่ียวมองวา เทศกาลอาหารทองถิ่นทําใหไดรับ
ประสบการณท่ีดีอยูในระดับมากท่ีสุด (4.26) รองลงมา คือ บรรยากาศโดยรวมมีเสนหและนาสนใจ(4.05), มีธีมงานของ 
เทศกาลอาหารถ่ินสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถ่ินอยางชัดเจน (3.97), เทศกาลอาหารทองถ่ินเขาใจถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ทองถ่ินมากข้ึน (3.92), ระหวางเยี่ยมชมเทศกาลไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตท่ีดั้งเดิมของทองถ่ิน (3.91), เทศกาลอาหารทองถ่ินทําให
รูสึกเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรทองถ่ิน (3.84), การจัดตกแตงภายในงานสะทอนใหเห็นถึงบรรยากาศดั้งเดิมทองถ่ิน (3.81) 
นอกจากนี้เปนท่ีนาสนใจท่ีพบวา ภาษาถิ่น (3.71) ปาย/ชื่อเมนู/ปายหนาราน (3.71) และการแตงกายของคนขายของใน
งานเชื่อมโยงกับธีมงานหรือวัฒนธรรมทองถิ่น (3.61) นั้นท่ีเปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) 
เปนประเด็นท่ีนักทองเท่ียวเห็นวาอยูในระดับนอยหากเปรียบกับคะแนนในดานอ่ืนๆ แตท้ังนี้นักทองเท่ียวก็ยังรูสึกวาไดรับ
ประสบการณท่ีดีจากการเย่ียมชมเทศกาลอาหารทองถิ่นในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเปนผลมาจากนักทองเท่ียวเห็นวาไดรับ
ความเดิมแทจากการสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ท้ังดานการจัดตกแตงสถานท่ีบรรยากาศโดยรวม
ของงาน การจัดธีมงานท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมทองถิ่น และนอกจากนี้ตัวนักทองเท่ียวเองยังรูสึกวาการเย่ียมชมเทศกาลอาหาร
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ทําใหไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตของทองถิ่น เปนการสื่อใหเห็นถึงวานักทองเท่ียวไดรับความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential 
Authenticity)อีกดวย 
 
ตาราง 2 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม  คาเฉลี่ย 

� ̅
S.D. แปลผล 

1. มีความเพลดิเพลินกับการรับประทานอาหารทองถ่ินภายในงาน 4.15 .739 มาก 
2. อาหารและเครื่องดื่มภายในงานมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 4.10 .729 มาก 
3. การสาธิตข้ันตอนการทําอาหารถ่ินมีความสําคัญในการสื่อถึงความดั้งเดิม 3.89 .816 มาก 
4. อาหารและเครื่องดื่มท่ีขายภายในงานเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินน้ีเทาน้ัน 3.87 .712 มาก 
5. อาหารท่ีจําหนายภายในงานแสดงถึงรสชาติแทๆดั้งเดิม 3.86 .759 มาก 
6. การเยี่ยมชมการปรุงอาหารทําใหรูสึกเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน 3.81 .785 มาก 
7. วัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารตองเปนวัตถุดิบท่ีมาจากทองถ่ิน 3.79 .803 มาก 
8. ผูประกอบอาหาร(คนทําอาหาร)เปนคนในทองถ่ิน/ อาศัยในทองถ่ินเทาน้ัน 3.77 .761 มาก 
9. วิธีการปรุงอาหารทําใหรูสึกถึงความดั้งเดมิ 3.75 .764 มาก 
10. ช่ือเมนูอาหารถ่ินสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน 3.74 .819 มาก 
11. ภาชนะอุปกรณใสอาหารและเครื่องดื่มสื่อถึงความดั้งเดมิของทองถ่ิน 3.72 .713 มาก 
12. ผูจําหนายอาหารและเครื่องดืม่เปนคนในทองถ่ินเทาน้ัน 3.65 .799 มาก 
13. รานอาหารและเครื่องดื่มภายในงานเปนรานเกาแกดั้งเดิม 3.64 .727 มาก 
14. อุปกรณท่ีใชปรุงอาหารเปนอุปกรณแบบดั้งเดิม 3.61 .873 มาก 
รวม 3.81 .484 มาก 

 
 จากตาราง 2 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในดานอาหารและเครื่องดื่มท่ี
จําหนายอยูภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายภายในงานโดย
รวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 ซ่ึงความคิดเห็นของของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในดานอาหาร
และเคร่ืองด่ืมสวนใหญมองวามีความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถิ่นท่ีจําหนายภายในงานอยูในระดับมาก 
(4.15) รองลงมา นักทองเท่ียวมองวาอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายภายในงานมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมทองถ่ิน (4.10), 
การสาธิตข้ันตอนการทําอาหารถ่ินมีความสําคัญในการสื่อถึงความดั้งเดิม (3.89), อาหารและเครื่องดื่มท่ีขายภายในงานเปน
เอกลักษณเฉพาะถ่ินน้ีเทาน้ัน (3.87), อาหารท่ีจําหนายภายในงานแสดงถึงรสชาติแทๆดั้งเดิม (3.86), การเยี่ยมชมการปรุง
อาหารทําใหรูสึกเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน (3.81), วัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารตองเปนวัตถุดิบท่ีมา 
 
จากทองถ่ิน (3.79), ผูประกอบอาหาร(คนทําอาหาร)เปนคนในทองถ่ิน/อาศัยในทองถ่ินเทาน้ัน (3.77), มีการใชวิธีการปรุง
อาหารแบบดั้งเดิมท่ีทําใหรูสึกถึงความดั้งเดิม (3.75), ช่ือเมนูอาหารถ่ินสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน (3.74), 
ภาชนะอุปกรณใสอาหารและเครื่องดื่มสื่อถึงความดั้งเดิมของทองถ่ิน (3.72), ผูจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนคนใน
ทองถิ่นเทานั้น (3.65), รานอาหารและเคร่ืองด่ืมภายในงานเปนรานเกาแกด้ังเดิม (3.64), และอุปกรณท่ีใชปรุงอาหารเปน
อุปกรณแบบด้ังเดิม (3.61) ตามลําดับ 
 เปนประเด็นท่ีนาสนใจวานักทองเท่ียว มองวาอาหารและเครื่องดื่มสวนใหญท่ีจําหนายอยูภายในงานสรางความ
เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถ่ินอยูในระดับมาก ถึงแมวารานอาหารท่ีเขามาขายภายในงานจะไมไดเปนรานท่ี
เกาแกดั้งเดิมโดยมีผูจําหนายอาหารซึ่งไมไดเปนคนทองถ่ินก็ตาม อีกท้ังอุปกรณการประกอบอาหารก็ไมไดดั้งเดิม แต
นักทองเท่ียวก็ยังมีความรูสึกรับรูตอความเดิมแทอยูในระดับท่ีมาก เปนการสื่อใหเห็นถึงวานักทองเท่ียวมีความพึงพอใจกับ
ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity)             
ท่ีภายในงานไดจัดใหสื่อออกมาก็เพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียวแลว ท้ังน้ียังแสดงใหเห็นถึงบทบาทท่ีลดลงของ
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ความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ท่ีนักทองเท่ียวมองขามไปหรือไมไดใหความสําคัญในเทศกาลอาหาร
ทองถ่ินแตละแหง  
 
ตาราง 3 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นดานกิจกรรม/โปรแกรมภายใน
งาน 

ความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถิ่นเกี่ยวกับกจิกรรม/โปรแกรมภายในงาน  คาเฉลี่ย 

� ̅ S.D. แปลผล 

1. ไดรับประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของทองถ่ินในเทศกาล 4.17 .707 มาก 
2. การแสดงท่ีจัดข้ึนในงานเทศกาลอาหารสื่อถึงความเปนทองถ่ินหรอืภูมิภาค 4.08 .719 มาก 
3. นักทองเท่ียวไดทํากิจกรรมการมีสวนรวมWorkshopเก่ียวกับอาหารถ่ิน 3.96 .752 มาก 
4. การชมนิทรรศการภายในงานสามารถไดเรียนรูถึงประวัติความเปนมาของอาหาร
และเครื่องดื่มของทองถ่ิน 

3.93 .726 มาก 

5. การจัดแสดงศิลปหตัถกรรมไดเรียนรูถึงภูมปิญญาท่ีดั้งเดิมของทองถ่ิน 3.85 .766 มาก 
6. การสาธิตการทําอาหารทําใหไดเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 3.84 .702 มาก 
7. การแสดงบนเวทีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดมิของทองถ่ิน 3.78 .748 มาก 
รวม 3.95 .494 มาก 

 
 จากตาราง 3 จะเห็นไดวาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการรับรูความเดิมแทเก่ียวกับกิจกรรม/โปรแกรมท่ีจัดข้ึน
ภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 แหง พบวา ความเดิมแทของกิจกรรม/โปรแกรมท่ีจัดข้ึนภายในงานโดยรวมอยูในระดบั
มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.95 ซ่ึงความคิดเห็นของการรับรูความเดิมแทในดานกิจกรรม/โปรแกรมสวนใหญของ
นักทองเท่ียวมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของทองถิ่นในเทศกาลอยูในระดับมาก (4.17), 
รองลงมา คือ การแสดงท่ีจัดข้ึนในงานเทศกาลอาหารสื่อถึงความเปนทองถ่ินหรือภูมิภาค (4.08), นักทองเท่ียวไดทํากิจกรรม
การมีสวนรวมWorkshopเก่ียวกับอาหารถ่ิน (3.96), การชมนิทรรศการภายในงานสามารถไดเรยีนรูถึงประวัติความเปนมาของ
อาหารและเครื่องดื่มของทองถ่ิน (3.93), การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมไดเรียนรูถึงภูมิปญญาท่ีดั้งเดิมของทองถ่ิน (3.85),         
การสาธิตการทําอาหารทําใหไดเรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (3.84), และการแสดงบนเวทีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของทองถ่ิน (3.78) ตามลําดับ  
 จากขางตนท้ังดานการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานอาหาร และการ
แสดงบนเวทีท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมทองถ่ิน เปนความเดิมแทเชิงภววิสัย(Objective Authenticity) จะเห็นไดวา 
 
อยูในระดับท่ีนอยกวาคะแนนดานอ่ืนๆ ของกิจกรรม แตท้ังน้ีนักทองเท่ียวกลับมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับ
ความดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินซึ่งเปนความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ในระดับท่ี
มากกวา และขออ่ืนๆ ก็เชนกันท่ีนักทองเท่ียวมองวาเปนความเดิมแทสรางความหมาย ทําใหเห็นไดวามุมมองของนักทองเท่ียว
ตอความเดิมแทไมจําเปนตองเปนความเดิมแทภววิสัยก็ได แตเพียงแคมีความเดิมเชิงสรางความหมายนักทองเท่ียวก็เกิดความ
การรับรูและนําไปสูความพึงพอใจแลว 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถ่ินผานการรับรูของนักทองเท่ียว จะเห็นไดวาสถานการณปจจุบัน
ตอการรับรูความเดิมแทของเทศกาลอาหารทองถ่ินในองคประกอบดานบรรยากาศโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.88 นักทองเท่ียวมองวาบรรยากาศระหวางการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถ่ินน้ันทําใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณท่ีดี 
โดยภายในงานมีความนาสนใจและมีเสนห เปนผลมาจากธีมงานแตละงานจัดออกมาสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถ่ินอยาง
ชัดเจน และระหวางการเยี่ยมชมงานนักทองเท่ียวยังไดเขาถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม สัมผัสวิถีชีวิต และรูสึกความเช่ือมโยงกับ
ประวัติศาสตรทองถ่ินน้ันๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (Wang, 1999 : 349-370) ท่ีกลาววา ความเดิมแทใหประสบการณ
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การรับรูท่ีสามารถเพ่ิมความพึงพอใจของนักทองเท่ียวได เน่ืองจากความเดิมแทเปนสวนหน่ึงของปจจัยท่ีจะกระตุนภายในงาน
เทศกาล สามารถกระตุนอารมณและความรูสึกของนักทองเท่ียวตองานเทศกาลอาหารทองถ่ินไดและนํามาสูการกลับมาเท่ียว
ซ้ําอีกดวย แตเปนท่ีนาสนใจวา ภาษาถ่ิน ช่ือเมนูอาหาร ปายราน และการแตงกาย น้ันมีความสําคัญเปนอยางมากในเทศกาล
อาหารทองถ่ิน ตามท่ี (Karim, 2006 : 19-20) ไดกลาวไววาการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถ่ินไมใชเพียงแคการบรโิภคอาหาร
ภายในงานเทาน้ัน นักทองเท่ียวควรไดรับประสบการณท่ีดีจากการมีปฏิสัมพันธพูดคุยกับผูคน ภาษาถ่ิน รสชาติอาหาร การ
แตงกายดวย ซึ่งเปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ท่ีสื่อใหเห็นถึงความเปนตนฉบับ ความเปนของแท
ของทองถ่ินน้ันจริงๆ กลับไดคะแนนการรับรูในระดับนอยหากเปรียบเทียบกับคะแนนดานอ่ืนๆ แตท้ังน้ีนักทองเท่ียวกลับมอง
วายังคงไดรับประสบการณท่ีดีจากการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถ่ินในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเปนผลมาจากนักทองเท่ียวเห็นวา
ไดรับความเดิมแทจากการสรางความหมาย (Constructive Authenticity) ท้ังดานการจัดตกแตงสถานท่ีบรรยากาศโดยรวม
ของงาน การจัดธีมงานท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน และนอกจากน้ีนักทองเท่ียวเองยังรูสึกวาการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทําใหได
สัมผัสวิถีชีวิตของทองถ่ิน เปนการสื่อใหเห็นวานักทองเท่ียวไดรับความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity)  
 เชนเดียวกับการรับรูของนักทองเท่ียวตอความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายอยูภายใน
งานเทศกาลอาหารทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.81 นักทองเท่ียวมองวามีความรูสึกเพลิดเพลินกับการ
รับประทานอาหารทองถ่ิน เน่ืองจากวาอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายอยูภายในงานสวนใหญมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และมีวัตถุดิบ/อาหารท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เปนวัตถุดิบท่ีหาไดจากทองถ่ิน สอดคลองกับการศึกษาของ 
(Heldke, 2003 : 21-25) และ Rozin, 2006 : 304- 308) ท่ีไดอธิบายถึงความเดิมแทในบริบทของการทองเท่ียวเชิงอาหารวา 
ความเดิมแทเปนการสรางความแตกตางเฉพาะตัว โดยความเดิมแทในสวนผสมหรือวัตถุดิบท่ีตองมีอยูเฉพาะถ่ิน (The staple 
ingredients) ความเดิมแทในการทองเท่ียวเชิงอาหารท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับตองเปนอาหารท่ีผลิตอยูในวัฒนธรรม
เฉพาะเจาะจง (Native authenticity) ซึ่งหัวใจของความเดิมแทในอาหารจะอยูท่ีวัตถุดิบ (Ingredients) ทรัพยากรทองถ่ิน 
(Local sourced) และความมีเอกลักษณ (Unique) โดยอาหารทองถ่ินน้ันจะตองเรียบงาย(Simply) แตกตาง(Different) และ
แปลก(Novel) นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังมองวาการสาธิตข้ันตอนการทําอาหารถ่ิน วิธีการปรุงอาหารแบบดั้งเดิม โดยผาน
อุปกรณท่ีประกอบอาหารแบบดั้งเดิมมีความสําคัญในการท่ีจะสื่อถึงการรักษาความดั้งเดิมของอาหารถ่ินใหคงอยู สอดคลอง
กับ (Wang, 1999 : 349-370) และ (Lee and Arcodia, 2011 : 355-367) ท่ีไดอธิบายถึงความเดิมแทในการทองเท่ียวเชิง
อาหารวา ความเดิมแทมีอยู 2 แบบ ประกอบไปดวย 1.) Authenticity of the cook เปนความเดิมแทในการปรุงอาหารท่ีจะ
ใชวิธีการปรุงแบบดั้งเดิม และ 2.) Authenticity of the process เปนความเดิมแทในกระบวนการประกอบอาหารท่ีประกอบ
ไปดวย 2 วิธี คือ เปนวิธีการทําแบบเรียบงาย (Methods simplicity) และเปนวิธีการทําแบบธรรมชาติ (Methods 
naturalness) โดยผานเทคนิคหรือกระบวนการผลิตอาหารท่ีเฉพาะตัว และวัสดุท่ีใชทําจะตองบงบอกถึงความดั้งเดิม            
เมื่อนักทองเท่ียวสัมผัสดวย 
สายตาจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดแรงกระตุนใหเกิดความพึงพอใจ แตเปนประเด็นท่ีนาสนใจวาภาชนะใสอาหาร ผูจําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มเปนคนในทองถ่ิน รานคาท่ีขายมีความเกาแกดั้งเดิม และอุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหารมีความดั้งเดิม 
มีการรับรูในความเดิมแทอยูในระดับนอยมากเมื่อเทียบกับดานอ่ืน ท้ังท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญของความเดิมแทในเทศกาลอาหาร
ทองถ่ิน ดังน้ันสื่อใหเห็นวาในการรับรูความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มมีความเดิมแทเชิงสรางความหมาย
(Constructive Authenticity) และความเดิมแทเชิงอัตวิสัย (Existential Authenticity) อยูในระดับท่ีมากกวาความเดิมแท
เชิงภววิสัย (Objective Authenticity) ถึงแมวารานอาหารท่ีเขามาจําหนายในงานเทศกาลจะไมไดเปนรานท่ีเกาแกดั้งเดิมโดย
มีผูจําหนายอาหารซึ่งไมไดเปนคนทองถ่ินก็ตาม อีกท้ังอุปกรณประกอบอาหารไมไดมีความดั้งเดิมแตนักทองเท่ียวก็ยังมีความ
พึงพอใจและเพลดิเพลินกับการรบัประทานอาหารในเทศกาลอาหารทองถ่ินอยูในระดับมากและการรับรูของนักทองเท่ียวตอ
ความเดิมแทในองคประกอบดานกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.95 นักทองเท่ียวมองวาในการเยี่ยมชมเทศกาลอาหารทองถ่ินทําใหไดประสบการณการเรียนรูท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของทองถ่ินท่ี
จัดข้ึนภายในงาน และนอกจากน้ีการแสดงท่ีจัดข้ึนบนเวทีไดแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมทองถ่ินหรือภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับ 
(Abarca, 2004 : 1-25) ท่ีกลาววา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับความเดิมแทจะตองใชรากฐานของวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีน้ันๆใหสื่อออกมาเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรูสึกวาไดรับประสบการณรวมทางดานอารมณระหวางการชมการแสดง และมี
ประเด็นท่ีนาสนใจท่ีดานการจัดแสดงศิลปหัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานอาหาร และการแสดงบน
เวทีท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมทองถ่ิน ซึ่งเปนความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) จะเห็นไดวาอยูใน
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ระดับท่ีนอยกวาคะแนนดานอ่ืนๆของกิจกรรม แตท้ังน้ีนักทองเท่ียวกลับมองวาไดรับประสบการณการเรียนรูเก่ียวกับความ
ดั้งเดิมของวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินซึ่งเปนความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity)ในระดับท่ีมากกวา 
และขออ่ืนๆก็เชนกันท่ีนักทองเท่ียวมองวาเปนความเดิมแทสรางความหมาย ทําใหเห็นไดวามุมมองของนักทองเท่ียวตอความ
เดิมแทไมจําเปนตองเปนความเดิมแทภววิสัยก็ได แตเพียงแคมีความเดิมเชิงสรางความหมายนักทองเท่ียวก็เกิดการรับรูและ
นําไปสูความพึงพอใจ 
 จากผลการศึกษาดังกลาวจึงสรุปไดวางานเทศกาลอาหารทองถ่ินจะมีระดับความเดิมแทท้ังความเดิมแทเชิงภววิสัย 
ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย และความเดิมแทเชิงอัตวิสัยกระจายตัวอยูในท้ัง 3 องคประกอบท่ีสําคัญของเทศกาลอาหาร
ทองถ่ินท่ีแตกตางกันไป โดยท้ัง 3 องคประกอบของเทศกาลอาหารทองถ่ิน พบความเดิมแทในเทศกาลอาหารทองถ่ินผานการ
รับรูของนักทองเท่ียวในองคประกอบดานกิจกรรม/โปรแกรมท่ีจัดข้ึนภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ินเปนอันดับแรก 
เน่ืองจากงานเทศกาลอาหารทองถ่ินจะมีการจัดกิจกรรมการแสดงและความบันเทิงตางๆท่ีเปนสีสันดึงดูดความสนใจแก
นักทองเท่ียวใหเขามามีสวนรวม นอกจากน้ีกิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึนภายในงานยังทําใหนักทองเท่ียวเยี่ยมชมงานไดนานข้ึน 
รองลงมาเปนการรับรูความเดิมแทของนักทองเท่ียวในองคประกอบดานบรรยากาศ เน่ืองจากบรรยากาศภายในงานเปนสิ่ง
แรกท่ีทําใหนักทองเท่ียวรูสึกประทับใจและดึงดูดความสนใจ ซึ่งธีมงานแตละงานเทศกาลตองมีความชัดเจนและดึงเอา
เอกลักษณเฉพาะถ่ินออกมากระตุนอารมณและความรูสึกดื่มด่ําของนักทองเท่ียวทําใหเกิดการทองเท่ียวซ้ํา และสุดทายเปน
การรับรูความเดิมแทของนักทองเท่ียวในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่มท่ีจําหนายอยูภายในงานเทศกาลอาหารทองถ่ิน 
เน่ืองจากธีมหลักของงานเทศกาล คือ อาหาร/วัตถุดิบ/ผลไมตางๆท่ีมีอยูเฉพาะถ่ินเปนเอกลักษณไมเหมือนใครซึง่เทศกาลไดดึง
ตรงน้ีเปนจุดขายทําใหนักทองเท่ียวไดรับความเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารทองถ่ินภายในงาน ซึ่งจากท้ัง 3 ดานของ
องคประกอบเทศกาลอาหารทองถ่ินจะเห็นไดวามีความเดิมแทเชิงภววิสัย (Objective Authenticity) อยูในระดับท่ีนอยมาก
ในองคประกอบทุกดานของเทศกาลอาหาร รองลงมาเปนความเดิมแทเชิงอัตวิสัย(Existential Authenticity) และมากท่ีสุด
คือ ความเดิมแทเชิงสรางความหมาย (Constructive Authenticity) แตถึงท่ีสุดแลวนักทองเท่ียวก็มีความรูสึกท่ีดีจาก
ประสบการณท่ีไดรับและมีความเพลิดเพลินตองานเทศกาลอาหารทองถ่ินโดยรวมอยูในระดับท่ีดี 
 ผลของการศึกษาท่ีไดสามารถนํามาอธิบายเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมความเดิมแทเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
เทศกาลอาหารทองถ่ินในการดึงดูดนักทองเท่ียวเชิงอาหารได ซึ่งการอภิปรายผลขางตนจะบอกถึงระดับความสําคัญมากนอย
ในการรับรูความเดิมแทในองคประกอบของเทศกาลอาหารทองถ่ินท้ัง 3 ดาน ซึ่งงายตอการนําไปปรับใชในการสงเสริมความ
เดิมแทในเทศกาลอาหารทองถ่ินทุกแหงท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย โดยจะมีการนําเสนอตอหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 
ไดแก การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ผูมีอํานาจในการจัดงาน ออแกไนซเซอร และ
ผูประกอบการซึ่งเปนคนในทองถ่ินน้ันๆ ซึ่งการจัดงานเทศกาลอาหารทองถ่ินควรใหความสําคัญดานอาหารและเครื่องดื่มเปน
อยางมากเน่ืองจากอาหารเปนหัวใจหลักของงาน โดยวัตถุดิบท่ีนํามาประกอบอาหารควรเปนวัตถุดิบท่ีมาจากทองถ่ิน และตอง
มีการประกอบอาหารใหนักทองเท่ียวไดชมโดยผูท่ีประกอบอาหารจะเปนคนในทองถ่ินท่ีเปนผูเช่ียวชาญมีความเขาใจเฉพาะใน
อาหารถ่ิน อีกท้ังการจัดตกแตงจานหรือภาชนะใสอาหารควรมีใบตองรองและลดการใชถุงพลาสติกจะทําใหเกิดความนาสนใจ
และเพ่ิมความเดิมแทมากยิ่งข้ึน ในดานบรรยากาศควรขอความรวมมอืจากพอคาแมคา/พิธีกร/ใหแตงกายไปในทิศทางเดียวกัน 
เชน ชุดผาไทย ผาพ้ืนเมือง นอกจากน้ีควรสงเสริมใหพูดภาษาถ่ินสําหรับทองถ่ินใดท่ีมีภาษาเฉพาะเพ่ือคงความเปนเอกลักษณ
และเพ่ิมความนาสนใจใหกับนักทองเท่ียวตางถ่ินมากยิ่งข้ึน และการจัดตกแตงรานคาควรจัดตกแตงใหดูยอนยุค โดยจะดึงเอา
เอกลักษณของทองถ่ินออกมารวมในการตกแตงดวย เชน มีวัตถุดิบท่ีเปนเอกลักษณของงานมารวมในการตกแตงซุมตางๆ          
อีกท้ังควรมีการใชวัสดุท่ีเปนไมและมุงหลังคาดวยใบจากหรือหญาแฝกเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศความเดิมแทใหแกงานมากยิ่งข้ึน          
ในดานกิจกรรมควรมีการแสดงโชวการทําอาหารท่ีเปนเอกลักษณของงานบนเวทีใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณและการ
เรียนรูระหวางเยี่ยมชมงาน นอกจากน้ีกิจกรรมการแสดงตางๆภายในงานควรสะทอนใหเห็นถึงความเปนวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
เชน เทศกาลท่ีจัดข้ึนทางภาคเหนือกิจกรรมการแสดงตางๆควรบงบอกเปนภาคเหนือโดยไมควรมีกิจกรรมการแสดงภาคอ่ืนๆ
เขามาเก่ียวของ ท้ังน้ีสิ่งท่ีกลาวมาขางตนจะทําใหเกิดประโยชนแกนักทองเท่ียวท่ีไดสัมผัสวิถีชีวิตความดั้งเดิมของทองถ่ิน 
รวมถึงไดรับประสบการณและการเรียนรูจากวัฒนธรรมทองถ่ินภายในเทศกาลมากยิ่งข้ึน อีกท้ังคนในทองถ่ินจะมีรายไดท่ีเพ่ิม
มากข้ึนจากนักทองเท่ียวท่ีสนใจเยี่ยมชมงานเทศกาลซึ่งเปนผลมาจากคนในทองถ่ินมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน
เอกลักษณของชุมชนทองถ่ินเอาไว และสืบทอดความเดิมแททางวัฒนธรรมอาหารใหคงอยูตอไป 
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ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
1.) ผลการวิจัยพบวา ความเดิมแทเชิงภววิสัยอยูในระดับท่ีนอยกวาความเดิมแทประเภทอ่ืน ดังน้ันหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนและผูท่ีเก่ียวของควรมีการสงเสริมใหมีการคงไวซึ่งความเดิมแทเชิงภววิสัยในเทศกาลอาหารทองถ่ินใหมาก
ยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพใหแกเทศกาลอาหารทองถ่ิน อีกท้ังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอการเพ่ิมมูลคาใหกับ
เทศกาลอาหารทองถ่ิน และดึงดูดนักทองเท่ียวเชิงอาหารใหเพ่ิมมากข้ึน 

2.) ผลจากวิจัยพบวา ดานอาหารและเครื่องดื่มอยูในระดับท่ีนอยกวาองคประกอบดานอ่ืนท้ังท่ีอาหารและเครื่องดื่มเปนหัวใจ
สําคัญสําหรับงาน ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหการสงเสริมความเดิมแทในองคประกอบดานอาหารและเครื่องดื่ม 
เพ่ือเปนการยกระดับความเดิมแทในอาหารและเครื่องดื่มมากยิ่งข้ึน 

3.) จากผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับความเดิมแทในเทศกาลอาหาร และเพ่ือเปนการรักษา/เผยแพร
วัฒนธรรมทางดานอาหารท่ีเปนเอกลักษณของภูมิภาคตนใหคงอยูควรมีการสงเสริมใหทองถ่ินใชความเดิมแทท่ีมีอยูในการ
จัดเทศกาลอาหารใหเกิดความสําเร็จ  
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วาทกรรม “ความเปนจีน” ในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 

Discourse on “Chineseness” in History of Overseas Chinese Literatures         
in Thailand 

 
ชิดหทัย ปุยะติ 

หลักสตูรภาษาจีนและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดตีะวันออก 
คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมุงศึกษาวาทกรรมวาดวย “ความเปนจีน” ในหัวขอ “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ

หนังสือวิชาการเรื่อง “ประวัติวรรณกรรมจนีโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  《东南亚华文新文学史》 
ท่ีไดนําเสนอความรูเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเล 7 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หนังสือดังกลาวเปนผลงานวิชาการ

ของศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซ่ียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน （厦门大学

东南亚华文文学研究中心）ไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการวรรณกรรมจีนโพนทะเลในวงกวาง ผลการศึกษา
พบวาผูเขียนไดประกอบสราง  “ความเปนจีน” ในฐานะอัตลักษณของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย ผานการนําเสนอความรู
ในแงมุมตางๆ ดังน้ี 1) กระแสวรรณกรรมจีนกับพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 2) กระแสการเมืองจีนกับชะตา
กรรมของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย และ 3) กระแสวัฒนธรรมจีนกับการสรางวรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลใน
ประเทศไทย ความรูดังกลาวไดถูกประกอบสรางขึ้นผานกลวิธีการคัดเลือก ผลิตซํ้า และปดกั้นขอมูลเพ่ือตอกย้ําใหเห็นถึงอิทธิพลของจีน
แผนดินใหญท่ีมีตอชาวจีนโพนทะเลในมิติตางๆ ขณะเดียวกันก็เผยใหเห็นอุดมการณทางการเมืองของผูเขียนท่ีสืบทอดมาจากปญญาชน
ในยุคขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา  สะทอนใหเห็นวาความรูเชิงวิชาการคือวาทกรรมท่ีถูกประกอบสรางโดยความสัมพันธเชิงอํานาจ 
กลาวคือผูท่ีมีสิทธิกําหนดวาส่ิงใดคือ “ความรู” นับวาผูน้ันมี “อํานาจ” ในการกําหนดกรอบความคิดของสังคม 
คําสําคัญ:  วาทกรรม  ความเปนจีน   วรรณกรรมจีนโพนทะเล  ประเทศไทย      
 

ABSTRACT 
This article aimed to study the discourse on “Chineseness” in the topic “Modern Overseas Chinese Literatures in 
Thailand”, which is a part of an academic book named “History of Modern Overseas Chinese Literature in South 
East Asia” presenting information about history of overseas Chinese literatures in 7 Southeast Asia countries. The 
book, an academic work of Overseas Chinese literatures research center, Xiamen University, has been widely 
recognized  in the overseas Chinese Literatures academia. The result of the study revealed that the author had 
constructed “Chineseness” as an identity of overseas Chinese literatures in Thailand through the presentation of 
information in various aspects as following 1) Trends of Chinese literatures and the development of overseas 
Chinese literatures in Thailand 2) Trends of Chinese Politic and the fate of  overseas Chinese literatures in 
Thailand, and 3) Trends of Chinese cultures and the creation of artistic language in overseas Chinese literatures in 
Thailand. The mentioned knowledge had been constructed  through the selection, reproduction, and obstruction 
of information to emphasize the influence of mainland China on overseas Chinese people in many aspects. 
Meanwhile, it revealed the author’s political ideology that succeeded from the scholars in the May Fourth 
Movement, reflecting the idea that academic knowledge is a discourse constructed by power relation, in other 
words, one who is authorized to determine what is “knowledge” will be regarded as one who has  “authority” to 
determine the society’s mindset.  
Keywords: Discourse, Chineseness, Overseas Chinese Literatures, Thailand 
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บทนํา 

 วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย（泰国华文文学）คือวรรณกรรมภาษาจีนท่ีสรางสรรคข้ึนโดย
ชาวจีนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงท้ังกลุมชาวจีนสัญชาติจีน และชาวจีนท่ีโอนสัญชาติเปนชาวไทยเช้ือสายจีน 
วรรณกรรมดังกลาวมักถูกมองในภาพรวมวาเปนสวนหน่ึงของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เน่ืองจากมี
จุดรวมท่ีสําคัญคือเกิดข้ึนจากอิทธิพลของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา 0

1 ในจีนแผนดินใหญ  ทามกลางการตอสูเพ่ือปลดแอก
จากเจาอาณานิคมตะวันตก ตอตานการกดข่ีของระบบศักดินา ขับไลจักรวรรดินิยมญี่ปุน รวมถึงการสรางรัฐชาติท่ีเปนเอกราช 
ซึ่งถือเปนประสบการณรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต12  
 งานเขียนเก่ียวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เริ่มปรากฏในชวงหลังทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ.
2523) ซึ่งเปนยุคแหงความเฟองฟูของวรรณกรรมจีนโพนทะเล  โดยปรากฏท้ังในรูปแบบของผลงานวิชาการของนักวิชาการ
ชาวจีนแผนดินใหญและผลงานวรรณกรรมวิจารณของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย เชนหนังสือเรื่อง  “บทวิเคราะหเบ้ืองตน

วาดวยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย” 《泰国华文文学初探》ของเสี่ยวหมิน （小民）3 แล ะ

ชุนลู（春陆) ตีพิมพโดยสํานักพิมพ “ซินซื่อจี้”（新世纪）  ในป 2533  บทความเรื่อง “พัฒนาการของประวัติ

วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย” 《泰华文学的历程》ของพานหยวนหยัง （潘远洋）ตีพิมพใน

วารสาร “ตงหนานยาจงเหิง”《东南亚纵横》ในป 2534 บทความเรื่อง “สังเขปประวัติและสถานการณปจจุบัน

ของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย”   《泰国华文文学的历史与现状概略》ของหลี่จวินเจอ   

（李君哲）ตีพิมพในวารสาร “หฺวาเฉียวหฺวาเหรินลี่สื่อเหยียนจิว” 《华侨华人历史研究》ในป 2541 

บทความเรื่อง “พัฒนาการและกระแสวัฒนธรรมในวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย” 《泰华文学的发展

及其文化取向》 ตีพิมพในวารสาร “เหวินเสวียผิงลุน” 《文学评论》ในป 2551 หนังสือเรื่อง “ปริทรรศน

วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย”  《泰华文学面面观》ของเกาเหวยกวง （高伟光）ตีพิมพในป 

2553 โดยสํานักพิมพไทก๋ัวหลิวจงตาเสวีย  （泰国留中大学出版社）ประเทศไทย เปนตน ผลงานของ
นักเขียนชาวจีนในประเทศไทย มักปรากฏในรูปหนังสือรวมบทความ เชน หนังสือเรื่อง  “ถกวรรณกรรมจีนโพนทะเลใน

ประเทศไทย” 《泰华文学漫谈》ของซือหมากง （司马攻）ตีพิมพโดยสํานักพิมพปายิน （八音出

版社）     ในป 2537   หนังสือเรื่อง  “จับชีพจรใหวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย” 《给泰华文学把

脉》ของเจิงซิน （曾心）ตีพิมพโดยสาํนักพิมพมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน （厦门大学出版社）ในป 2548 
เปนตน  

หัวขอ“วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” เรียบเรียงโดยจังฉังหง （张长虹）นักวิชาการชาว
จีนแผนดินใหญ เปนสวนหน่ึงของหนังสือวิชาการเรื่อง “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  

《东南亚华文新文学史》ตีพิมพในป 2550 บรรณาธิการคือศาสตราจารยจวงจงช่ิง （庄钟庆） 
 

หนังสือดังกลาวเปนผลงานวิชาการของศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน （厦门大学东南亚华文文学研究中心）มีลักษณะพิเศษกวาประวัติ

1 การเดนิขบวนประทวงโดยแกนนํานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปกกิง่ นําขบวนนักศึกษากวา 3,000 คน จากมหาวทิยาลัย 10 กวาแหง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 
2462 เพ่ือแสดงพลังคัดคานขอตกลงในสนธิสัญญาสันติภาพปารีส ที่ลงนามโดยรัฐบาลขุนศึก โดยขอตกลงดังกลาวทําใหจนีตองสูญเสียพ้ืนที่สวนหนึ่งของมณฑล

ซานตงใหกับญี่ปุนตามขอเรียกรองของมหาอํานาจฝายสัมพันธมิตร ตอมาขบวนการดังกลาวไดนําไปสูการปฏิวัติวฒันธรรมใหม สวนความเคล่ือนไหวทางดาน
วรรณกรรมนั้น นกัเขยีนและปญญาชนในยุค 4 พฤษภาไดผลิตงานเขียนเพ่ือประณามและตอตานวฒันธรรมเกาในระบบขงจือ่ และเรียกรองความเสมอภาค
เกี่ยวกับเพศสภาพ และปจเจกบุคคลภายใตหลักการ วทิยาศาสตรและประชาธิปไตย ขบวนการดังกลาวเปนรากฐานสําคัญของการสถาปนาสาธารณรฐั
ประชาชนจีนในป 2492 )รานา มิตเตอร ,2554:70-71( 
2

 庄钟庆《东南亚华文文学史研究中的一些问题》,厦门广播电视大学学报，02（2001）年，第 27-34页。 
3 วิสามานยนามภาษาจนีที่ปรากฏในบทความนี้ จะถายถอดเสียงภาษาไทยโดยอางอิงจากเกณฑการถายถอดเสียงภาษาจนีแมนดารนิ ดวยอกัขรวิธีไทยของ
คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยในเอกสารจนี )๒๕๔๓ (แตหากเปนคําที่ใชแพรหลายในแวดวงวชิาการไทยจะอางอิงตามความนิยม โดยไมถายถอดเ สียง

ตามเกณฑดังกลาว เชนชือ่ “เซียวฮุดเส็ง” （萧佛成）เปนตน 
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วรรณกรรมจีนโพนทะเลโดยท่ัวไป คือมีการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลเก่ียวกับประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ตางๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในไวดวยกัน โดยจําแนกตามประเทศเปน 7 หัวขอ ดังน้ี 1) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหม

ในประเทศไทย （泰国华文新文学）2) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในมลายา （马来亚华文新

文学）3) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในมาเลเซีย 4) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในสิงคโปร （新加坡

华文新文学）5) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในอินโดนีเซีย （印度尼西亚华文新文学）             

6) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในบรูไน （文莱华文新文学）และ 7) วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมใน

ฟลิปปนส （菲律宾华文新文学） 
 “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  ไดรับการยอมรับจากแวดวงวิชาการจีน

แผนดินใหญและแวดวงวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางแพรหลาย วามีคุณคาในแงของการใชบริบท
ทางประวัติศาสตร สังคม การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนกรอบในการศึกษาวรรณกรรม ตลอดจนมีกลวิธีการนําเสนอ
ท่ีมีความเปนภววิสัย หรือการพิจารณาสิ่งตางๆดวยความเปนกลาง ทําใหวิเคราะหไดอยางเท่ียงตรงและมีนํ้าหนักโดยเฉินฮุยยิง

（陈慧瑛）4 เห็นวาหนังสือเลมน้ีมุงวิเคราะหวรรณกรรม โดยมีการเมืองและเศรษฐกิจเปนกรอบ ครบถวนครอบคลุม 

มีการนําเสนอขอมูลประวัติศาสตรอยางลึกซึ้งและกวางขวาง ซึ่งนับเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ในขณะท่ีเซียวชุน  （萧村) 4

5  
เห็นวาลักษณะเดนของหนังสือเลมน้ีคือมีจุดยืนท่ีรวมสมัย แตก็ยังยอนทบทวนประวัติศาสตร ขอมูลละเอียดมีนํ้าหนัก 
ครอบคลุมขอบเขตในวงกวาง ลีลาการเขียนเปนภววิสัย  ใหความสําคัญกับความถูกตองเท่ียงตรงของขอมูล เชนเดียวกับท่ีเจิ้ง

ฉู （郑楚）6 ไดใหคําวิจารณไววา ลักษณะรวมประการสําคัญของผูเขียน “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต”  คือการวิจารณวรรณกรรมดวยความเปนภววิสัย มีตรรกะเหตุผล บนพ้ืนฐานขอมูลท่ีครบถวน
ครอบคลุม  

นอกจากน้ี หนังสือวิชาการเลมน้ียังไดรับความนิยมอยางแพรหลายจากแวดวงวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ดังจะเห็นไดจากคําวิจารณของนักเขียนชาวจีนโพนทะเลในประเทศตางๆ เชนหยุนเฮอ （云鹤） 

รองบรรณาธิการหนังสือพิมพซื่อเจี้ยรื่อเปา 《世界日报》ในฟลิปปนส เห็นวาหัวขอเก่ียวกับประวัติวรรณกรรมจีน
โพนทะเลในฟลิปปนสในหนังสือเลมน้ี มีการวางโครงเรื่องท่ีละเอียดแนนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนบทนําและบทสรุป
ท่ีไมเพียงแตฉายใหเห็นภาพของประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในฟลิปปนสไดอยางชัดเจนเทาน้ัน หากยังเปนเข็มทิศท่ีช้ีทาง
ใหแกแนวโนมการพัฒนาของวรรณกรรมในอนาคตอีกดวย สวนการแบงยุคสมัยของวรรณกรรม ผูเขียนไดนําเสนออยางถูกตอง 
เท่ียงตรง บรรยายเรื่องราวในแวดวงศิลปะและวรรณกรรมไดอยางละเอียด การวิจารณนักเขียนก็เท่ียงธรรมและเปนกลาง6

7  

ลั่วหมิงเซิน（骆明深）นายกสมาคมศิลปะและวรรณกรรมแหงสิงคโปร （新加坡文艺协会）ไดแสดง
ทัศนะไววา การเรียบเรียงประวัติวรรณกรรมเชนน้ี มิใชเรื่องงาย ผูเขียนไมเพียงแตตองรวบรวม วิเคราะห และเลือกใขขอมูล
เทาน้ัน หากยังตองมีพรสวรรค ความรู และจริยธรรมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรอีกดวย 7

8 สวนนักเขียนชาวจีนใน
ประเทศไทยเจิงซิน มองวาประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย มีผูเรียบเรียงและตีพิมพเผยแพรอยางแพรหลาย 
นักวิชาการ 
 
จีนแผนดินใหญเองก็มีผลงานออกมาไมนอย แมหนังสือวิชาการเลมน้ีจะไมนับเปนประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทยเลมแรก แตก็เปนผลงานท่ีมีการศึกษาวรรณกรรมในระดับลึกซึ้งและกวางขวาง8

9    

4陈慧瑛《东南亚华文文学研究的新收获——读《东南亚华文新文学史》》,中国出版.(2008）年，第 62页。 
5箫村《可喜的丰收——《东南亚华文新文学史》读后》,华文文学，01（2008）年，第 106-109页。 
6郑楚《解读《东南亚华文新文学史》》,世界华文文学论坛，02（2008）年，第 76-77页。 

 
7
郑楚《解读《东南亚华文新文学史》》,世界华文文学论坛，02（2008）年，第 77 页。
8
同上
9
同上  
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ท่ีไมเพียงแตฉายใหเห็นภาพของประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในฟลิปปนสไดอยางชัดเจนเทาน้ัน หากยังเปนเข็มทิศท่ีช้ีทาง
ใหแกแนวโนมการพัฒนาของวรรณกรรมในอนาคตอีกดวย สวนการแบงยุคสมัยของวรรณกรรม ผูเขียนไดนําเสนออยางถูกตอง 
เท่ียงตรง บรรยายเรื่องราวในแวดวงศิลปะและวรรณกรรมไดอยางละเอียด การวิจารณนักเขียนก็เท่ียงธรรมและเปนกลาง6

7  

ลั่วหมิงเซิน（骆明深）นายกสมาคมศิลปะและวรรณกรรมแหงสิงคโปร （新加坡文艺协会）ไดแสดง
ทัศนะไววา การเรียบเรียงประวัติวรรณกรรมเชนน้ี มิใชเรื่องงาย ผูเขียนไมเพียงแตตองรวบรวม วิเคราะห และเลือกใขขอมูล
เทาน้ัน หากยังตองมีพรสวรรค ความรู และจริยธรรมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรอีกดวย 7

8 สวนนักเขียนชาวจีนใน
ประเทศไทยเจิงซิน มองวาประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย มีผูเรียบเรียงและตีพิมพเผยแพรอยางแพรหลาย 
นักวิชาการ 
 
จีนแผนดินใหญเองก็มีผลงานออกมาไมนอย แมหนังสือวิชาการเลมน้ีจะไมนับเปนประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทยเลมแรก แตก็เปนผลงานท่ีมีการศึกษาวรรณกรรมในระดับลึกซึ้งและกวางขวาง8

9    

4陈慧瑛《东南亚华文文学研究的新收获——读《东南亚华文新文学史》》,中国出版.(2008）年，第 62页。 
5箫村《可喜的丰收——《东南亚华文新文学史》读后》,华文文学，01（2008）年，第 106-109页。 
6郑楚《解读《东南亚华文新文学史》》,世界华文文学论坛，02（2008）年，第 76-77页。 

 
7
郑楚《解读《东南亚华文新文学史》》,世界华文文学论坛，02（2008）年，第 77 页。
8
同上
9
同上  
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ศูนยวิจัยวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน กอตั้งในป 2538 มีพันธกิจท่ี
สําคัญ 4 ประการคือ 1) รวมมือกับสาขาภาษาจีนเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณกรรมจีนสมัยใหมและรวมสมัย 
โดยมุงเนนการวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงการเปดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ี
เก่ียวกับประเด็นดังกลาว 2) พัฒนาความรวมมือกับองคกรตางประเทศ เพ่ือผลักดันการพัฒนาวรรณกรรมจีนโพนทะเลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในป 2539-2541 ไดรวมมือกับสมาคมการวิจัยวรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมืองเซี่ยเหมนิ 

（厦门市东南亚华文文学研究会）จัดตั้งโครงการวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 3) จัดการประชุมวิชาการเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ครั้งท่ี ๑-๖ โดยเริ่ม
จัดครั้งแรกในป 2530  4) ผลิตผลงานวิชาการเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ท้ั ง รู ป แ บ บ

วารสารเชน “เหวินอ้ีเปา” 《文艺报》 “เหวินเสวียเปา” 《文学报》 “เหวินอ้ีลี่ลุนอ่ีวพีผิง”《文艺理

论与批评》เปนตน หนังสือวิชาการเชน   “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”    

《东南亚华文新文学史》และ  “วรรณกรรมจีนสมัยใหมและวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต” 《中国新文学与东南亚华文文学》เปนตน 
ดวยพันธกิจท่ีมุงเนนการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีผลงานท่ีไดรับ 

การยอมรับอยางกวางขวางในหลายรูปแบบ ทําใหศูนยวิจัยแหงน้ีไดรับการยกยองวาเปน “แหลงคนควาดานวรรณกรรมจีนโพน

ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตระดับชาติและนานาชาติ”（国内外东南亚华文文学研究基地）10            
จะเห็นไดวาศูนยวิจัยแหงน้ีเปนสถาบันท่ีไดรับการยอมรับในการกําหนดกรอบความรูเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมิแช็ล ฟูโกต (Michel Foucault ) เห็นวา “ผูใดก็ตามท่ีมีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือ ความรู นับวาผูน้ันมี
อํานาจในการกําหนดกรอบความคิดของสังคมเพ่ือใหสังคมเห็นพองไปในทางเดียวกัน ”1 0

11 บทความน้ีจึงใชกรอบแนวคิดเรื่อง
วาทกรรมของฟูโกต เปนเครื่องมือในการศึกษา โดยมุงพิจารณาความรูเชิงวิชาการวามิใช “ความจริงสัมบูรณ” หรือ “ความ
จริงในอุดมคติ” หากแตเปนวาทกรรมท่ีถูกประกอบสรางโดยความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยจะมุงศึกษาเฉพาะประเด็นเก่ียวกับ 
“ความเปนจีน” ในหัวขอ “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมยัใหมในประเทศไทย” ซึ่งเปนหัวขอแรกท่ีถูกนําเสนอในหนังสือวิชาการ
เลมดังกลาว 
 
วาทกรรม อํานาจและความรู   
 แนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” ไดรับความสนใจจากแวดวงวิชาการอยางแพรหลาย ท้ังในแงของการวิเคราะห ตีความ  
ใหคําจํากัดความ และการนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยในสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ตอไปจะ
นําเสนอคําจํากัดความของ “วาทกรรม”  รวมถึงงานวิชาการดานวรรณคดีศึกษาท่ีใช“วาทกรรม” เปนกรอบแนวคิดสําคัญ 
ดังน้ี  
  สุรเดช โชติอมรพันธ 1 1

12เห็นวา“วาทกรรม” (discourse) เปนแนวคิดในกลุมทฤษฏีสายหลังโครงสรางนิยม ซึ่ง
อิทธิพลอีกดานหน่ึงของกลุมทฤษฏีดังกลาว ทําใหเราเปลี่ยนมุมมองในการพิจารณางานเขียนหรือตัวบทจากฐานะกระจก
สะทอนความเปนจรงิ ไปสูวาทกรรมท่ีประกอบสรางความเปนจริงข้ึน อาจนิยามโดยสังเขปไดวา “วาทกรรม”เปนภาษาหรือ
ระบบสัญลักษณท่ีนําเสนอและประกอบสรางกรอบความคิดและความรู  โดยมิแช็ล ฟูโกต เห็นวา แนวคิดเรื่องวาทกรรม
นําไปสูขอสรุปท่ีวา “ความจริงในอุดมคติ” หรือ “ความจริงสัมบูรณ”น้ันไมไดมีอยูจริง  หากแตความจริงเปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับ
บริบทและสายสัมพันธระหวางความรูและอํานาจ กลาวคือฟูโกตเช่ือวาผูใดก็ตามท่ีมีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือ “ความรู” นับวาผู
น้ันมีอํานาจในการกําหนดกรอบความคิดของสังคมเพ่ือใหเห็นพองไปในทางเดียวกัน  

10《厦门大学东南亚华文文学研究中心》สืบคนจาก https://baike.baidu.com/item/ 厦门大学东南亚华文文学研究中心
/1883571?fr=aladdin 
11 สุรเดช โชตอิมรพันธ  .๒๕๖๐ . ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตะวันตกในคริสตศตวรรษท่ี ๒๐  .พิมพครั้งที่ ๒ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย .
๑๐๘๑๐๙.  

12 เรือ่งเดียวกัน 
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 ไชยรัตน เจรญิสินโอฬาร12

13  ไดใหขอเสนอจากการประมวลความเขาใจจากงานของฟูโกตวา วาทกรรมมิไดหมายถึง 
คําพูด หรือถอยแถลงอยางท่ีมักเขาใจกัน หากหมายถึงระบบหรือกระบวนการในการสราง/ผลิต (constitute) เอกลกัษณ 
(Identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพสิ่งตางๆในสังคมท่ีหอหุมเราอยูไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ 
หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรมเปนระบบท่ีทําใหการพูด/การเขียนในสังคมหน่ึงๆเปนไปได เพราะวาทกรรมจะเปนตัวกําหนด
กฎเกณฑ เง่ือนไข และกลไกตางๆในการพูด/การเขียน ดังน้ันวาทกรรมจึงเปนมากกวาเรื่องภาษาหรอืคําพูด แตมีภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรม (discursive practices) ซึ่งปรากฏในรูปจารีตปฏิบัติ ความเช่ือ คุณคา และสถาบันตางๆในสังคมท่ี
เก่ียวของกับประเด็นน้ันๆดวย  
 รัชกฤช วงษวิลาส13

14   ไดวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมในงานเขียนของหูซื่อ ปญญาชนซึ่งเปนแกนนําใน
ขบวนการวัฒนธรรมใหม โดยมุงวิเคราะหวาทกรรมวาดวย “วรรณกรรมเปน” “วรรณกรรมตาย” และ “ภาษาแหงชาติ”  
โดยผูเขียนเห็นวา เปาหมายของวาทกรรมวิเคราะหไมไดทําเพ่ือตัดสนิคุณคา ดี ไมดี ควร ไมควร ถูก หรือผิด หากแตจะ
พยายามแสดงใหเห็นกระบวนการสรางคณุคาและความหมายใหแกวาทกรรมท้ัง 3 ประการโดยมองวางานเขียนของหูซื่อคือ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ตามแนวคิดของฟูโกต   

บทความน้ีใชแนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” ขางตนเปนกรอบในการศึกษาวาทกรรมความเปนจีน ในหัวขอ“วรรณกรรม
จีนโพนทะเลสมยัใหมในประเทศไทย” โดยมิไดมุงหมายจะตดัสินคุณคาของงานวิชาการดังกลาว หากแตมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษากระบวนการประกอบสรางความรูเก่ียวกับวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย บนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีวา “ผูใดมสีิทธ์ิ
กําหนดวาสิ่งใดคือความรู ผูน้ันยอมมีอํานาจในการกําหนดกรอบแนวคิดของสังคม”  
 
 “ความเปนจีน” ในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย : อัตลักษณท่ีถูกประกอบสราง 
 จวงจงช่ิง บรรณาธิการหนังสือเรือ่ง “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมยัใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  ไดระบุ
ไวในคํานําหนังสือวา “วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” มีอัตลักษณท่ีสมัพันธกันอยู 3 ประการ

คือ “ความเปนสากล” （国际性） “ความเปนชาติพันธุ” （民族性）และ “ความเปนทองถ่ิน”（本土

性） 15  โดยอัตลักษณ “ความเปนชาติพันธุ” ในท่ีน้ีหมายถึง “ความเปนจีน” ซึ่งเปนรากเหงาทางวัฒนธรรมของชาวจีน
โพนทะเล  ดังท่ีจวงจงช่ิงไดกลาวไววา “ความเปนสากลของวรรณกรรมไดผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกับความเปนชาติพันธุ 
วรรณกรรมจนีโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เชนเดยีวกัน วรรณกรรมจะตองมีอัตลักษณทางชาติพันธุกอน จึงจะ
สามารถกาวสูความเปนสากลได ความเปนชาติพันธุในงานเขียนสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเดนทางเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม จรยิธรรม และจิตวิญญาณของชาวจีน”15

16   หัวขอ“วรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในประเทศไทย” ซึ่งเปนหัวขอ
แรกในหนังสือวิชาการเลมดังกลาว ไดประกอบสราง“ความเปนจีน” ผานแงมุมตางๆ ดังน้ี  

1) กระแสวรรณกรรมจีนกับพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 
 ผูเขียนไดนําเสนออิทธิพลของกระแสวรรณกรรมจีนตอพัฒนาการของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย โดย
ระบุวาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย มีจุดกําเนิดจาก “ขบวนการวรรณกรรมใหม” ซึ่งเปนสวนหน่ึงของขบวนการรัก

ชาติ 4 พฤษภา  （五四新文学运动 17 ซึ่งการปฏิวัติวรรณกรรมไดเริม่กอตัวข้ึนกอนขบวนการรักชาติ  4 พฤษภา 
 
โดยกลุมปญญาชนสมยัใหม มีจดุมุงหมายเพ่ือตอตานแนวคดิศักดนิาและอํานาจจักรวรรดินิยมตะวันตก เพ่ือแสวงหาสิทธิ
เสรภีาพ และความเสมอภาคแหงความเปนมนุษย กระแสการปฏิวัตวิรรณกรรมใหมปรากฏชัดเจนยิ่งข้ึนเมื่อหูซื่อ       

（胡适）ไดตีพิมพบทความเรื่อง  “ขอคิดเห็นเบ้ืองตนเก่ียวกับการปฏิวัติวรรณกรรม” 《文学改良刍议》 

ลงในวารสาร “เยาวชนใหม” 《新青年》ปท่ี 2 ฉบับท่ี 5 ในวันท่ี 1 มกราคม 2460 และเมื่อขบวนการรักชาติ 4 

13 ไชยรัตน เจรญิสินโอฬาร ,วาทกรรมการพัฒนา:อํานาจ ความรู เอกลักษณ และความเปนอ่ืน  .พิมพครั้งที่ ๕  . กรุงเทพฯ: วิภาษา  .๑๘-๒๑  .  
14 รัชกฤช วงษวิลาส .“บทวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมหูซื่อ” .วารสารจีนศึกษา ๑๐ , ๑ )มกราคม-มิถนุายน ๒๕๖๐(  : หนา ๑๑๕ -๑๑๖.  
15 庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 1页。 
16 同上，第 3页。 

17 同上，第 7页。 
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พฤษภา ไดปะทุข้ึนในป 2462 ก็ยิ่งผลักดันสนับสนุนขบวนการปฏิวัติวรรณกรรมใหมใหไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ใน

บทความ“ขอคิดเห็นเบ้ืองตนเก่ียวกับการปฏิวัติวรรณกรรม”  หูซื่อไดเสนอ “กิจแปดประการ” （八不主义)17

18   วา
ดวยการละท้ิงขนบการเขียนท่ียึดถือปฏิบัติในวรรณคดจีีนโบราณ    รวมถึงเรียกรองใหแวดวงวรรณกรรมจีนหันมาใช

ภาษาไปฮวา （白话）หรือภาษาสามัญ  แทนการใชภาษาเหวินเหยียนเหวิน （文言文）หรือภาษาวรรณคดี  
 การรณรงคใหใชภาษาสามัญมีนัยยะลึกซึ้งกับการสถาปนา “ภาษาแหงชาติ” โดยหูซื่อเห็นวา “หากประเทศจีน
ตองการมีวรรณกรรมเปน ก็จําเปนตองใชภาษาจีนชาวบาน จําเปนตองสรางงานวรรณกรรมท่ีใชภาษาแหงชาติ”18

19  โดยเช่ือวา
มาตรฐานของภาษาแหงชาติควรถูกกําหนดโดยนักประพันธผูยิ่งใหญท้ังหลาย ใหผูคนทําความเขาใจภาษาแหงชาติในฐานะท่ี
ยกระดับสูงพอท่ีจะนํามาใชในงานวรรณกรรม กลาวคือวิธีตัดสินวาการใชภาษาแบบใดจัดเปนภาษาแหงชาติน้ัน ใหพิจารณา
จากภาษาจีนชาวบานท่ีบรรดานักประพันธนํามาใชจริงในงานวรรณกรรมของพวกเขา19

20 
 แนวคิดวาดวย “ภาษาสามญั” และ “ภาษาแหงชาติ” ซึ่งเปนกระแสแนวคิดของปญญาชนในขบวนการรักชาติ 4 
พฤษภา ถูกนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดพัฒนาการวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย โดยผูเขียนไดระบุวา
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยไดปรากฏครั้งแรกในป 2465 คือวรรณกรรมท่ีตีพิมพในหนาวรรณกรรมของวารสาร 

“จงหฺวาหมินเปา ” 《中华民报》เชนนวนิยายเรื่อง “เสยีงเพลงแหงลาฟู” 《拉夫歌声》ของจื่อไฉ    

（子才）กวีนิพนธแนวใหมเรื่อง“กามเทพ”《爱神》และ “ความฝนวันวาน” 《昨夜的梦》ความเรียง

รอยแกวเรื่อง “กามเทพและปศาจผูหิวโหย”  《 爱 神 和 饿 鬼 》ของอูซิน（ 无 心 ）นวนิยายเรื่อง 

“ของขวัญจากบานเกิด” 《故乡带来的礼物》  ของเหลียงกง （良工）เปนตน 20

21 วรรณกรรมดังกลาวถูก
กําหนดใหเปนวรรณกรรมยุคแรกในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เน่ืองจากเปนวรรณกรรมท่ีเขียนดวยภาษา
สามัญ ซึ่งสอดคลองกับวรรณกรรมกระแสหลักในจีนแผนดินใหญในยุคสมยัน้ัน โดยกอนหนาท่ีจะปรากฏวรรณกรรมขางตน ก็
ไดมีงานเขียนของชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยเกิดข้ึนแลว เชน ในชวงหลังการสถาปนาสาธารณรฐัจีนในป 2454 ไดปรากฏ

การตีพิมพผลงานของนักเขียนจํานวนหน่ึง เชนโหวอ่ีฝู （侯乙符）สี่วเจาหราน （许照然）และเซยีวฮดุเสง็ 

（萧佛成 )21

22  เปนตน หากแตงานเขียนดังกลาวไมถูกจัดใหอยูในขอบเขตวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทย เน่ืองจาก “งานเหลาน้ันลวนเขียนข้ึนดวยภาษาวรรณคดีหรือเหวินเหยียนเหวิน”  22

23 
 การผลิตซ้ําวาทกรรมวาดวยภาษาแหงชาติ ซึ่งเปนหน่ึงในอุดมการณของปญญาชนในขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา 
ยังปรากฏในการนําเสนอขอมลูของนักเขียน ซึ่งในหัวขอดังกลาวมีการกลาวถึงนักเขียนและผลงานกวารอยคน หากแตมีการ

นําเสนอชีวประวัติของนักเขียนเพียงคนเดียวคือหลินเตีย๋อี （林蝶衣）โดยใชพ้ืนท่ีในการนําเสนอ 1 หัวขอยอย ความ 
 
ยาวประมาณ 2 หนา ชีวประวัติของหลินเตี๋ยอ๋ีถูกคัดเลือกมานําเสนอเพ่ือตอกย้ําใหเห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดขบวนการรักชาติ 
4 พฤษภาท่ีมีตอนักเขียนชาวจีนโพนทะเล ดังน้ี  “หลินเตี๋ยอี เกิดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2450 หลังจากสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเจว๋ียหมินแลว ก็เดินทางไปศึกษาตอท่ีเมืองจีน ขณะกําลังศึกษาอยูท่ีน่ัน เปน
ชวงเวลาแหงการปฏิวัติวรรณกรรมใหมของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภาไดเริ่มตนขึ้น เขาไมเพียงแตไดรับการอบรมตาม      
ขนบวัฒนธรรมจีนโบราณเทาน้ัน หากแตยังไดซึมซับรับเอาอิทธิพลของการปฏิวัติวัฒนธรรมและการปฏิวัติวรรณกรรมใหม
ดวย” 2 3

24  นอกจากน้ียังพบวาผูเขียนไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับหลินเตี๋ยอีโดยใชมุมมองแบบอัตวิสัย เชนการใชถอยคําใน

18 ๑) ตองพูดในส่ิงที่รูสึกจริงเทานัน้ （须言之有物   ）๒) ไมเลียนแบบคนโบราณ （不摸仿古人）๓) ตองเครงครัดไวยากรณ （须讲究文法）     

๔) ไมแสรงรําพันเรียกรองความสนใจ （不作无病之呻吟）๕) ตองกําจัดสํานวนซํ้าซากที่ใชสืบตอกันมาตามความเคยชนิ （务去蓝调套话）๖) ไมอุปมา

โดยใชเรื่องเลาโบราณ （不用典）๗) ไมใชเสียงและความหมายแบบกลอนโบราณ （不讲对仗）ไมหลีกเล่ียงการใชภาษาพ้ืนๆงายๆ （不避俗语俗字

） (รัชกฤช วงษวิลสาส,หนา ๑๑๗ ) 
19  รัชกฤช วงษวิลาส .“บทวิเคราะหวาทกรรมวาดวยวรรณกรรมหูซื่อ” .วารสารจนีศึกษา ๑๐ , ๑ )มกราคม-มิถนุายน ๒๕๖๐(  : หนา ๑๒๐ .  
20 เรือ่งเดียวกัน, หนา ๑๒๑. 
21庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 8页。 
22 เจาของหนังสือพิมพจีน “หฺวาเซียนรือ่เปา” 《华暹日报》และ “จีนโนสยามวารศัพท” 
23
庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 4页。 

24
庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 11 页。 
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ขอเขียนท่ีแสดงใหเห็นถึงความยกยองช่ืนชมท่ีมีตอนักเขียนผูน้ี เชน “ในปเดียวกัน หลินเตี๋ยอีผูปราดเปรื่องก็ไดเขียนกวีนิพนธ
เรื่อง ‘เศษซากของวาวกระดาษ’ ข้ึนดวยอิทธิพลของกระแสแนวคิดสมัยใหมของขบวนการ 4 พฤษภา เพ่ือสะทอนใหเห็น
ชะตากรรมอันโศกสลดของสตรีผูแสวงหาอิสรภาพแหงปจเจก” 24

25   
การเชิดชูปญญาชนผูไดรับอิทธิพลจากขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ถูกขับเนนใหเดนชัดข้ึน ดวยการนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับนักเขียนในยุคกอนหนาน้ันโดยแฝงนํ้าเสียงท่ีมีอคติ เชน “ชาวจีนโพนทะเลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยในยุคแรกๆ
โดยมากเปนกรรมกร แตเน่ืองจากมีการยกเลิกระบบการสอบรับราชการ ‘เคอจี่ว’ในสมัยปลายราชวงศชิง จึงทําใหมีคนรู
หนังสือเขามาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยูบาง ดวยชาติกําเนิด และประสบการณทําใหพวกเขายังยึดติดอยูกับสิ่งท่ีไร
คุณคาของวรรณคดีเกา หลังยุคสาธารณรัฐ คนรูหนังสือสองสามคนท่ีมีความคิดกลางเกากลางใหม ก็เริ่มจะมีผลงานออก        
สูบรรณพิภพบาง เชน โหวอ่ีฝู เซียวฮุดเส็ง สี่วเจาหรัน เรียกไดวาเปนงานท่ีมีช่ือเสียงในขณะน้ัน แตงานเหลาน้ันลวนเขียนข้ึน
ดวยภาษาวรรณคดีหรือเหวินเหยียนเหวิน”25

26 
 จะเห็นไดวาผูเขียนไดใชกระแสวรรณกรรมจีนในยุคขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ซึ่งนิยมการเขียนวรรณกรรมดวย
ภาษาสามัญ มาเปนเกณฑในการกําหนดและตัดสินงานเขียนในประเทศไทยวางานช้ินใดควรจะอยูในขอบเขตและถูกคัดเลือก
ลงในประวัติวรรณกรรม เมื่อไดกําหนดชัดเจนแลววาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยมีจุดเริ่มตนจากอิทธิพลของ
กระแสแนวคิดขบวนการรักชาติ 4 พฤษภาในจีนแผนดินใหญ ดังน้ันแนวโนมของกระแสวรรณกรรมในยุคหลัง จึงมีความ
สอดคลองกับกระแสวรรณกรรมในจีนแผนดินใหญ เชนกวีนิพนธสมัยใหมในชวงทศวรรษท่ี 1920 2 6

27  นวนิยายแนวสัจนิยม

ในชวงทศวรรษท่ี 1940-197028 นวนิยายขนาดสั้น（微型小说）ในทศวรรษท่ี 1990 2 8

29 เปนตน อิทธิพลของกระแส
วรรณกรรมจีนตอการสรางสรรคผลงานของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย จะถูกนําเสนอใน 3 รูปแบบคือ   
1) ประสบการณการศึกษาและการใชชีวิตในจีนแผนดินใหญของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย เชนกรณีของหลินเตี๋ยอี ดังท่ี
ไดนําเสนอไปแลวขางตน  2) การตีพิมพเผยแพรของนักเขียนชาวจีนแผนดินใหญในสื่อสิ่งพิมพจีนในประเทศไทย เชนการ

ตีพิมพเรื่องสั้น “ปกษาสันนิวาส” 《命命鸟》ของสี่วตี้ซาน （许地山）ในหนังสือพิมพจงหฺวาหมินเปา ในพ.ศ. 
2465 มีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานเขียนแนวสัจนิยม หรือการสะทอนภาพชีวิตของผูคนในสังคมไทยของนักเขียนในประเทศ
ไทย เน่ืองจากเรื่องสั้นดังกลาวเปนงานเขียนท่ีนําเสนอประเด็นเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีความสอดคลองกับคติความเช่ือใน
สังคมไทย 2 9

30 จะเห็นไดวากระแสวรรณกรรมจีนแผนดินใหญมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานเขียนของนักเขียนชาวจีนในไทย 
แมแตการสรางสรรคประเด็นเก่ียวกับ “ความเปนไทย”ก็ยังตองอางอิงและหยิบยืมแนวคิดจากวรรณกรรมจีน  และ 3) ความ
รวมมือทางวรรณกรรมระหวางนักเขียนในประเทศไทยและนักเขียน นักวิชาการชาวจีนแผนดินใหญ    โดยเริ่มปรากฏชัดเจน
ในชวงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-จีน ในป 2518 ซึ่งเปนชวงท่ีจีนเริ่มใชนโยบายเปดประเทศ เชน ในป  
 

2526 วารสาร “ตาจงเหวินอ้ี” 《大众文艺》ไดจัดการแขงขันการเขียนนวนิยายขนาดสั้นข้ึน  และไดเชิญปว

หยัง（柏扬）นักเขียนชาวไตหวัน หลิวอ่ีช่ัง（刘以鬯）นักวิชาการชาวฮองกง และเหราเผิงจื่อ （饶芃

子）นักวิชาการชาวจีนแผนดินใหญมาเปนกรรมการตัดสิน 30

31 ในป 2530  มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินไดจัดการประชุมวิชาการ

ดานวรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 1 ข้ึน  นักเขียนชาวจีนในประเทศไทยคือ ปาเออร（巴尔）

หลิ่งหนานเหริน（岭南人）และหลี่เซาหรู （李少儒）ไดเขียนบทความเพ่ือนําเสนอในการประชุมดวย 31

32 และ

25
同上，第 10页。  

26
同上，第 3-4 页。 

27
同上，第 9 页。 

28
同上，第 31 页。 

29
同上，第 56页。 

30庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 11页。 
31同上，第 47页。 

32同上，第 50页。 
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ตั้งแตป 2523 เปนตนมา สมาคมนักเขียนจีนไดสงนักเขียนมาเยือนประเทศไทยท้ังสิ้น 4 รุน 3 2

33เปนตน  ความรวมมือขางตน
สงผลใหนักเขียนชาวจีนในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากกระแสวรรณกรรมจีน ทําใหแนวโนมพัฒนาการวรรณกรรมจีนโพน
ทะเลในประเทศไทยมีความสอดคลองกับวรรณกรรมจีน กอใหเกิด“ความเปนจีน” ซึ่งถือเปนหน่ึงในอัตลักษณรวมของ
วรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2) กระแสการเมืองจีนกับชะตากรรมของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย  
ผูเขียนไดแบงยุควรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยเปน 4 ยุค ตามเหตุการณทางประวัติศาสตรการเมืองในจีน

แผนดินใหญท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย โดยไดระบุไวในบทนําวา “วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยมีความเปนมา
กวารอยป โดยมีจุดกําเนิดจากความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางไทยและจีน แนวโนมของ
วรรณกรรมยึดโยงอยูกับความเฟองฟูและตกต่ําของโรงเรียนจีนและกิจการหนังสือพิมพจีนในประเทศไทย”3 3

34  หากพิจารณา
ชวงเวลาในการแบงยุควรรณกรรม จะเห็นถึงอิทธิพลของกระแสการเมืองจีนท่ีมีตอวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 
ดังน้ี ยุคท่ี 1 ยุคแรกเริ่มของวรรณกรรม พ.ศ.2465-2479 คือชวงเวลาระหวางการปรากฏการตีพิมพวรรณกรรมท่ีไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของขบวนการรักชาติ 4 พฤษภา ถึงกอนสงครามตอตานญี่ปุน ยุคท่ี 2 ยุคตอตานสงคราม พ.ศ.2480-2488 
คือชวงเวลาระหวางสงครามตอตานญี่ปุนของจีนแผนดินใหญ ถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2  ยุคท่ี 3 ยุคแหงการฟนฟู  
พ.ศ.2488-2523 คือชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2  สงครามเย็น ถึงหลังการสถาปนาความสัมพันธทางการเมืองไทย-จีน   
และยุคท่ี 4 ยุคแหงความรุงเรือง พ.ศ.2523 ถึงปจจุบัน  

จะเห็นไดวากระแสการเมืองในจีน มีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทย กลาวคือ หากรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายท่ีเปนปฏิปกษตอจีน ก็จะใชมาตรฐานท่ีเขมงวดกวดขันตอชาวจีนในประเทศไทย เชน
การสั่งปดโรงเรียนจีน และหนังสือพิมพจีน ทําใหวรรณกรรมจีนโพนทะเลตองตกต่ําลง แตในทางตรงกันขามหากสถานการณ
ทางการเมืองดีข้ึน รัฐบาลไทยดําเนินนโยบายท่ีเปนมิตรตอจีน ก็จะสงผลใหวรรณกรรมจีนโพนทะเลรุงเรืองข้ึนดวย 

 ผูเขียนไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับเหตุการณทางการเมืองของจีนและไทย เพ่ือสนับสนุนแนวคิดท่ีวากระแสการเมือง
จีนเปนตัวกําหนดชะตากรรมของวรรณกรรม  เชนการกลาวถึงความเคลื่อนไหวของชาวจีนในประเทศไทยหลังเกิดเหตุการณ

หลูโกวเฉียว （卢沟桥事变）ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2480 ซึ่งเปนชนวนแหงสงครามตอตานญึ่ปุน ดังน้ี “หลังจาก
เกิดเหตุการณหลโูกวเฉียว ชาวจนีในประเทศไทยทุกแวดวงตางก็อุทิศตนเพ่ือการกูชาติและตอตานญีปุ่น  พวกเขาไดกอตัง้ 
‘สมาคมตอตานจักรวรรดินิยม’ข้ึน จัดการประชุมเพ่ือราํลึกถึงทานหลูซว่ิน34

35   และรวมกันขับรองบทเพลงตอตานญี่ปุน เชน 
‘บนผืนนํ้าซงฮวาเจียง’ และ ‘ลาํนําทหารกลา’ ”35

36  ขบวนการตอตานญี่ปุนของชาวจีนในประเทศไทย ขัดแยงกับนโยบายของ
รัฐบาลไทยในขณะน้ัน ซึ่งในเดือนกันยายน ป 2484 จอมพลป.พิบูลสงครามไดลงนามเพ่ืออนุญาตใหทหารญี่ปุนตั้งฐานทัพใน
ประเทศไทย และในเดือนธันวาคมรัฐบาลไทยไดก็ไดลงนามรวมเปนพันธมิตรกับญีปุ่น ทําใหการใชนโยบายกวดขันความ
เคลื่อนไหวของชาวจีนไดรับแรงสนับสนุนมากข้ึน การยึดครองพ้ืนท่ีของทหารญี่ปุนและนโยบายไมตอตานของจอมพล ป.   
พิบูลสงคราม กอใหเกิดเภทภัยอยางใหญหลวงตอประชาชน และทําใหประชาชนลุกฮือข้ึนมาประทวงตอตาน36

37   
ประเด็นเก่ียวกับการกูชาติ ตอตานญี่ปุนของชาวจีนในไทย ถูกนําเสนอเพ่ือตอกย้ําใหเห็นถึง “ความเปนชาต”ิหรือ 

“ชาตินิยม” ของชาวจีนโพนทะเล โดยผูเขียนไดมอง “คนจีนรักชาติ” เหลาน้ีวาเปนภาพแทนของชาวจีนโพนทะเลในประเทศ
ไทย โดยเห็นวา “การตอตานญี่ปุนแสดงใหเห็นถึงสํานึกแหงความเปนชาติของชาวจีนในประเทศไทย และยังมีความสัมพันธกับ
ทาทีท่ีรัฐบาลไทยมีตอชาวจีน รวมถึงนโยบายของรัฐบาลกกมินตั๋งท่ีมีตอชาวจีนโพนทะเล แมรัฐบาลไทยจะพยายามใชนโยบาย
กลืนชาติกับชาวจีนผานนโยบายดานการศึกษาและการโอนสัญชาติ หากแตรัฐบาลกกมินตั๋งก็ยังมองวาชาวจีนโพนทะเลคือ
พลเมืองของประเทศจีน ดังน้ันสํานึกทางการเมืองและสํานึกทางวัฒนธรรมของชาวจีนเหลาน้ีจีงมีแนวโนมวาจะภักดีตอชาติจีน

33同上 
34同上，第 3页。  

35
 鲁迅（） บิดาแหงวรรณกรรมจนีสมัยใหม  งานเขียนของเขามีอทิธิพลตอเยาวชนรุนใหมในยุคนั้นอยางกวางขวาง และมีความสําคัญย่ิงตอการสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในพ.ศ.๒๔๙๒ 
36庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 15页。 
37同上 
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มากกวา เมื่อแผนดินแมมีภัย จิตสํานึกในการตอสูเพ่ือชวงชิงเอกราชใหแกเผาพันธุของตน จึงเขมขนข้ึนโดยปริยาย”37

38 แตเมื่อ
พิจารณาจากขอมูลอ่ืนๆจะเห็นวาผูเขียนไดคัดเลือกและปดก้ันขอมลูเพ่ือนําเสนอเฉพาะภาพของ“คนจีนรักชาติ” ซึ่ง เออิจิ มู
ราชิมา นักวิชาการชาวญี่ปุน ไดศึกษาประเด็นเก่ียวกับการเมืองจีนสยาม และมีความเห็นวา “ปฏิกิริยาของชาวจีนตอนโยบาย
รุนแรงของรัฐบาลไทยแบงไดเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 1) ไมยอมละท้ิงความเปนจีนและปฏิบัติกิจกรรมการเมืองตอไป เชน
ลวน วองวาณิช หรือบ้ังลูฮั้ว เปนตน บุคคลประเภทน้ีถูกเนรเทศหรือกลับไปเมืองจีนดวยความสมัครใจเพ่ือรับใชชาติจีน 2) เลือก
ความเปนไทยเชนมา บูลกุล 4) รวมมือกับรัฐบาลไทย แตไมรังเกียจการติดตอคาขายกับฝายญี่ปุนเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
แตในอีกดานหน่ึงก็แอบชวยเหลือขบวนการตอตานญี่ปุนโดยความสมัครใจ ซึ่งผูนําชาวจีนสวนมากเลือกประเภทท่ี 3”38

39 
นักเขียนชาวจีนในประเทศไทยในยุคน้ันถูกมองวาเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ เน่ืองจากมีการใชวรรณกรรม

เปนเครื่องมือในการเผยแพรอุดมการณกูชาติ ตอตานญี่ปุนท้ังในรูปแบบของการเขียนบทละคร และจัดแสดงง้ิวการเมือง เพ่ือ

ปลุกใจผูท่ีเพิกเฉยตอสถานการณการเมืองหรือผูท่ีมีระดับการศึกษาไมสูงนัก เชนบทละครเรื่อง “ดับสูญ”《灭亡》และ 

“บทเพลงแหงทุงกวาง”《旷野之歌》 3 9

40 รวมถึงการเขียนวรรณกรรมวิพากษวิจารณรัฐบาลไทยเชน นวนิยายเรื่อง 

“เขตตองหาม” 《禁区》ของปาเออร เปนตน 4 0

41  ผูเขียนไดฉายใหเห็นภาพของความตกต่ําของแวดวงวรรณกรรม อัน
เน่ืองมาจากการใชมาตรการท่ีเขมงวดของรัฐบาลไทย  ดังน้ี “ในป 2480-2481 ประเทศไทยมีชมรมวรรณกรรมและวารสาร
ภาษาจีนโดยรวมประมาณ 39 ฉบับ ในป 2481-2482 ปาเออรไดกอตั้งสมาคม ‘ซือเฉา’ข้ึน และออกวารสาร ‘เรอเฟง’ โดยรับ
หนาท่ีเปนบรรณาธิการ หลังจากป ๒๔๘๑ แวดวงวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทยก็ประสบชะตากรรมเลวราย 
นักเขียนแยกยายไปคนละทิศละทาง บรรณพิภพเขาสูความตกต่ําหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงไดฟนตัวข้ึน”41

42 
การนําเสนอเหตุการณทางการเมือง เพ่ือตอกย้ําวากระแสการเมืองจีนเปนตัวกําหนดทิศทางของชะตากรรมของ

วรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย ยังปรากฏชัดในการเขียนบรรยายวรรณกรรมในยุคท่ี ๓ ซึ่งครอบคลุมเวลาชวง
สงครามเย็น ดังน้ี “ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2491 จอมพลป.พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนวาระท่ี 2 
บรรยากาศสงครามเย็นในเวทีการเมืองโลกปกคลุมแผขยายมาถึงประเทศไทย จอมพลป.ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากอเมริกาให
ข้ึนมาดํารงตําแหนงอีกครั้ง ไดกลายเปนหมากตัวหน่ึงท่ีตะวันตกใชในการควบคุมจัดการประเทศคอมมิวนิสต ในสถานการณท่ี
ไมปกติน้ี รัฐบาลไทยไดใชนโยบายกวดขันชาวจีนอีกครั้ง โดยการสั่งปดโรงเรียนจีน ลดช่ัวโมงเรียนภาษาจีน เพ่ือลด
สถานการณเรียนการสอนภาษาจีนใหเปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา”42

43 หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2492 รัฐบาล
ไทยในฐานะพันธมิตรของอเมริกา ก็ไดดําเนินนโยบายท่ีเปนปฏิปกษตอจีน รวมถึงชาวจีนในประเทศไทยดวย ในป 2501 จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี  ไดประกาศหามไมใหมีการติดตอใดๆกับจีนแผนดินใหญ และใชนโยบายควบคุมชาวจีนใน
ประเทศไทยอีกครั้งท้ังนโยบายดานการศึกษาภาษาจีน และการสั่งปดหนังสือพิมพจีนทําใหหนังสือพิมพจีนเหลืออยูเพียง 4 
ฉบับในชวงป 2502-252344 

ความรุงเรืองของวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย เกิดจากการดําเนินนโยบายท่ีผอนปรนตอชาวจีน อันเปน
ผลมาจากความสัมพันธอันดีของท้ังสองประเทศ โดยในการเขียนบรรยายวรรณกรรมในยุคท่ี 4 ผูเขียนไดนําเสนอเหตุการณ
ทางการเมืองท่ีผลักดันใหเกิดทาทีท่ีเปนมิตรระหวางรัฐบาลไทยและจีน เพ่ือสนับสนุนความรุงเรืองของวรรณกรรมในยุคน้ี ดังน้ี 
ป 2512 ประธานาธิบดีริชารด นิกสันแหงสหรัฐอเมริกา ไดประกาศใชลัทธินิกสัน เพ่ือตัดสินใจลดบทบาททางการทหารใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2514 องคการสหประชาชาติไดใหการยอมรับสถานะของจีนแผนดินใหญ ป 2515 รัฐบาลจีนไทย
ดําเนินนโยบายการทูตปงปอง และประธานาธิบดีริชารด นิกสัน เยือนสาธารณรัฐจีนอยางเปนทางการในปเดียวกัน ป 2518 
รัฐบาลไทยและสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน44

45   ความสัมพันธอันดีระหวางจีนและไทย สงผล

38同上，第 16页。 
39

 เออจิิ มรูาซิมา  .๒๕๓๙  . การเมืองจีนสยาม .กรุงเทพฯ: กูดวิว เพรส  .๒๑๓  
40庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 15页。
41同上，第 18页。   

42同上，第 16页。   
43同上，第 23页。 

44庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 24页。
45同上，第 44-45页。    
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ใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายท่ีผอนปรนตอชาวจีน โดยในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2535 กระทรวงศึกษาไดรับรองสถานภาพของ
ภาษาจีนวามีความเทาเทียมกันกับภาษาตางประเทศอ่ืนๆเชนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน เปนตน ในแวดวง
หนังสอืพิมพจีนก็มีก็มีแนวโนมท่ีดีข้ึน  เห็นไดชัดเจนจากการเพ่ิมวารสารเก่ียวกับวรรณกรรม ในหนังสือพิมพฉบับตางๆ รวม
ท้ังสิ้น 30 ฉบับ โดยตนฉบับในแตละเดือนมีจํานวนกวา ๖ แสนตวัอักษร45

46 ปรากฏการณท่ีกลาวมาขางตนลวนแตเปนปจจัยท่ี
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย จะเห็นไดวา “กระแสการเมืองจีน” คือ “ความเปนจีน”              
อีกมิติหน่ึงท่ีผูเขียนประกอบสรางข้ึนเพ่ือขับเนนใหเห็นอิทธิพลของจีนแผนดินใหญตอชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย  

3) กระแสวัฒนธรรมจีนกับการสรางวรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย 
 จากหัวขอท่ีกลาวไปแลวขางตน สามารถมองเห็นทัศนะของผูเขียนท่ีมีตอนักเขียนชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทยได 
โดยผูเขียนมองวาชาวจีนเหลาน้ันมสีํานึกทางการเมืองท่ีโนมเอียงมาทางจีนมากกวาไทย จึงเกิดจิตสํานึกท่ีจะตอสูเพ่ือปกปอง
มาตุภูมิทามกลางบรรยากาศทางการเมืองท่ีตึงเครียด ซึ่งสํานึกทางการเมืองดังกลาวผูกพันกับความเปนชาติพันธุอยางแนบ
แนน   ในการบรรยายเก่ียวกับวรรณศิลปหรือศิลปะการใชภาษาในงานเขียนของนักเขียนชาวจีนในประเทศไทย  ผูเขียนไดเผย
ใหเห็นถึงอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมจีน ซึ่งเก่ียวพันกับสํานึกทางชาติพันธุของนักเขียนตอการสรางสรรควรรณศิลปในงาน

เขียน ท่ีชัดเจนคือการสราง “จินตภาพ”หรืออ้ีเซี่ยง （意象）ซึ่งเปนกลวิธีท่ีถือเปนขนบในการประพันธวรรณกรรมจีน 
รวมถึงการนําเสนอแนวคิดในเชิงปรัชญาในวรรณกรรม46

47  

 ฉีตาเวยและเวยโสวจง （齐大卫、魏守忠）ไดใหนิยาม “อ้ีเซี่ยง” ไววา “คือการนําเอาอารมณ
ความรูสึกอันเปนอัตวิสัยของผูเขียน หลอมรวมเขากับวัตถุท่ีเปนภววิสัย  เปนมโนทัศนวาดวยการผสานระหวางความเปน
นามธรรมและรูปธรรม เชนการใชจินตภาพ ‘ตนไม’ในกวีนิพนธของอายชิง เปนการใชรูปลักษณความเท่ียงตรงและมีชีวิตชีวา
ของตนไม มาพรรณนาอารมณความรูสึกของกวี ดังน้ันการทําความเขาใจของรูปลักษณของวัตถุอันเปนรูปธรรม เพ่ือเขาถึงโลก
ภายในจิตใจของกวี อาจตองอาศัยการตีความอยางความลึกซึ้งในเชิงปรัชญา” 4 7

48 ศิลปะการใชจินตภาพในวรรณกรรม           
ของนักเขียนชาวจีนในไทย สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันกับวัฒนธรรมจีนอันเปนรากเหงาของนักเขียน  โดยปรากฏการใชจนิต 
ภาพท่ีแสดงนัยยะถึงความเปนจีนในวรรณกรรมเปนจํานวนมาก เชน “ชา” “มังกร” “ชีวหยวน”48

49 “สิงหโตหิน” “ดอกจุย
เซียน” เปนตน 
 การใชจินตภาพดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความยึดมั่นในรากเหงาความเปนจีนของกวี ขณะเดียวกันก็เผยใหเห็นถึง
ความเดียวดายของคนพลดัถ่ิน ท่ียังถวิลหาความอบอุนคุนเคยของแผนดินแม  เชนกวีนิพนธ “ฉันโอบกอดเธออยางสับสนบน

หนทาง”《我抱着你彷徨在街头》ของซือเหรินเพียว （诗人飘）ไดใชจินตภาพ “ชีวหยวน” 
“เทศกาลบะจาง” และ “ขบวนการรักชาติ ๔ พฤษภา”    มาถายทอดอารมณความรูสึกของกวี เชน “เรือมังกรคือบทกวี” 

（龙船是诗） “บะจางคือบทกวี” （粽子是诗） “4 พฤษภาคือบทกวี” （五四是诗）   

“เดือนพฤษภาลวนแตคือบทกวี” （五月总是诗）50  ในความเรียงรอยแกวเรื่อง “จันทรกระจางกลางสายธาร” 

《明月水中来》 ของ “ซือหมากง” （司马攻）ใช “กานํ้าชา”  ซึ่งเปนมรดกตกทอด ๓ ช่ัวอายุคน
จากบรรพบุรุษ เพ่ือสื่อถึงการถายทอดวัฒนธรรมจีนจากรุนสูรุน ยามเมื่อใชกาใบน้ีชงชา  กลิ่นหอมออนๆของใบชาท่ีอบอวล
ฟุงกําจาย จะชวนใหผูประพันธ (ซอืหมากง) สัมผสัไดถึงจิตวิญญาณแหงวัฒนธรรมจีนอันมเีอกลักษณเฉพาะตัว ในงานเขียน

เรื่อง “จุยเซียนเอย ไฉนเลยจึงไมผลดิอก” 《水仙！你为什么不开花》ใช “ดอกจุยเซียน” ซึ่งเปนพรรณไม
ท่ีเจริญงอกงามในแถบจีนตอนใต คือบริเวณมณฑลกวางตุงและฮกเก้ียน ดินแดนมาตุภูมิของชาวจีนโพนทะเล เปนสัญลักษณ
แทนความอาลัยอาวรณบานเกิด โดยผูประพันธไดเลาเรื่องราวการนําดอกจุยเซยีนจากเมืองจีนมาปลูกในเมืองไทย แตดอกไม
ชนิดน้ีกลับเหี่ยวเฉารวงโรย ไมผลดิอกใหช่ืนชม สุดทายจึงนําลูกๆเดนิทางไปเมืองจีนเพ่ือช่ืนชมดอกจุยเซียน 50

51 

46同上，第 47页。 

47齐大卫、魏守忠《写作词典》，北京：学苑出版社，第二次印刷，2004年，第 21页。   
48庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 21页。  

49
 กวีรกัชาตแิหงแควนฉู ผูยอมพลีชีพกระโดดน้ําตายเพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ตอมาคนรุนหลังไดจดัเทศกาลบะจางขึน้เพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของ    

ชีวหยวน
50庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 68页。
51

 同上
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 นอกจากน้ีผูเขียนยังไดนําเสนอวรรณกรรมท่ีสะทอนอารมณความรูสึกถึงความเดยีวดายของคนพลดัถ่ิน  โดยใชจินต

ภาพท่ีแสดงถึงความผูกพันรําลึกถึงบานเกิดในแผนดินจีน เชน “เมฆท่ีบานเกิด”《故乡的云》ของหลินมู  （林

牧） “รอยยิ้มของยา” 《祖母的微笑》ของ “เหรากงเฉียว” （饶公桥）“อาลัยรักสายนํ้าแหงบาน

เกิด”《故乡水情悠悠》ของหงหลิน （洪林）“รองเทาฟางคูเกา” 《老草鞋》ของไปลิ่งไห（白

令海）“ยากตัดใจ อาลัยบานเกิด” 《乡心难割情难舍》ของหลินเหวินฮยุ   （林文辉） “นกนางนวล” 

《海鸥》ของจวงมู （庄牧） “ผูกดวงใจไวในมาตุภูมิ”《情系故土》ของหลิวจูเฉียว （刘助桥）
เปนตน51

52  
 อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนตอการสรางสรรควรรณศิลปในวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย  ยังพบในการ

สอดแทรกแนวคิดเชิงปรัชญา เพ่ือเพ่ิมสุนทรียะใหแกวรรณกรรม เชนในเรื่องสั้น “กานํ้าชา” 《心壶》ของซือหมากง ได
นําเสนอปรัชญาวาดวย “สุญญตา” หรือ “ความวาง” ตามคติของพุทธศาสนา นิกายเซน ท่ีแพรหลายในจีน ผานการบอกเลา
เรื่องราวของตัวละครเอกหรอื “ขาพเจา” ท่ีเกิดความโลภอยากไดกานํ้าชาจีนโบราณในกุฏิของเจาอาวาส จึงแอบนํากานํ้าชา
ใบใหมไปสับเปลี่ยน โดยพฤติกรรมท้ังหมดของตัวละครเอก อยูในการรับรูของเจาอาวาสมาโดยตลอด และกอนจะสับเปลี่ยน
กานํ้าชาใบสุดทายไดสําเร็จ เจาอาวาสก็นํากานํ้าชาโบราณท่ีเขาอยากได รวมกับกานํ้าชาใบใหมท่ีเขาแอบนํามาสับเปลี่ยน มา
มอบใหเขาท้ังหมด  การแสดงธรรมโดยนัยของเจาอาวาส ทําใหตัวละครเอกเกิดความตระหนักรู และนํากานํ้าชาโบราณมาคืน
ใหแกเจาอาวาสท้ังหมด เรื่องสั้นดังกลาวมุงเสนอแนวคิดเก่ียวกับสุญญตา คือการมองวาสรรพสิ่งท้ังปวงคือความวางเปลา          
มีเพียงธรรมะเทาน้ันท่ีดํารงอยู สิ่งท่ีตัวละครเอกตระหนักรูคือ การไดรับและสูญเสียเกิดจากความคิดเพียงช่ัวขณะจิต บางครั้ง
การสูญเสียก็หมายถึงการไดรับเชนกัน52

53  
 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวากระแสวัฒนธรรมจีน ซึ่งเปนรากเหงาท่ีผูกพันกับสํานึกทางชาติพันธุของชาวจีน
อยางลึกซึ้ง มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางวรรณศลิปในประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลในประเทศไทย วัฒนธรรมจีนเปนปจจัย
สําคัญในการเพ่ิมคุณคาทางสุนทรียะใหแกวรรณกรรม ผูเขียนไดนําเสนอขอมูลดังกลาว เพ่ือสนับสนุนการประกอบสราง 
“ความเปนจีน” ในอีกมิติหน่ึง  
 
บทสรุป 
  “ประวัติวรรณกรรมจีนโพนทะเลสมัยใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” เปนผลงานวิชาการของสถาบันท่ีไดรับการ
ยอมรับและมีอํานาจในการกําหนดความรูในศาสตรสาขาดังกลาว วรรณกรรมจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งหมาย
รวมถึงวรรณกรรมจีนโพนในประเทศไทย ไดถูกกําหนดใหมี “ความเปนจีน” เปนหน่ึงในอัตลักษณรวม  เมื่อพิจารณาในหัวขอ
ท่ีเก่ียวกับประวัติวรรณกรรมในประเทศไทยแลวจะพบวาผูเขียนไดประกอบสรางความเปนจีนผานการนําเสนอความรูวาดวย
อิทธิพลของจีนแผนดินใหญท่ีมีตอชาวจีนโพนทะเล ท้ังอิทธิพลจากกระแสวรรณกรรม  กระแสการเมืองและกระแสวัฒนธรรม 
โดยความเปนจีนเหลาน้ีเปนปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการ ชะตากรรม และการสรางวรรณศิลปของวรรณกรรมจีนโพนทะเล          
ในประเทศไทย  การประกอบสรางความรูดังกลาวไดกระทําผานการผลิตซ้ํา คัดเลือกและปดก้ันขอมูล เพ่ือใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดของผูเขียน โดยจะเห็นไดวาผูเขียนไดใชอุดมการณทางการเมือง ท่ีสืบทอดมาจากปญญาชนในขบวนการรักชาติ  
4 พฤษภา มาเปนกรอบในการกําหนดความรูวาดวยวรรณกรรม เมื่อพิจารณาขอเขียนดังกลาวในฐานะภาคปฏิบัติการวาท
กรรม เราจะเห็นความสัมพันธของความรูและอํานาจ  วาผูใดมีสิทธิกําหนดวาสิ่งใดคือความรู ผูน้ันยอมมีอํานาจในการกําหนด
กรอบแนวคิดของสังคม แมวาการศึกษาประวัติวรรณกรรมดวยมุมมองทางวาทกรรมจะมิไดมีจุดมุงหมายเพ่ือตัดสินคุณคา 
ความถูก ผิดของงานเขียน หากแตก็ทําใหเราไดเปลี่ยนมุมมองในการพิจารณาสิ่งตางๆ และไดยอนกลับมาทบทวนความเช่ือ
ท่ีวา “ความรูเชิงวิชาการคือความจริงในอุดมคติ” 
 
 
 

52同上
53庄钟庆《东南亚华文新文学史》，北京：北京人民文学出版社，2010年，第 73页。
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ความตายในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

Death in Theravada Buddhism 
 

ชินวัชร นลิเนตร   
มานิตย อรรคชาติ    
สายยนต ชาวอุบล   
สุชาติ พิมพพันธ   

โยธิน มาหา 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) ศึกษาแนวคิดเรื่องความหมายของความตาย 2) ศึกษาความตายตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา 3) ศึกษาประเภทและสาเหตุของความตายในพระพุทธศาสนา บทความน้ีเปนการศึกษาคนควาเชิงเอกสาร จาก
การศึกษาพบวา ความตายหรือมรณะ หมายถึง ความจุติ ความเคล่ือนไป ความทําลายไป ความหายไป สวนความตายตามทัศนะของ
พระพุทธศาสนา จะตัดสินชี้ขาดไดก็เม่ือองคประกอบของความตายท้ัง 3 ประการดับลงโดยส้ินเชิงเทาน้ัน อายุ ไออุน และวิญญาณ สวน
ประเภทและสาเหตุของความตายในพระพุทธศาสนาน้ัน แบงเปน 2 ประเภทบาง 3 ประเภทบาง 4 ประเภทบาง 5 ประเภทบาง 9 
ประเภท สวนสาเหตุแหงความตาย 4 ประการบาง และ 5 ประการบาง โดยประเภทและสาเหตุของความตายมีการอธิบายท่ีใกลเคียง
กันในบางประเด็น  
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา ความตาย 
 

ABSTRACT 
This documentary study aimed (1) to study the meaning of death, (2) to study the phenomenon of death based 
on the belief of Buddhism, and (3) to study the type and the causes of death in Buddhism. It was found that 
death in this sense referred to advent, movement, destruction, and disappearance. In terms of the belief of death 
based on Buddhism, death was judged when three elements had been vanished definitely: age, warmth and 
spirit. Types of death in Buddhism could be into 2, 3, 4, 5 and 9 respectively. The cause of death in Buddhism 
was classified into 4 and 5 respectively. The types and the causes of death were closely described in some 
aspects. 
Keywords: Buddhism, Death 
 
บทนํา  

ความตายหรือคนตายเปนหน่ึงในเทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต ซึ่งความตายหรือการสิ้นชีวิตถือ
วาเปนความทุกขอยางหน่ึง ดังพุทธพจนในปญจวัคคิยกถาวา “ภิกษุท้ังหลาย ขอน้ีเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข 
ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพราก
จากสิ่งเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งน้ันก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ 5 เปนทุกข” (มหาจุฬาลงกรณ          
ราชวิทยาลัย.  2539 : 14)  มนุษยทุกคนบนโลกน้ีตกอยูในอํานาจกฎธรรมชาติ มีความเปนไปตามธรรมดา เริ่มตนดวยการ
เกิด มีการเริ่มตนแลวก็จะตองมีการสิ้นสุด การตายคือการสิ้นสุดของชีวิต เมื่อเกิดแลวก็จะตองตายหรือมีเกิดก็ตองมีตาย ชีวิต
มีเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา ความตายเปนธรรมดาของชีวิตคือลักษณะแหงความเปนอนิจจัง ตามคติแหงธรรมดาน้ี ทุกคน
จะตองเปนอยางน้ี ตัวเราเองก็ตองเปนอยางน้ี มันเปนเรื่องธรรมดา เปนอนิจจังทําหนาท่ีของมันแลว จึงไมสมควรและไมมี
เหตุผลใด ๆ ท่ีจะตองเศราโศกเสียใจคิดไดอยางน้ีแลว ก็จะไมกลัวและไมเกิดทุกข ฉะน้ัน โดยปกติของคนเราควรถือเอาความ
ตายหรือศพเปนครู เปนเครื่องเตือนใจมิใหประมาทในชีวิต เชนในงานศพ ควรถือเปนโอกาสศึกษาเรื่องชีวิต  
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เอาศพเปนครูสอนใจ สอนใหรูวาตนจักเปน  เชนน้ีเหมือนกัน การบอกตนเองเชนน้ีเทากับเปนการเตือนตนเองใหเกิดความ
สํานึกวาความตายเปนสิ่งเท่ียงแทชีวิตเปนสิ่งไมเท่ียง รูไมไดวาจักตายเมื่อใด ดวยโรคอะไร ณ สถานท่ีใด ดังน้ันจึงไมควร
ประมาทมัวเมาในชีวิตควรทําความคุนเคยกับความตายจักไดตายเสียกอนตาย จิตก็จะปลอยวางได ไมหมกหมุนมัวเมาในเรื่อง
อะไร ๆ มากเกินไป 
 
ความหมาย 

ความตาย เปนคําท่ีมาจากศัพทภาษาบาลีหลายคําดวยกัน แตท่ีเรามักไดยินไดฟงกันอยูเปนประจาํ ก็ คือคําวา 
มรณะ ซึ่งประกอบดวย มร ธาตุ แปลวา ตาย ลง ยุ ปจจัย แปลง ยุ เปน อณ สําเรจ็รูปเปน มรณ แปลวา ความตาย นอกจากน้ี 
ยังมีคําท่ีบงถึงความตายอ่ืนอีก เชน กาลกิริยา แปลวา การทํากาละ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.  2539 : 55)  ปลย แปลวา 
ความตาย มจฺจุ แปลวา ความตาย อจฺจย แปลวา ความลวงไป นิธน แปลวา ความตาย นาส แปลวา ความ พินาศ กาล แปลวา 
ความตาย ทําท่ีสดุแหงอัตภาพ อนฺต แปลวา ความตายท่ีเปนไป จวน แปลวา การเคลื่อนไป 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (2539 : 325) ไดใหความหมายของคําวามรณะไววา คือ ความจตุิ ความเคลื่อนไป 
ความทําลายไป ความหายไป ความตาย กลาวคือมฤตยู การทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงรางกาย ความขาดสูญ
แหงชีวิตินทรีย ในหมูสัตวน้ัน ๆ ของเหลาสตัวน้ัน ๆ สิ่งน้ีเรียกวา มรณะ 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 460) ไดใหความหมายของคําวา “ตาย” ไววา หมายถึง สิ้นใจ 
สิ้นชีวิต ไมเปนอยูตอไป สิ้นสภาพของการมีชีวิต หากประกอบคําทายประโยคหรือหนาประโยคจะหมายความวา เต็มท่ี แย หรือ        
ยิ่งนัก เชน ตายแลว รอนจะตาย อุยตาย เกือบตาย อยางไรก็ตามมีคําท่ีเก่ียวของกับคําวา “ตาย” อ่ืน ๆ อีก (อารี  พลดี. 2554 : 
ออนไลน) เชนตวัอยางตอไปน้ี 
 ตายคาท่ี  หมายถึง ตายทันทีตรงท่ีเกิดเหต ุ
 ตายใจ  หมายถึง หลงเช่ืออยางไมสงสัย 
 ตายโคม  หมายถึง ไขท่ีตัวตายระหวางฟกหรือเรียกวา ไขตายโคม 
 ตายโหง  หมายถึง ตายผดิธรรมดาโดยอาการราย เชน ถูกฆาตาย ฆาตัวตาย ตกน้ําตาย 
 ตายซาก  หมายถึง ตายท้ิงรางแหงอยู (ใชกับสัตวบางอยาง เชน จิ้งจกคางคก)  
  ตายดาน  หมายถึง หมดความรูสึกทางสัมผสั ไมมีความรูสึกเหมือนอยางท่ีเคยม ี
                                                (หยุดความเจรญิกาวหนา ติดอยูแคน้ัน) 
 ตายดาบหนา หมายถึง  เสี่ยงหนีเหตุการณรายปจจุบันไปเผชิญชีวิตขางหนา, มีทิฐิมานะท่ีจะตอสูกับเคราะห 

กรรมเอาขางหนา, เสี่ยงทําไปกอน แลวคอยคิดแกเหตุการณภายหลงั 
 นอกจากน้ันยังมีคําเก่ียวของกับคําวา ตาย ไปใชในภาษิต คําพังเพยและสาํนวนไทย อีกหลายคาํท่ีคนสวนใหญนาจะ
คุนเคย เชน  
 ตกมาตาย  หมายถึง  แพ เสียเชิง  
 ตัดเปนตัดตาย  หมายถึง  ตัดขาดจากกันอยางเด็ดขาด  
 ตัวตายตัวแทน  หมายถึง  ผูท่ีรับชวงทํางานติดตอกันไปไมขาดตอน  
 คนตายขายคนเปน  หมายถึง  คนตายมีหน้ีสินใหลูกหลานตองชดใช หรือหมายถึงจัดงานศพอยางฟุมเฟอยเกินฐานะ 

จนเกิดหน้ีสิน  
  ฆาไมตายขายไมขาด หมายถึง ตัดเยื่อใยไมขาด(มักใชแกพอแมท่ีรักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลยีดอยางไรก็ตดัไมขาด 
 จับตัววางตาย  หมายถึง  กําหนดลงไปแนนอนไมเปลี่ยนแปลง กําหนดตัวบุคคลใหประจําหนาท่ีโดยเฉพาะ   
 ปลาหมอตายเพราะปาก  หมายถึง  คนท่ีพูดพลอยจนไดรับอันตราย  
 หวานลิ้นกินตาย  หมายถึง  หลงเช่ือคําพูดเพราะ ๆ หรือคาํสรรเสริญเยินยอ จะไดรับความลําบากในภายหลัง 
 
 ใฝรอนจะนอนเย็น ใฝเยน็จะดิ้นตาย หมายถึง มุงหวังจะสบายตองทํางาน ถาเกียจครานจะลําบากยากจน 
   หนุมท้ังแทงมากินแตงเถาตาย หมายถึง  หนุมบริสุทธ์ิไดแมมายอายุมากเปนภรรยา  
  จินดารัตน โพธ์ินอก (2556 : ออนไลน) ไดใหความหมายของคําวา มรณศึกษา หมายถึง การจัดเน้ือหาและ
กระบวนการเรียนรูเรื่องความตายและการสูญเสีย ตลอดจนแนวปฏิบัติตอผูใกลตาย เนนความรูความเขาใจท้ังทางกายภาพ 
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การพัฒนาจิตใจและอารมณ การปรบัตัว ตลอดจนความสามารถในการเผชิญสถานการณอยางมีสติและมีเหตุผล การนําเรื่อง
ความตายมาเปนสาระการเรียนรูน้ันมีประโยชนในการเตรียมตัวเพ่ือเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ในเมื่อการศึกษาคือชีวิตและ
เปนกระบวนการพัฒนาชีวิต ความตายจึงเปนสภาวะหน่ึงในวงจรของชีวิตท่ีตอเน่ืองกันตั้งแตเกิด แก เจ็บ และตาย มรณศึกษา 
ชวยใหบุคคลยอมรับไดวาความตายเปนเรื่องธรรมชาติเกิดข้ึนไดกับทุกคน มีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต และยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงได ผูเรียนไดฝกการมีสติ ไมประมาท ควบคุมอารมณได เมื่อเกิดการพลัดพราก เขาใจความสัมพันธและ
คุณคาของบุคคลท่ีอยูแวดลอม เรียนรูกฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม เพ่ือสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง เหมาะสม เมื่อตองเผชิญ
สถานการณเก่ียวกับความตาย สวนผูท่ีมีภาวะใกลตายจะไดรับการดูแลอยางมีมนุษยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย และพรอมท่ีจะจากไปอยางสงบ 
  พระพรหมคุณาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต] (2555 : 173)  ไดใหความหมายของคําวามรณะหรือความตาย หมายถึง ความ
สลายแหงขันธ ความขาดชีวิตินทรีย หรือความเสื่อมและความสลายแหง ธรรมตาง ๆ เหลาน้ัน ๆ 
  พรทวี ยอดมงคล และคณะ  (2558 : 109) ไดอุปมาคําวาความตายรางกายเหมือนบาน อันเปนท่ีอยูอาศัยของจิต
หรือวิญญาณ วันหน่ึงเมื่อบานเสือ่มโทรมจนกระท่ังผุพังไปตามกาลเวลา ไมสามารถใชเปนท่ีอาศัยของจิตหรือวิญญาณไดอีก
ตอไป จึงตองออกไปอยูในบานใหมท่ีดีกวาบานหลังเดิมท่ีผุพังไปแลว ความเช่ือ ดังกลาวปรากฏอยูในสังคมท่ีเช่ือในเรื่อง การ
เวียนวายตายเกิด จนกวาจะบรรลโุมกษะ (ในศาสนาพราหมณ-ฮินด)ู หรือบรรลุนิพพาน (ในศาสนาพุทธ) และเปนปจจยัหน่ึงท่ี
เอ้ือใหผูใกลตายจากไปอยางสงบได เพราะชวยลดความกลัวตายหรอืกลัวตัวตนจะดับสญู หลังจากตายหรือเสียชีวิตไปแลวลง
ได 

โดยสรุปความตายเปนความจริงของธรรมชาติสําหรับมนุษยทุกคนท่ีเกิดมาแลวในโลกใบน้ี เมื่อทุกคนเกิดมาแลวก็จะ
มีโอกาสไดพบเจอการใชชีวิตและความตายในลักษณะตาง ๆ กัน ตามทรรศนะความเห็นของแตละบุคคล ซึ่งใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทไดกลาวถึงชีวิตและความตายมีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการธรรมชาติ ความตายเปน
ความสัมพันธท่ีทําใหมนุษยเราเกิด ตราบใดท่ีมนุษยยังไมหมดกิเลสก็ตองเวียนวายตายเกิดอยูอยางน้ันตามกรรมท่ีกระทําไว 
ดังน้ันความตายจึงเปนเพียงสวนหน่ึงของชีวิตท่ียังจะตองเจออีกหลายภพหลายชาติตามท่ีกรรมของตนเองไดสรางไว 
 
ความตายตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความตายในสัจจวิภังคสูตรวา คือ ความจุติ ความเคลื่อนไป จากหมู
สัตวน้ัน ๆ ความทําลายไป ความหายไป ความตายกลาวคือมฤตยู การทํากาละ ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงรางกาย 
ความขาดสูญแหงชีวิตินทรียของสัตวเหลาน้ัน ๆ เรียกวาความตายหรือมรณะ (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 419) 
พระพุทธศาสนาเช่ือวา ชีวิตมีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตาง ๆ มาประกอบกันอยางเหมาะสม และปจจัยสําคัญก็คือ ขันธ 5 
ความตายก็เปนอะไรอ่ืนไปไมไดนอกจากคือความสิ้นไปแหงปจจัยเหลาน้ัน หรือมิฉะน้ันก็เปนการประกอบสวนท่ีผิดเพ้ียนไป 
อันเกิดจากความไมเท่ียงและความไมมีตัวตน ของปจจัยเหลาน้ัน น่ีเปนหลักกวาง ๆ ท่ีอิงอยูกับหลักธรรมเรื่อง ไตรลักษณ และ
หลกัธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา ท่ีวาดวยความเปนเหตุเปนผลแบบ อิงอาศัยกันของสิ่งท้ังหลาย ทํานองวา 
เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งน้ีไมมี สิ่งน้ีจึงดับไป ความสิ้นไปแหงเหตุปจจัยน้ัน อาจมองวาเปนเพียงมิติหน่ึงของความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา แมในขณะท่ีชีวิตยังมีอยู ความเปลี่ยนแปลงน้ี คือกระบวนการท่ีท้ังความเกิดและความดับ 
เกิดตอเน่ืองสลับกันไป มองในแงน้ี ในชีวิตก็มีท้ังการเกิดการดับอยูตลอดเวลา การเกิดและการดับ ในลักษณะเชนน้ีไมไดทําให
ชีวิตหมดไป คือ ไมตาย ในความหมายท่ีเขาใจกันท่ัวไป แตก็แนนอนวายอมทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไดท้ังในดานรูปธรรมและ
นามธรรม ดังจะเห็นไดจากการท่ีหนาตาและรางกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถาถือวาเปนการตาย น่ีก็คือการตายจาก
สภาวะหน่ึงแลวไปเกิดในอีกสภาวะหน่ึง เชน จากเด็กเล็กเปนวัยรุน เปนผูใหญ และเปนคนชรา เปนตน ในความตายแบบน้ี
เหตุปจจัยแหงชีวิตไมไดหมด และชีวิตก็ไมไดสิ้นไปจริง ๆ เพียงแตเปลี่ยนแปลงสภาวะไปเทาน้ัน แตถาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชนิดท่ีทําใหสิ่งท่ีเปนเหตุปจจัยของชีวิตหมดไป ก็ถือวาเปนความตาย ตามหลักความเช่ือในพระพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลง
ของเหตุปจจัยท่ีทําใหชีวิตหมดไป 
 อายุ ตามทัศนะของพุทธศาสนา หมายถึง รูปชีวิตินทรีย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 257-259) ใน
หนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมไดใหความหมายของอายุ หมายถึง พลังท่ีหลอเลี้ยงทรงชีวิตใหสืบตออยูได
ยาวนาน (พระพรหมคณุาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต] 2559 : 228) ซึ่งตามภาษาอภิธรรม เรียกสิ่งน้ีวา “ชีวิตินทรีย” ถือเปนสิ่งท่ีจะ
อุปถัมภใหประสาทสมัผสัท้ัง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ของมนุษยทํางานตอไปได ตามทัศนะของพุทธศาสนา การท่ี
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ดวงตาของคนเรามองเห็นอะไรได ก็เพราะภายในดวงตาน้ันมีพลังอํานาจอยางหน่ึงท่ีเรียกวา “อาย”ุ คอยค้ําจุนอยู พลังอํานาจ
น้ีตามหลักอภิธรรมจัดเปนรูปแฝง (อุปทายรูป) เปนฝายวัตถุ จะเกิดข้ึนเมื่อวัตถุน้ันประกอบดวยปจจยัท่ีเหมาะสม  
  ไออุน (อุสฺมา) ตามทัศนะของพุทธศาสนา หมายถึง เตโชธาตุท่ีเกิดจากอํานาจกรรม (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.  2539 : 257-259)  เปนธาตุพ้ืนฐาน 1 ใน 4 คือ ดิน นํ้า ไฟ ลม ภายในตัวของมนุษยทุกคน มีลักษณะเปนความ
อบอุนและทําหนาท่ีสําคัญอยางหน่ึงก็คือคอยชวยค้ําจุนใหอายุดํารงอยูได ซึ่งทําใหแยกแยะคนตายกับคนเปนแตกตางกันได 
ตรงท่ีคนเปนมีธาตุไฟหรือไออุนอยู แตคนตายมีธาตไุฟหรือไออุนในรางกายดับไปแลว เราจึงสามารถรบัรูและรูสึกเมื่อสมัผสักับ
รางศพไดวา ศพมรีางกายเย็น ก็เพราะศพน้ันขาดไออุน   
  วิญญาณ ตามทัศนะของพุทธศาสนา มิใชวาเปนภูตผีปศาจหรือวิญญาณท่ีคอยหลอกหลอนผูคนใหกลัว ตาม
ความเขาใจของคนไทยท่ัวไป แตหมายถึงจิต (consciousness) ซึ่งเปนองคประกอบสวนท่ีสําคญัของชีวิตมนุษยท่ีคอยทํา
หนาท่ีรูสึก (เวทนา) จําไดหมายรู (สัญญา) คิดนึกปรุงแตง (สังขาร) และรับรู (วิญญาณ) เมื่อจิตหรอืวิญญาณน้ีท้ิงรางกายไป 
บุคคลก็จะถึงแกความตาย ดังพุทธภาษิตในคัมภรีธรรมบท ขุททกนิกาย ซึ่งชาวพุทธนิยมนําใชมาเปนบทพิจารณาบังสุกุลวา  
  อะจิรัง  วะตะยัง  กาโย   ปะฐะวิง  อะธิเสสสะติ     
  ฉุฑโฒ  อะเปตะวิญญาโณ    นิรัตถังวะ  คะลิงคะรัง ฯ  
     แปลวา  
   รางกายน้ีก็จักปราศจากวิญญาณ ถูกทอดท้ิงทับถมแผนดิน 
                                 เหมือนทอนไมท่ีไรประโยชน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539 : 38)    
  ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความตายของบุคคลในทัศนะของพุทธศาสนาแลว จะตัดสินช้ีขาดได ก็เมื่อองคประกอบของ
ความตายท้ัง 3 ประการเหลาน้ี คือ อายุ (ชีวิตินทรีย) ไออุน (เตโชธาตุ) และวิญญาณ (จติ) ดับลงท้ังหมดโดยสิ้นเชิงเทาน้ัน 
อายแุละไออุนถือเปนองคประกอบสวนท่ีเปนรูปธรรม สวนวิญญาณเปนองคประกอบสวนท่ีเปนนามธรรม องคประกอบท้ัง 2 ท่ี
รวมอยูดวยกัน คือ รูปธรรมหรือกายและนามธรรมหรือจติ ถือเปนองคประกอบสําคญัของการมีชีวิตอยูของบุคคล   

 
ประเภทของความตายในพระพุทธศาสนา 
 ประเภทของความตายในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภรีพระพุทธศาสนาเถรวาท พอประมวลสรุปไดดังน้ีคือ 
 ความตาย 2 ประเภท  
  ในหนังสือวิสุทธิมรรค ไดกลาวไว 2 ประเภท (สมเด็จพระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร].  2554 : 397-410) 
ไดแก  
 1. กาลมรณะ ไดแกความตายตามกาล หรือความตายท่ีถึงเวลาแลว มี 3 ประเภท คือ (1) ความตายเพราะหมด
บุญ หมายความวา เหตุปจจัยท่ีจะใหอายุดํารงอยูตอไปไดยังมีอยู แตบุญท่ีเปนเครื่องหลอเลี้ยงชีวิตหมดลง ในคัมภีรกลาวไววา 
(เทวดา) มวัเสวยสมบัติเพลิดเพลินไปไมไดบําเพ็ญบุญเพ่ิม ทําไหบุญท่ีมีอยูหมดลง แลวตองไปเกิดท่ีใหมตอไป (2) ความตาย
เพราะหมดอายุ หมายความวาตายเพราะหมดอายุขัย เชน โลก มนุษยในปจจุบันน้ีมีกําหนดอายุขัย 75 ป คนท้ังหลายท่ีมีชีวิต
อยูถึงกําหนดอายุขัยหรือมีชีวิตอยูเกินกําหนด อายุขัยไปบางแลวตายไป และ (3) ความตายเพราะหมดท้ังบุญและอายุ 
หมายความวา จะมองดานบุญก็หมดลง มองดานอายุก็หมดลงเชนกัน คือหมดท้ังบุญท่ีจะใหชีวิตดํารงอยูตอไปไดหมดท้ังอายุ
คือดํารงชีวิตอยูมาไดจนครบอายุกัปทีเดียว 
   2. อกาลมรณะ ไดแกความตายโดยกาลอันไมสมควร หรือความตายท่ียังไมถึงเวลา ท่ีเรียกวา อุปททวมรณะ คือ
ความตายเพราะอํานาจกรรมเขาไปตัดรอน หมายความวา บุคคลน้ันยังมีเหตุปจจัยท่ีจะใหชีวิตดาํรงอยูตอไปไดจนหมดอายุ แต
เปนเพราะกรรมช่ัวท่ีบุคคลน้ันไดกระทําในปจจุบันจึงลงผลใหบุคคลน้ันตายทันที หรือเพราะผลแหงกรรมช่ัวในภพกอนตามทัน
จึงทําใหบุคคลน้ันตองตายอยางฉับพลันทันที ดังคนท่ีทํารายพระอริยเจา กรรมช่ัวก็จะลงผลใหเขาไดรบัโทษในทันที อกา
ลมรณะน้ีเปนความตายเพราะอุปจเฉทกกรรม ยอมทําใหบุคคลตายในเวลาท่ีไมสมควร เชน ตาย เพราะหิวขาว กระหายนํ้า 
ถูกงูกัด ถูกวางยา ถูกไฟเผา จมนํ้า ถูกอาวุธ หรือตายเพราะโรคตาง ๆ เชน โรคลม พิการ โรคเก่ียวกับเสมหะ โรคสันนิบาต 
ตายเพราะฤดู เพราะดีและเสมหะพิการพรอมกัน ตายเพราะอากาศ เปนตน บุคคลท่ีตายเพราะเหตุตาง ๆ ดังกลาวมาน้ัน หาก
พิจารณาใหดีก็จะเห็นวา การท่ีบุคคลไดรับความตายดังกลาวน้ันเปนเพราะกรรมในอดตีของเขาน่ันเอง จะเวนจากกรรมในอดตี
ไมได คือจะตองมีกรรมในอดตีอุดหนุน และมีเหตุปจจุบันเปนผูจัดการ ดังคําวา “ทานมหาราช ผูใดในโลกน้ีเคยทําใหคนอ่ืน
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ตายลงดวยการอดขาว ผูน้ันแมยังอยูในวัยเด็กก็ตาม วัยหนุมสาวก็ตาม วัยแกก็ตาม ยอมถูกเบียดเบียนดวยการใหอดขาวและ
ตาย ลงเพราะความหิวขาวน่ันเอง เปนดังน้ีตลอด 100,000 ชาติ และผูท่ีเคยทําใหคนอ่ืนตายลงดวยการอดนํ้า ใหงูกัด วางยา
พิษ เอาไฟเผา ถวงนํ้า ฆาโดยใชอาวุธ เปนตน ผูน้ันยอมตายดวยการอดนํ้า ถูกงูกัด ถูกวางยา ถูกไฟเผา จมน้ํา ถูกอาวุธ 
เชนเดียวกัน ความตายใด ยอมมีแกเหลาสตัว ผูมสีันดานอันกรรมท่ีสามารถจะใหเคลื่อนจากฐานในทันทีท่ีเขามาตัดรอน
เหมือนอยางพระเจากลาพุจอมโหด เหมือนอยางนันทยักษผูมากดวยความริษยา และเหมือนอยางนันทมาณพผูมากดวย
ความเห็นวิปรติ เปนตน หรือยอมมีแกเหลาสตัวผูมสีันดานอันขาดไปดวยความพยายามในการฆาตวัตายดวยศสัตราเปนอาทิ 
หรือดวยอํานาจแหงอกุศลกรรมท่ีตนเคยทําไวในปางกอน น้ีช่ือวา อกาลมรณะ  
 ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ยังไดกลาวถึงความตายไวอีก 2 ประเภท (สมเด็จพระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร].  
2554 : 840) คือ 
   1. สังขตลักขณมรณะ ไดแกความตายแหงสังขตลักษณะ ดังคําวา ความแกและความตายสงเคราะห ไดโดยขันธ 
2 หมายถึง ขณิกมรณะท่ีกําหนดเอาความสิ้นไปแหงสังขารท้ังหลาย 
   2. เอกภาวปริยาปนนชีวิตินทรียัปปพันธวิจเฉทมรณะ ไดแกความตายคือความขาดแหงการติดตอกันของ
ชีวิตินทรียท่ีเน่ืองอยูในภพหน่ึง ดังคําวา สัตวท่ีเกิดมาแลวมีภัยจากความตายเปนนิจ หมายถึงความตาย ท่ีปรากฏเห็นไดซึ่ง
กําหนดเอาความขาดแหงชีวิตินทรีย สรุป ก็คือความตายท่ีมีความขาดไปแหงชีวิตินทรีย 
 ความตาย 3 ประเภท 
 ในอรรถกถาแหงคัมภีรอังคุตตรนิกายไดกลาวถึงความตายไว 3 ประเภท (มหามกุฏราชวิทยาลัย.  2541 : 332) คือ 
 1. สมมตมิรณะ ไดแกความตายของสัตวท่ีสมมติเรียกกันวา นาย ก. ตาย นาย ข. ตาย ตนไมตาย เปนตน เปน
ความตายของสตัวผูเกิดไดใน 31 ภูมิ เปนเพียงความสิ้นสุดแหงชีวิตท่ีเกิดข้ึนในภพหน่ึง ๆ เทาน้ัน ไมวาจะเกิดเปนมนุษยสดุ
ประเสริฐ เกิดเปนเทวดาผูวิเศษ เกิดเปนพรหมผูมีอายุยืนยาว หรือเกิดเปนสัตวดริัจฉานบางชนิดท่ีมอีายุแสนสั้นน เมื่อตายลง
แลวก็ยังตองเกิดใหมอยูรํ่าไป 
  สมมติมรณะน้ีเปนความตายท่ีนากลัวสําหรับสตัวบางจําพวก ยกเวนสัตวอาชาไนย 4 จําพวก (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.  2539 : 98) คือ พระขีณาสพ ชาง มา และราชสีห กลาวเฉพาะในหมูมนุษย ความตายประเภทน้ีนับเปนภยัอัน
นาสะพรึงกลัวอยางยิ่ง มนุษยทุกคนลวนไมอยากใหเกิดกับตนและปยชนท้ังหลายของตน เพราะเปนการนําความเศราโศกมาสู
ญาตสินิทมิตรสหายผูเปนปยชนซึง่ยังดํารงชีวิตอยูอยางหนักหนาสาหัสประหน่ึงวาจะทําลายชีวิตสังขารใหแตกสลายลงตามไป
เลยทีเดียว 
 2. ขณิกมรณะ ไดแกความดับแหงรูปนามทุก ๆ ภังคขณะ กลาวคือเมื่อนามรูปดับลงแลว ก็เกิดข้ึนใหมสืบตอกัน
ไปอยางไมขาดสาย จนกวาจะถึงอนุปาทิเสสนิพพาน (ดับกิเลสและเบญจขันธ) ความตายประเภทน้ี มนุษยท้ังหลายประสบอยู
ตลอดเวลา แตเพราะรูปนามเกิดดับอยางรวดเร็วสืบตอกันไปอยางไมขาดสาย และเพราะมีญาณท่ีสําเร็จดวยสมถะอันแกกลา 
ยังหยาบกระดางอยู จึงทําใหมองเห็นการเกิดดับของรูปนามท่ีสืบตอกัน เปนกลุมกอนเดียวกัน และไมรูสึกเสียใจ หรือหวาด
สยองกับความตายประเภทน้ีเลย 
 3. สมุจเฉทมรณะ ไดแก การนิพพานของพระอรหันตซึ่งไมมีการเกิดข้ึนแหงรูปนามอีก หมายถึง การปรินิพพาน
ของพระอรหันตท้ังหลาย ความตายชนิดน้ี เปนความตายครั้งสุดทายของพระขีณาสพ ผูสิ้นอาสวะ กิเลสแลว 
 อน่ึงแมในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดกลาวถึงความตายไว 3 ประเภทเหมือนกัน เปนเพียงแตสลับลําดบักันดังน้ี 
(สมเดจ็พระพุฒาจารย [อาจ อาสภมหาเถร].  2554 : 397) คือ 
  1. สมุจเฉทมรณะ ไดแกความตายเด็ดขาด หมายถึง ความตายอยางเด็ดขาดในวัฏทุกขของพระอรหันต การ
กระทํากาละท่ีไมมีปฏสินธิของพระอรหันต 
  2. ขณิกมรณะ ไดแกความตายช่ัวขณะ หมายถึงความตายในขณะหน่ึง ๆ ของสรรพสิ่งความทําลาย ไปแหง
สภาวธรรมท้ังท่ีมีรูปและไมมรีูป ในปจจุบันขณะ 
  3. สมมตมิรณะ ไดแกความตายท่ีสมมติกัน หมายถึงความตายท่ีชาวโลกสมมติกัน เชน เมื่อเห็นตนไมตาย ก็
กลาวกันวา ตนไมตาย เห็นคนตาย ก็กลาวกันวา นายตสิละตาย นายปุสละตาย 
  ในคัมภีรวิสุทธิมรรคมหาฎีกา  ไดกลาวอธิบายเพ่ิมเติมไววา สมุจเฉทมรณะคือความตายท่ีขาดสูญทุก อยางแหง
ลันดานของพระอรหันต ขณะปจจบัุนท่ีกําหนดความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปแหงสังขตธรรมดับไป      ท้ังหมด ขณิกมรณะ 
คือความตายท่ีกําหนดเวลาไว สมมติมรณะ คือความตายท่ีเขาใจกันท่ัวไป 
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 ความตาย 4 ประเภท 
 ในท่ีบางแหง ทานจําแนกความตายยอยออกเปนอีก 4 ประเภท (กองวิชาการ มหาวิทยาลยัธรรมกาย 
แคลิฟอรเนีย.  2550 : 64-65) คือ 
  1. สมุจเฉทมรณะ ไดแกการดับขันธปรินิพพานของพระขีณาสพท้ังหลาย ผูตัดกิเลส อาสวะและวัฏ ทุกขไดโดย
สิ้นเชิง 
 2. ขณิกมรณะ ไดแกความดับของสังขารธรรมคือรูปนามท่ีดับไปตลอดเวลา ตราบเทาท่ีสันตติแหงรูปนามยังสืบ
ตออยู  
  3. สมมตมิรณะ ไดแกความตายท่ีชาวโลกสมมติกัน เชน ตนไมตาย หรือปรอทตาย  
  4. ชีวิตินทรียุปจเฉทมรณะ ไดแกรูปชีวิตินทรีย และนามชีวิตินทรีย ของสัตวท้ังหลายท่ีขาดลงในภพหน่ึง ๆ เชน 
คนตาย สุนัขตาย หรือแมวตาย 
  ความตาย 5 ประเภท 
 ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภธัิมมัตถสังคหฎีกา ทานจําแนกความตายยอยออกไปอีกเปน 5 ประเภท 
(พระสัทธัมมโชติกะ.  2538 : 276-278) คือ            
  1. ชาติปจจยามรณะ ไดแกความตายเพราะความเกิดเปนปจจยั                                  
  2. อุปกกมมรณะ ไดแกความตายเพราะการกระทํา 
  3. สรสมรณะ ไดแกความตายโดยสภาพคือตายเอง  
  4. อายุขยมรณะ ไดแกความตายเพราะสิ้นอายุ  
  5. ปุญญขยมรณะ ไดแกความตายเพราะสิ้นบุญ 
 ความตาย 9 ประเภท 
  นอกจากน้ี ทานยังไดจําแนกความตายออกเปน 9 ประเภท (พระสัทธัมมโชติกะ.  2538 : 132) คือ  
  1. สมมตมิรณะ ไดแกความตายท่ีสมมติเรยีก  กันวา นาย ก. ตาย นาย ข. ตาย ตนไมตาย  
  2. สันตติมรณะ ไดแกการสืบตอกันของรูปนาม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเปนระยะ ๆ เชน รูปท่ีเกิดข้ึน ในเวลาไม
สบาย เมื่อหายแลว รูปไมสบายน้ันก็ดับไป รูปสบายเกิดข้ึนใหม เมือ่มีความเสียใจเกิดข้ึน ตอมามีความดีใจเกิดข้ึน ความเสียใจ
น้ันก็หายไป ดังน้ี เปนตน 
  3. ขณิกมรณะ ไดแกความดับไปของรูปนามทุก ๆ ภังคขณะ 
  4. สมุจเฉทมรณะ  ไดแกการปรินิพพานของพระอรหันตท่ีไมมีการเกิดอีกตอไป 
  5. ชาติขยมรณะ ไดแกความตายท่ีสุดสิ้นภพในภพหน่ึง ๆ 
  6. อุปกกมมรณะ ไดแกกําหนดอายุก็ยังไมสิ้น กรรมก็ยังไมสิ้น แตถึงความตายโดยอาศยัความพยายามของ
ตัวเอง หรือของคนอ่ืนดวยอํานาจอุปจเฉทกกรรม 
  7. สรสมรณะ ไดแกความตายท่ีถึงกําหนดอายุและกรรม                                                                                                    
  8. อายุขยมรณะ ไดแกความตายท่ีถึงกําหนดอายุ แมวาจะไมสิ้นกรรมก็ตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  9. ปุญญขยมรณะ ไดแกความตายท่ีถึงกําหนดของบุญและกรรม แมวายังไมสิ้นอายุก็ตาม ในความตายท้ัง 9 
ประเภทน้ี ประเภทท่ี 5 - 9 สงเคราะหรวมในสมมติมรณะ 
 โดยสรุปแลว ความในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีแบงประเภทของความตาย มีสวนท่ีเหมือนกันโดยช่ือและ
ความหมาย เชน ความตาย 3 ประเภทกับ ความตาย 4 ประเภท ขอท่ี 1 – 3 จะมีลักษณะช่ือเรียกเหมือนกัน แตในประเภทท่ี 
4 จะเพ่ิมชีวิตินทรียุปจเฉทมรณะทําใหเกิดความแตกตาง นอกจากน้ันในความตาย 5 ประเภท และ 9 ประเภทก็มีจะลักษณะ
คําและความหมายท่ีเหมือนกันถึง 5 ขอ สวนขอท่ีแตกตางอีก 4 ประเภท ก็นําจากประเภท 3 ท่ีมีช่ือเรียกเหมือนกัน อาจจะ
แตกตางในความหมายและวิธีการอธิบายใหพิสดารไปบาง ยกเวนความตาย 2 ประเภทท่ีไมมีช่ือซ้ํากับประเภทอ่ืน ๆ แตเมื่อไป
ดูวิธีการอธิบายแลวก็ใกลเคียงกันกับประเภทตาง ๆ เชนเดียวกัน 
 
สาเหตุแหงของความตายในพระพุทธศาสนา 
 สาเหตุแหงความตายของบุคคลในปจจุบันน้ีมีมากมาย เชน ตายเพราะโรคหัวใจลมเหลว โรคมะเร็ง หรือเพราะ
ถูกฆา เปนตน ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงสาเหตุแหงความตายของบุคคลไวพอประมวลสรปุไดดังน้ี 
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  สาเหตุแหงความตาย 4 ประการ 
   ในคัมภีรปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎฎีกา พระสัทธัมมโชติกะไดสรุปสาเหตุแหงความตายของบุคคลไว
เปน 4 ประการ (พระสัทธัมมโชตกิะ.  2538 : 25) คือ 
  1. อายุขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอายุ หมายถึง ชีวิตรูป แตในท่ีน้ี หมายถึงกําหนดอายุขัย กลาวคือ 
เทวดาและพรหมมีกําหนดอายเุปนไปตามภูมิท่ีตนเกิดอยู เชน เทพช้ันจาตุมหาราชิกามีอายุยืนถึง 9 ลานโกฏิปในโลกมนุษย
ทีเดียว สวนในโลกมนุษยน้ันในปจจุบันมีกําหนดอายุขัย 75 ป คนท้ังหลายท่ีมีชีวิตอยูไดไมครบกําหนดอายุขัยก็มี ท่ีมีชีวิตอยูได
ครบกําหนดอายุขัยก็มี ท่ีมีชีวิตอยูไดเกินกําหนดอายุขัยก็ม ี
  เพราะฉะน้ัน สตัวท้ังหลายในโลกน้ี แมวาอํานาจกรรมยังมีเหลืออยู แตเมื่อมีชีวิตอยูมาจนครบ อายุขัยแลวก็ตอง
ตายไปเปนสวนมาก ผูท่ีมีอายุเกินกวาอายุขัยท่ีกําหนดไวน้ันมีเพียงเล็กนอย ซึ่งทานเหลาน้ัน ตองมีกรรมในอดตีท่ีเก่ียวกับการ
ไมฆาไมเบียดเบียนสตัว คอยอุปถัมภค้ําจุนใหรางกายดํารงอยูไดนานเปนพิเศษ หรืออํานาจแหงชนกกรรมท่ียังมีกําลังเหลืออยู 
และปจจุปนกุศลทิฏฐธัมมเวทนียกรรมท่ีเกิดจากการสมาทานรักษาเบญจศีลไวไดอยางบรสิุทธ์ิผุดผองท้ังยังมีการรักษาสุขภาพ
อนามัยอยูเปนอยางดเีสมอมา เหตุตาง ๆ ดังกลาวมาน้ันเองท่ีชวยอุดหนุนใหบุคคลน้ัน ดํารงอายุอยูไดเกินกวาอายุขัย ดังน้ัน 
ในสมัยพุทธกาลจึงปรากฏมีบุคคลท้ังบรรพชิตและคฤหสัถท่ีมีชีวิตอยูจนมีอายุ 90 ปบาง 100 ปบาง หรือเกินกวาน้ันบาง เชน 
พระอานนทเถระ พระมหากัสสปเถระ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ซึง่ลวนมีชีวิตอยูจนมีอายุ 120 ป สวนพระพากุลเถระมีอาย ุ
ยืนนานถึง 160 ป ถึงทานเหลาน้ันจะมีอายุยืนเกินกวากําหนดอายุขัย แตก็ไมสามารถดํารงชีพอยูจนมีอายุเปน 2 เทาของ
กําหนดอายุขัยไดเลย 
  2. กัมมขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นกรรม คําวา “กรรม” ในท่ีน้ี หมายถึงชนกกรรมท่ีทําหนาท่ีให            
เกิดปฏิสนธิในภพน้ัน ๆ และอุปตถัมภกกรรมท่ีทําหนาท่ีอุดหนุนรูปนามท่ีเกิดจากชนกกรรมใหดํารงอยูไดในภพน้ัน ๆ การ
สิ้นสุดแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมน้ันแหละ ช่ือวากัมมขยมรณะ ดังน้ัน สัตวท่ีเกิดมาดวยอํานาจแหงชนกกรรมและ
อุปตถัมภกกรรม ยอมมีชีวิตอยูได 1 สัปดาหบาง 1 เดือนบาง 1 ปบาง 10 บาง 20 ปบาง หรือวาเกินกวาน้ัน แตกมิใชจะมีชีวิต
อยูยาวนานตลอดอายุขัย สัตวเหลาน้ันยอมจะตายลงใน 1 สัปดาห บาง 1 เดือนบาง 1 ปบาง หรือตายในระหวางท่ียังไมถึง
กําหนดอายุขัย เชน มนุษยในปจจุบันอายุยืนหรืออายุสั้น ก็ลวนตองตายลงในเวลาท่ีไมเหมาะสม เพราะกําลังของชนกกรรม 
และอุปตถัมภกกรรมหมดสิ้นลง อยางน้ันเรียกวา ตายเพราะสิ้นกําลังแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรม อุปมาเหมือนการดับ
ลงแหงเปลวไฟของตะเกียงท่ีนํ้ามัน หมด แมวาไสจะยังมีเหลืออยู แตเปลวไฟก็ตองดับมอดลง แมการแสดงถึงความตายของ
เหลาเทวดา เชน ความตายของทาวสักกเทวราช ณ ถํ้าอินทคูหา ท่ีเรียกวา “ปุญญขยมรณะ” น้ัน แทท่ีจริงแลวก็คือการตาย
เพราะสิ้นกําลังแหงชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมน่ันเอง  
 3. อุภยขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอายุและสิ้นกรรม ความตายประเภทน้ี ไดแก ความตายของบุคคลผู
มีชีวิตอยูจนครบอายุขัย และอํานาจแหงกุศลชนกกรรม อกุศลชนกกรรม กุศลอปตถัมภกกรรม และ อกุศลอปตกัมภกกรรม           
ก็หมดสิ้นลงพอดี อุปมาเหมือนเปลวไฟแหงตะเกียงท่ีมอดดับลงเพราะไสและนํ้ามันหมดลงพรอม ๆ กัน เชน คนท่ีเกิดมาในสมัย
ท่ีมนุษยมีกําหนด 75 ปเปนอายุขัย และอํานาจชองกุศลชนกกรรม และ อุปตกัมภกกรรม ไดทําหนาท่ีสงผลและอุปถัมภใหผูน้ัน
มีอายุไดเพียง 75 ปเทาน้ัน เมื่อผูน้ันมีชีวิตอยูครบ 75 ปแลวก็ตายไป อยางนํ้าก็เรียก'ได'วา ความตายของผูน้ันเปนอุภยยยมรณะ 
แมพวกสัตวท่ีเกิดในอบายภูมิท่ีถือกําเนิดมาดวยอํานาจแหงอกุศลชนกกรรมก็เชนเดียวกัน เมื่อสัตวเหลาน้ันมีชีวิตอยูครบอายุขัย
แลวตายลง ก็เรียกไดวาเปนความตายชนิดอุภยขยมรณะน่ันเอง 
  4. อุปปจเฉทมรณะ ไดแก ความตายเพราะประสบอุปททวเหตุโดยอายุและกรรมยังไมสิ้นในสาเหตุ เปนความตาย
ท่ีกรรมเขาไปตัดวิบากและกัมมชรูปท่ีเกิดจากชนกกรรม ไดแก อกุศลกรรม 12 กามาวจรกุศลกรรม 8 และอรหัตตมรรคกรรม 1  
เชน บุคคลผูเกิดดวยอํานาจของชนกกรรมดํารงชีวิตอยูยังไมถึงกําหนดอายุขัย และอํานาจของชนกกรรมก็ยังไมสิ้น แตดวยอํานาจ
แหงอกุศลกรรม หรือกุศลกรรมท่ีเคยทํามาในภพกอน ๆ หรือท่ีทําในภพน้ีเขามาตัดรอนทําใหผูน้ันตายลงอยางฉับพลัน ดวย
ความหิวกระหาย ถูกอสรพิษฉกกัด ถูกวางยาพิษ ถูกไฟไหม จมนํ้าหรือถูกคมอาวุธ อุปมาเหมือนเปลวไฟท่ีตองมอดดับลง ท้ังท่ี
ยังมีไสและนํ้ามันเหลืออยู เพราะเหตุท่ีเปนปฏิปกษ มีนํ้า  ไฟ หรือลมเปนตนอยางใดอยางหน่ึง เขาเบียดเปยนอยางกะทันหัน           
ผูท่ีจะตายในเวลาท่ีไมสมควร มีสาเหตุมาจากสิ่งเหลาน้ี (พระธรรมกิตติวงศ [ทองดี สุรเตโช].  2546 : 189) คือ 
  4.1 ตายเพราะโรคลม 
   4.2 ตายเพราะโรคท่ีมดีีเปนสมุฏฐาน 
   4.3 ตายเพราะโรคท่ีมเีสมหะเปนสมุฏฐาน 
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   4.4 ตายเพราะโรคลม ดี เสมหะรวมกันกําเริบข้ึน (โรคสันนิบาต) 
   4.5 ตายเพราะฤดูแปรปรวน 
   4.6 ตายเพราะถูกผูอ่ืนทําราย 
   4.7 ตายเพราะการบริหารรางกายไมถูกตอง 
   4.8 ตายเพราะโรคท่ีเกิดแตเวรกรรม  
  อน่ึงบรรดาสาเหตุแหงความตายท้ัง 4 ประการน้ี บุคคลผูท่ีตายดวยสาเหตุ 3 ประการ คืออายุขยมรณะ            
กัมมยมรณะ และอุภยขยมรณะ เรียกวา “กาลมรณะ” เพราะเปนความตายเมื่อถึงเวลา สวนผูท่ีตายดวยอปจเฉทมรณะ 
เรียกวา “อกาลมรณะ” เพระเปนความตายท่ียังไมถึงเวลา เหลาสัตวจะเกิดในภพภูมิหรอื กําเนิดใดก็ตองประสบกับสาเหตุแหง
ความตาย 4 ประการน้ี อยางใดอยางหน่ึงแนนอน คือ นับตั้งแตปฏิสนธิจิตจนถึงจุติจิตน้ัน มีวิถีจิตเกิดข้ึนมากมายหลายชนิด 
แตเมื่อกลาวโดยสรุปแลวคงมี 2 ประเภท คือ ปญจทวารวิถีจิต  และมโนทวารวิถีจิต ในเวลาปกติวิถีจิตท้ัง 2 น้ันเกิดข้ึน        
ทําหนาท่ีสลับกันไปตามเหตุตามปจจัยท่ีปรากฏ เกิดข้ึนในขณะน้ัน ๆ สวนในเวลาใกลตายวิถีจิตท่ีเกิดข้ึน มีช่ือเรียกวา มรณา
สันนวิถี วิถีจิตประเภทน้ีมีชวนจิต เพียง 5 ขณะเทาน้ัน เกิดข้ึนโดยมีกรรม กรรมนิมิต หรือคตินิมิตอยางใดอยางหน่ึงเปน
อารมณ และเกิดแกปุถุชน ข้ึนไปจนถึงอนาคามีบุคคล สําหรับปุถุชน วิถีจิตใกลตายยอมมีไดท้ังทางปญจทวาร คือ ทางตา ห ู
จมูก ลิ้น กาย และทางมโนทวาร คือ ทางใจ  
  สาเหตุแหงความตาย 5 ประการ  
  1. ชาติปจจยามรณะ ไดแก ความตายเพราะความเกิดเปนปจจัย 
  2. อุปกกมมรณะ ไดแก ความตายเพราะการกระทํา   
 3. สรสมรณะ ไดแก ความตายโดยสภาพคือตายเอง 
  4. อายุขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นอาย ุ
  5. ปุญญขยมรณะ ไดแก ความตายเพราะสิ้นบุญ (พระสัทธัมมโชติกะ.  2538 : 276-278) 
  
 จากท่ีไดกลาวถึงสาเหตุแหงความตายของบุคคลมาท้ังหมดน้ัน พอสรุปความวา สาเหตุแหงความตาย ใน
พระพุทธศาสนาน้ันมกีลาวไวหลายแหง มี 4 ประการบาง มี 5 ประการบาง โดยช่ือท่ีเหมือนกันในสาเหตุของความตายท้ัง 4 
และ 5 ประภารคืออายุขยมรณะ แตนอกน้ันแตกตางกันท้ังช่ือเรียกและคําอธิบาย 
 
สรุป 
 ความตายถือวาเปนสัจธรรมแหงชีวิต มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ีก็เพ่ือกาวยางไปสูความ ตายดวยกันท้ังน้ัน ไม
มีใครสักคนจะหลีกพนจากความตายไปได ความตายจึงนับไดวาเปนจุดสุดทายแหงการมาสูโลกน้ันของมนุษยทุกคน เปนสิ่งท่ี
มนุษยจะตองประสบเหมือนกัน ความตายเปนธรรมชาติท่ีมีมาพรอมกับการเกิด เปนเพ่ือนท่ีใกลชิดคับมนุษยมากท่ีสุดกวาสิ่ง
อ่ืนใด เพราะอยางนอยท่ีสุดมนุษยท่ีเกิดมาในโลกน้ีตางก็มีประสบการณเก่ียวคับเรื่องความตายน้ีดวยกันท้ังน้ัน เชน ตอง
ประสบกับการสูญเลียบุคคลผูเปนท่ีรักชองตน เมื่อเปน เชนน้ีแลว เหตุไฉน คนสวนมากจึงมักขลาดกลัวตอความตาย พยายาม
ดิ้นรนทุกวิถีทางเมื่อความตายยางกรายเชามาถึง ความจริงแลวความตายไมใชสิ่งท่ีนากลัว แตสิ่งท่ีนากลัวนาจะเปนภาวะกอน
ตายมากกวา เพราะถาเวลากอนตายบุคคลเปนผูมีจิตเศราหมอง ก็มีหวังตองไปสูทุคติ แตถาเวลากอนตายบุคคลเปนผูมีจิต   
ผองใส ก็มีหวังไปสูสุคติอยางแนนอน ความหมายชองความตาย ในคัมภีรตาง ๆ ในทางพระพุทธศาสนาไมวาจะเปน 
พระไตรปฎก อรรถกถา ตลอดถึงคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดอธิบายถึงความตายไววา ความตาย หมายถึงการ ทอดท้ิงรางกาย
ไว การขาดสิ้นชีวิตในภพหน่ึง ๆ ในสวนประเภทชองความตาย ในคัมภีรตาง ๆ ไดกลาวถึงประเภทของความตายไวแตกตางกัน 
เปน 2 ประเภทบาง 3 ประเภทบาง 4 ประเภทบาง 5 ประเภทบาง 9 ประเภทบาง สาเหตุแหงความตายในคัมภีรตาง ๆ 
ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงสาเหตุแหงความตายไว 4 ประการ และ 5 ประการ โดยประเภทและสาเหตุของความตาย         
มีการอธิบายท่ีใกลเคียงกันในบางประเด็น คือ อายุขยมรณะ ท่ีมีช่ือและการอธิบายท่ีเหมือนกัน เปนตน 
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูคําศัพท 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในฐานะผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 
The Relationship between Motivation and the Use of Vocabulary Learning 

Strategies: The Case of Sakon Nakhon Rajabhat University EFL Learners 
 

Yatawee Chaiyamat 
ญาตาวี  ไชยมาตย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ABSTRACT 
 This current research aimed to investigate a relationship between motivation and vocabulary learning strategies 
of Sakon Nakhon Rajabhat University learners (SNRU). The participants were 30 EFL learners majoring in English of 
study in Sakon Nakhon Rajabhat Unversity (SNRU), Sakon Nakhon province. The instruments were 1) motivation in 
English learning questionnaire, 2) vocabulary learning strategies questionnaire, and 3) vocabulary size test (VST). 
Two questionnaires were given to see their motivation and strategies, while VST were used for measuring their 
vocabulary breadth. The result revealed that first, the motivations of SNRU EFL learners in learning are 
moderately agree, while the vocabulary learning strategies of EFL learners show that they often use Social 
(Discovery) to learn vocabulary. The last conclusion of research result, the vocabulary learning strategies related 
with motivation, but there was related with vocabulary knowledge. In the aspect of relationship of motivation on 
vocabulary knowledge, the motivation of learners was no related with vocabulary knowledge. 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและกลยุทธการเรียนรูคําศัพท ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครท่ีเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวน 30 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับกลยุทธท่ีใชในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบคําศัพทภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย พบวา แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางน้ันมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีกลยุทธในการเรียนรูคําศัพทน้ัน กลุมตัวอยางมีเกณฑการ
ใชส่ือโซเชียลมีเดียในการเรียนรูคําศัพทมาก นอกจากน้ีความสัมพันธระหวางกลยุทธการเรียนรูคําศัพทท่ีมีตอแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษและความรูดานคําศัพท พบวามีความสัมพันธกันกับแรงจูงใจตอการเรียนแตไมมีความสัมพันธกันกับความรูเกี่ยวกับคําศัพท  
สําหรับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจตอการเรียนท่ีมีตอความรูเกี่ยวกับคําศัพทน้ัน พบวาไมมีความสัมพันธกัน  
 
INTRODUCTION 

Generally speaking, in the area of second language learning, vocabulary is one of key to learn a 
new language and is the great implication to language learners. Scholars believed that vocabulary or 
words are the important components in language learning; therefore they are importance of language 
learning (Nation, 2001; Scharle & Szabo, 2000). Normally, the people or language learners start to develop 
knowledge of target language and can convey the intended meaning of a dialogue to another person. 
Krashen and Terrel (1983) stated that vocabulary is the core factor of communicating with other people. 
Therefore, that is the reason to support that vocabulary is an essential part of second or foreign language 
learning. There is no disinclination in distinguishing the importance of vocabulary in both of L1 and L2 
learning. Difficulty in increasing learners’ vocabulary knowledge might arise from the deficiency of 
applying  
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to use vocabulary in the EFL classrooms in their context, most of teachers and students focused on form 
or grammar, because they think it is appropriate for acquiring target language.  

According to the researched by Lotfi (2007) indicated that L2 learners need a large size of target 
language vocabulary for being successfully both of producing their conversation and their comprehension 
activities in the target language. Therefore, a way to support the learners to improve their knowledge of 
vocabulary is through providing learners with a variety of vocabulary learning strategies such as 
determination, social, memory, cognitive, and metacognitive strategies. Moreover, Ranalli (2003) illustrated 
that a good understanding of how to use strategies and the capability to apply the strategies in 
appropriate situations might considerably in the target vocabulary acquiring process for students. This is 
consistent with, Yining, Chin, Dongbo, and Yunjeong (2017) found that vocabulary learning is a procedure 
that includes how people is motivated to acquire vocabulary. Similarly with Brown (1987) said that 
research in human learning had shown that motivation is an important part to achieve in foreign language 
learning. This means that motivation is very important to encourage learners to learn vocabulary learning 
strategies actively. Nevertheless, in previous studies about the relationships between motivation and 
vocabulary learning strategies have some limitations that to be noted such as learners’ individual 
characteristic, or proficiency level of learners. Therefore, the main aim of this current study is to 
investigate the relationship between motivation and the use of vocabulary learning strategies of Sakon 
Nakhon Rajabhat University’ learners (SNRU) and their vocabulary knowledge.  
 
LITERATURE REVIEW 
 1. Vocabulary in L2 learning 

Vocabulary knowledge is a tool for second language learning because learners who have 
limitation of vocabulary knowledge, they will not successful for communicating. Beck, I., McKeown, M., & 
Kucan, L. (2002) stated that type of vocabulary can be classified into two types such as receptive (the 
words that we understand when others use it) or productive (the words that we use ourselves). 
Vocabulary can also be categorized as spoken or written. Hatch & Brown (1995) recognized the step of 
learning a new vocabulary into 5 steps: 1) take sources for run into new words, 2) success a clear 
understanding either visual or auditory or both of the form as the new words, 3) learn the meaning of the 
words, 4) make a connection between the procedures and the meanings of the words, and (5) use the 
words.  

Furthermore, learners perceive second language acquisition (SLA) as essential part of learning 
vocabulary. So they expend a great deal of time on remembering the L2 words and depend on their 
bilingual dictionary as a basic communicative resource.  As a result, language teachers and applied 
linguists recognize the importance of vocabulary learning and are exploring ways of promoting it more 
successfully. This is consistent with Cunningworth (1995); Gu & Johnson (1996); Read (2000); & Schmitt 
(1997) they illustrated that vocabulary learning is very important, it is very helpful to help learners to 
improve the way they learn how to acquire vocabulary.  

2. Vocabulary Learning Strategies 
 Learning strategies comprised of both interactive and psychological steps which took by the 
learners. Also, it have been known as an important part of L2 learning and L2 vocabulary learning in 
general (Oxford, 1990). According to Pavicic (2008) illustrated that language learning strategies means 
“definite  
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actions, steps or techniques, actions that learners use in order to increase their progress in development 
of their competence in the new language”. Another meaning is that vocabulary learning strategies should 
include strategies for using it as well as simply knowing a word. In each strategy, learners will define to a 
large extent how well a new word is learned. Types of learning strategies have been discussed: cognitive 
learning strategies and metacognitive learning strategies. The cognitive learning strategies means the 
process in language learning or problem-solving that requires direct analysis, translation, or synthesis of 
learning resources, while metacognitive means self-regulated through process as preparation, observing, 
monitoring and assessing (Wenden & Rubin, 1987).  
 Schmitt (1977) has developed his taxonomy about vocabulary learning strategies based on a 
general language learning strategies’ taxonomy organized by Oxford’s (1990), including six categories’: 
Memory, Cognitive, Compensation, Metacognitive, Affective, and Social categories.  
 
Table 1 The strategy inventory offered by Schmitt (1997) 
 

Strategies inventory Inventory details 
Category 1: Strategies for the discovery of a new word’s meaning 
• Determination Strategies  
(DET) 

 - Analyzing part of speech, affixes and backgrounds; 
- Checking for L1 associated; 
 - Analyzing any available images; 
 - Guessing the meaning from textual context or situation; 
 - Using a dictionary  

• Social Strategies - Asking teacher for a synonym, antonym, or meaning of new 
word; 
- Asking classmate for meaning of new words 

Strategies inventory Inventory details 
Category 2: Strategies for consolidating a word once it has been encountered 
• Social Strategies - Studying and practicing meaning with classmates 

 - Interacting with native speakers 
• Memory Strategies 
 

- Connecting word to a background of knowledge; 
 - Associating the word with its coordinates; 
 - Connecting the word in its synonyms and antonyms; 
 - Using mind mapping; 
 - Imaging word form and meaning; 
 - Using Keyword to help; 
- Studying the spelling of a word; 
  - Using physical action when learning new words 

• Cognitive Strategies 
 

- repetition both of reading and writing; 
- Putting English tags on physical objects; 
 - Keeping a vocabulary by take note 

• Metacognitive strategies 
 

- Using English-language media (songs, movies, etc.); 
 - Testing oneself with word tests; 
 - Continuing to study  
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Schmitt (1997) used a vocabulary learning strategy questionnaire to survey the retaining of the 
use of strategies, and how teachers use each strategy. The list of strategies is divided into two major 
classes: 1) strategies that are useful for the first determination of a word’s meaning, and 2) the useful for 
consolidating a word once. According to the strategy inventory offered by Schmitt (1997), Yining, Chin, 
Dongbo, and Yunjeong (2017) indicated that L2 learners’ motivation influenced vocabulary learning 
through cognitive and metacognitive learning strategies. Also, Wu (2005) investigated the VLS used by 
Taiwanese EFL secondary level; the questionnaire he used which included VLS based on Schmitt's (1997) 
taxonomy was controlled. The VLS were classified into 5 types: metacognitive, social, memory, cognitive 
and determination strategy group. The questionnaire was deal with secondary school students and 
English major of higher education students. The results shown that most of students used bilingual 
dictionaries to find out meaning of words; students guessed meaning from context and situation; also 
they asked classmates for understanding the meaning of words. Aspect of consolidating strategies, 
students were most prevalent to studying the sound of a word and repeating a word’s form. According to 
Wu (2005), customary methods of learning such as memorizing the words and forms of the words in word 
lists still exist in Taiwan. The same as Sener (2009) cited in Bahar & Seyed (2012) investigated the 
relationship between VLS and vocabulary size of Turkish EFL students. The result found that Turkish EFL 
students prefer to use metacognitive strategy more than psycholinguistic strategy. In addition, the study 
revealed that there is a positive relationship between VLS and vocabulary size of students. 
 3. Motivation in L2 Learning 
 Motivation is one of important factor that plays an important role in learning. In addition, 
motivation includes the learners’ reasons for attempting to acquire second language. Motivation is also 
important for achievement in terms of linguistic effects, which traditionally hold the knowledge structure 
of language, i.e. vocabulary, grammar and pronunciation and the four basic skills, including listening, 
speaking, reading and writing (Gardner, 1985 cited in Xu 2008). Deci and Ryan (1985) stated that 
motivation has normally been divided into two types: intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation is about 
autonomy and competence; defined as a situation that people interest and satisfy. For example, people 
who like to learn a language because of their satisfaction. Extrinsic motivation are involved when people 
would like to achieve some purposes that is separated from the satisfaction of themself: for example, a 
person who needs to learn a language because they  believe that bilingualism to be an advantage 
for future occupation , or because they believe that it will be useful in various situations.  
 
RESEARCH QUESTIONS 
 1. What are the motivations of EFL learners in learning English? 
 2. What types of vocabulary learning strategies have been used by SNRU EFL learners?  
 3. Is there a significant relationship between SNRU EFL learners’ motivation, vocabulary learning 
strategies, and vocabulary knowledge? 
 
Method  
 1. Participants 
 The participants for this study were EFL learners majoring in English of study in Sakon Nakhon 
Rajabhat Unversity (SNRU), Sakon Nakhon province. Only English major students who were in second year 
were selected. They were convenience sample. The participants were both male and female. They had 
learned EFL for at least 13 years.  
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 2. Instruments 
2.1 Motivation in English learning Questionnaire 
In this study, the Attitude Motivation Test Battery (AMTB) was applied to use in this study 

by focusing only motivation, formerly developed by R. C. Gardner (2004) to be a Motivation in English 
learning Questionnaire. The Motivation in English learning Questionnaire measured by the following 9 
subscales: 

(1) Interest in foreign languages 
(2) Motivational intensity 
(3) English teaching evaluation 
(4) Attitudes towards learning English 
(5) Attitudes toward English–native speaker 
(6) Integrative orientation 
(7) Desire to learn English 
(8) English course evaluation 
(9) Instrumental orientation 

The reliability of the motivation questionnaire was calculated by Cronbach alpha= 0.95, indicating 
high reliability.  In addition, researcher calculated the reliability of the motivation questionnaire by 
dividing into 9 subscales as shown in Table 2. 

 
Table 2 Cronbach alpha values of subscales in the Motivation Questionnaire  

Subscales Cronbach alpha value 
Interest in foreign languages .49 
Motivational intensity .71 
English teaching evaluation .76 
Attitudes towards learning English .75 
Attitudes toward English–speaking people .80 
Integrative orientation .79 
Desire to learn English .74 
English course evaluation .80 
Instrumental orientation .77 
  
  

 
2.2 Vocabulary Learning Strategies Questionnaire 
The second instrument used in this study was a Vocabulary Learning Strategies 

Questionnaire, which is 25-item; the questionnaire was based on Schmitt’s Taxonomy (1997). It was 
designed for answering the second research question of this study. There are 2 parts of the questionnaire: 
part 1 is for personal information, and part 2 is for asking the use of vocabulary learning strategies. The 25 
items of the questionnaire was classified by six types of strategies: 1) Determination, 2) Social (Discovery), 
3) Social (Consolidation), 4) Memory, 5) Cognitive, and 6) metacognitive, for this study. The reliability of 
the VLS questionnaire was computed by Cronbach alpha= 0.85, indicating high reliability. According to this 
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questionnaire, researcher defined the meaning of the degree of frequency by 5 rating-scales, as the 
following table; 

 
Degree of frequency Meaning 
0 never use it 
1 seldom use it 
2 sometimes use it 
3 often use it 
4 always use it 

  
Therefore, the criteria to define the meaning level of vocabulary learning strategies as following table; 

Degree of frequency Meaning 
0.00 – 0.80 never use it 
0.81 – 1.60 seldom use it 
1.61 – 2.40 sometimes use it 
2.41 – 3.20 often use it 
3.21 – 4.00 always use it 
2.3 Vocabulary Size Test 
Vocabulary knowledge was calculated by using the Vocabulary Size Test (VST); P. Nation, 

1983; as modified by Schmitt, Schmitt, & Clapham, 2001). There were designed to assess the vocabulary 
sizes of EFL learners. This study adopted four levels, such as 1,000, 2,000, 3,000, and 5,000 words levels.  
The reliability of the VST was computed by Cronbach alpha= 0.85, indicating high reliability. According to 
VLS questionnaire, researcher defined the meaning of the scale by 7 rating-scales, as the following table; 

 
Scale level Meaning 
1 Strongly disagree 
2 Moderately disagree 
3 Slightly disagree 
4 Neutral 
5 Slightly agree 
6 Moderately agree 
7 Strongly agree 

  
Also, the criteria to define the meaning of each level of motivation as following table; 

Scale level Meaning 
0.01 – 1.00 Strongly disagree 
1.01 – 2.00 Moderately disagree 
2.01 – 3.00 Slightly disagree 
3.01 – 4.00 Neutral 
4.01 – 5.00 Slightly agree 
5.01 – 6.00 Moderately agree 
6.01 – 7.00 Strongly agree 
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 4. Data Collection 

1. The two of questionnaires were given to all participants.  
2. The two of the questionnaires were introduced by the researcher.  
3. Then, the participants were requested to select the correct word from each six-word list to 

match with three definitions, from the Vocabulary Size Test (VST). They were given one score for each 
correct items, and zero score for incorrect items. The full score of vocabulary knowledge was 126, and 
the lowest score was zero. 
 5. Data Analysis 
 Participants answered on the three instruments were analyzed through a statistical analysis 
program. To answer the first research question of this study, the motivations of EFL learners were 
calculated by mean, standard deviation. To answer the second research question, the questionnaires of 
the six strategy categories were the Determination, the Social (Discovery), the Social (Consolidation), the 
Memory, the Cognitive and the Metacognitive. The mean (X ̄) was used to calculate the data. For the third 
research question, to make understanding of the relationship between vocabulary learning strategies and 
motivation, and vocabulary knowledge, the researcher used Person Product Moment Correlation. This 
statistic is suitable to describe and find out the significance of the correlation between those three 
variables.  
 
RESULTS 

1. The motivations of EFL learners in learning English 
The subscale of the motivation consists of 9 subscales in this instrument and each item involved 

in following table to make clear what is being evaluated.  
 

Table 3 The overall mean score of motivation of EFL learners 
Subscales Mean 
1. Interest in foreign languages 5.6 
2. Motivational intensity 4.88 
3. English teaching evaluation 4.92 
4. Attitudes towards learning English 5.92 
5. Attitudes toward English–native speaker 5.36 
6. Integrative orientation 5.80 
7. Desire to learn English 5.62 
8. English course evaluation 5.34 
9. Instrumental orientation 5.85 
 
The findings of motivations of EFL learners in learning English shows that in nine subscales, the 

participants were moderately agreed in the Attitudes towards learning English, Instrumental orientation, 
Integrative orientation, Desire to learn English, Interesting in foreign languages, Attitudes toward English–
native speaker, and English course evaluation at the mean (x ̄) score at 5.92, 5.85, 5.80, 5.62, 5.6, 5.36, and 
5.34, respectively. Meanwhile, the motivation in the English teaching evaluation and Motivational intensity 
are slightly agree at the mean (x̄) score at 4.92 and 4.88, respectively.   
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2. Types of vocabulary learning strategies used by EFL learners 
 
Table 4 Degree of frequency of the use of vocabulary learning strategies 

Strategy Category Mean (x̄) Meaning 

Determination 2.33 sometimes use it 
Social (Discovery) 2.51 often use it 
Social (Consolidation) 2.01 sometimes use it 
Memory 2.31 sometimes use it 
Cognitive 2.02 sometimes use it 
Metacognitive 1.92 sometimes use it 
 
The findings of VLS of EFL learners show that in six categories, the participants often used Social 

(Discovery) at the mean score at 2.51. Meanwhile, the participants sometimes use 5 strategies: consists of 
Determination (x̄ =2.33), Memory (x̄ =2.31), Cognitive (x̄ =2.02), Social (Consolidation) (x̄ =2.01), and 
Metacognitive (x̄ =1.92). 

3. Relationship between Motivation, Vocabulary Learning Strategies, and Vocabulary knowledge 
Analyzing the data, the researcher used Pearson product moment correlation. The results are 

shown as following: With respect to the third research question, results are presented in Table 5. 
 

Table 5 Correlation between Motivation, VLS, and Vocabulary knowledge 

Correlations 

  Strategy Motivation VocabKnow 

Strategy Pearson Correlation 1 .662** .025 

Sig. (2-tailed)  .000 .894 

N 30 30 30 

Motivation Pearson Correlation .662** 1 .036 

Sig. (2-tailed) .000  .849 

N 30 30 30 

VocabKnow Pearson Correlation .025 .036 1 

Sig. (2-tailed) .894 .849  

N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

As Table 5 shows the Pearsons’ correlation between motivations, vocabulary learning strategy, 
vocabulary knowledge scores. The vocabulary learning strategies correlated with motivation (Pearson’s 
correlation=.662), but there was no correlation with vocabulary knowledge (Pearson’s correlation=.025). 
To focus on the relationship of motivation on vocabulary knowledge, the motivation of learners was no 
relationship with vocabulary knowledge (Pearson’s correlation=.025). 
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CONCLUSION AND IMPLICATION 

Based on the results, researcher illustrated the following conclusion, first, the motivations of 
SNRU EFL learners in learning English shows that in nine subscales, the participants were moderately 
agreed in the Attitudes towards learning English, Instrumental orientation, Integrative orientation, Desire to 
learn English, Interesting in foreign languages, Attitudes toward English–native speaker, and English course 
evaluation. Excepting for the motivation in the English teaching evaluation and Motivational intensity 
were slightly agreed. Second, aspect of the vocabulary learning strategies of EFL learners show that in six 
categories, the participants often used Social (Discovery). Meanwhile, the participants sometimes use 5 
strategies: consists of Determination, Memory, Cognitive, Social (Consolidation), and Metacognitive. The 
last conclusion of research question, the vocabulary learning strategies correlated with motivation, but 
there was no correlation with vocabulary knowledge. In the aspect of relationship of motivation on 
vocabulary knowledge, the motivation of learners was no relationship with vocabulary knowledge.  

According to this study, researcher would like to provide some implications for teachers, learners 
that teacher should motivate their learners to use different types of vocabulary learning strategies to 
appropriate with each of them. In addition, teacher should be aware how to motivate L2 learners, 
Dornyei (2006) states that there were many levels for motivating the language learners; include a 
sociocultural  

 
component in the L2 syllabus, develop learners’ cross-cultural awareness systematically, promote 
students contact with L2 speakers, develop learners’ self-efficacy, promote the students’ self-efficacy 
with regard to achieving learning goals, decrease students’ anxiety, increase the attractiveness of the 
course content, and etc. Moreover, researcher would like to present some limitation of this study in the 
case of sequence of some instruments should be aware, the way to select the representative of 
population. This is a complement the limitation of this study, some of them the researcher will be 
address in further study.  
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การศึกษาองคประกอบเชิงสรางสรรคในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก 

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคในประเทศไทย 
The Study of Creative Components in World Class Museum's Exhibition to 

promote Creative Tourism in Thailand 
 

ณัฐกิตต์ิ มัญชุวงศ  
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ 

ภาควิชาการทองเท่ียว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

บทคัดยอ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอบทวิเคราะหองคประกอบเชิงสรางสรรคในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกซ่ึงจะทําให
เห็นแนวทางในการประยุกตเพ่ือนํามาพัฒนาการจัดนิทรรศการอยางสรางสรรคของพิพิธภัณฑในประเทศไทยอันจะนําไปสูการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคของประเทศไทยการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิเคราะหเน้ือหาจากบทวิพากษวิจารณ 
(review) บนส่ือออนไลนของนักทองเท่ียวท่ีเคยเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก หาพิพิธภัณฑไดแก พิพิธภัณฑลูฟวร 
พิพิธภัณฑศิลปะเมโทรโพลิทัน พิพิธภัณฑอังกฤษ พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไตหวัน พิพิธภัณฑศิลปะแหงชาติจีน ผูวิจัยวิเคราะหบท
วิพากษจํานวน 450 บท โดยวิเคราะหจากการประยุกตกรอบแนวคิดเรื่ององคประกอบการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและองคประกอบ
การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกส่ีองคประกอบดวยกัน ไดแก ผลิตภัณฑและผลงานสะสม ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยความ
สะดวก กระบวนการกิจกรรมและการเรียนรู และบุคคล  ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑและ
ผลงานสะสม โดยงานสะสมและผลงานช้ินเอก เปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญท่ีสุด องคประกอบท่ีถูกกลาวถึงรองลงมา คือส่ิงแวดลอมและส่ิง
อํานวยความสะดวก โดยมี สถานท่ีต้ัง สถาปตยกรรมและพ้ืนท่ี เปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด องคประกอบท่ีถูกกลาวถึงมากเปนอันดับท่ี
สาม คือ กระบวนการกิจกรรมและการเรียนรู โดยนักทองเท่ียวช่ืนชอบการแสดงออกในรูปแบบประวัติศาสตรท่ีมีชีวิตมากท่ีสุด และ
ประเด็นสุดทาย คือ องคประกอบดานบุคคล พบวา การบริการท่ีเปนมิตรของพนักงานในพิพิธภัณฑสําคัญมากท่ีสุด  
คําสําคัญ การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค พิพิธภัณฑระดับโลก  
 

ABSTRACT 
This article aims to present the analysis of the creative components in the World-class Museum exhibitions which 
will lead to the guidelines applying to the development of creative exhibition in Thailand Museum and also lead 
to the promotion of Thailand creative tourism. This study is a qualitative research which adopted the content 
analysis method with reviews on social media posted by tourist who visited exhibitions in five World-class 
museums, which are Musee du Louvre, The Metropolitan Museum of Art, British Museum, National Taiwan 
Museum and National Art Museum of China. The researcher analyzed 450 reviews by using modified analytical 
conceptual framework based on the component of creative tourism and World-class museum exhibition. There 
are four components: 1) products and collections; 2) environment and amenities; 3) process, activities and 
learnings; and 4) person. The research results shows that the most noted components among tourists is products 
and collections. Collections and Masterpiece is considered the most attractive factor in this components. 
Environments and amenities is the second place most noted component. Location, building and grounds are the 
crucial part of this component. The third place most noted component is process, activities and learnings. Tourist 
highly rated living history as the most favorable exhibition process. The final components is person. It is found 
that friendly service from museum staff is the most important.   
Keywords: museum exhibition, creative tourism, world-class museum 
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บทนํา 
 

ในอดีตพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนทุนทางวัฒนธรรมของประเทศท่ีสรางความภาคภูมิใจใหท้ังเจาบานและผูมาเยือน 
(Host and Guest) ซึ่งเปนสถาบันหน่ึงท่ีสามารถพัฒนาสังคม เปนแหลงเก็บสะสม จัดแสดง วัตถุโบราณ ท้ังท่ีจับตองไดและ
จับตองไมได โดยใหศึกษา อนุรักษปกปอง รักษา ( ICOM,2011 ) ในขณะท่ีปจจุบันพิพิธภัณฑไมไดเปนเพียงสถานท่ีจับเก็บ
วัตถุเพ่ือใหความรูเทาน้ัน แตพิพิธภัณฑยังเปนสถานท่ี ท่ีสามารถสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใหกับผูเขาเยี่ยมชมอีกดวย 
จากแนวโนมดังกลาวในชวง 20 ปท่ีผานมา พิพิธภัณฑจึงมีการพัฒนาตัวเองจากการเปนวิหารแหงการเรียนรู (Temple of 
Learning ) ท่ีคํานึงเพียงเน้ือหาเปนหลักใหญ กลายมาเปนสถานท่ีท่ีมุงเนนการใหความรูควบคูไปกับการสรางความเพลิดเพลนิ
ใหแกผูมาเยือน (Leisure Time ) ในหลายปท่ีผานมาพิพิธภัณฑจึงมีการปรับตัวในหลายดานท้ังทางดานการใหความรู ผลงาน
การเก็บสะสม การดูแลรักษาและการใชงาน นอกจากน้ันยังมีอีกสิ่งหน่ึงท่ีเปนการปรับตัวของพิพิธภัณฑซึ่งสิ่งหน่ึงท่ีในการ
นําเสนอและดึงดูดความสนใจใหแกผูเขาเยี่ยมชมไดคือ การจัดแสดงงานนิทรรศการของพิพิธภัณฑ (Exhibition ) เพราะ
นิทรรศการเปนการจัดแสดงท่ีมีการหมุนเวียน และสามารถสื่อสารกับผูเยี่ยมชมไดดีท่ีสุด ท้ังในดานการใหความรู ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (David Dean, 2002 ) นอกจากน้ันแลวนิทรรศการยัง ถือเปนวิธีการท่ีทรงประสิทธิภาพในการกระตุน
ใหผูเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑมีความสนใจในสิ่งท่ีพิพิธภัณฑกําลังสื่อสารและเปนโอกาสในการสรางการเรียนรูใหกับผูเขาเยี่ยมชม
ท่ีเกินกวาปกติวิสัย (เปรื่อง กุมุท , 2526 )   

นิทรรศการ เปนคําท่ีตรงกับภาภาษาอังกฤษคําวา Exhibition ตามราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา
นิทรรศการไววา เปนการแสดงผลงาน สินคา ผลิตภัณฑ หรือกิจกรรมใหคนท่ัวไปไดชม จากการใหคํานิยามอยางกวางๆของ
ราชบัณฑิตสถาน นอกจากน้ันนิทรรศการยังหมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณ หรือผลงานตางๆมาติดตัง้และจดัแสดงอยางเปน
หมวดหมู ( สันทัด ภิบาลสุข,พิมพใจ ภิบาลสุข,2525 ) อีกนัยหน่ึงนิทรรศการยังมีหนาท่ีในการจัดแสดงเพ่ือการศึกษาอยาง
หน่ึงท่ีคํานึงถึงความชัดเจนขององคความรูเพ่ือชวยใหผูเขาชมมีความเขาใจในเรื่องท่ีจัดแสดงไดมากข้ึน (วัฒนะ จูฑะวิภาต
,2528 ) แตอยางไรก็ตาม นิทรรศการตองธรรมรงคไวซึ่งกลยุทธท่ีจะชักจูงความคิดความสนใจใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีผูจัดได
กําหนดไว ( ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2537 ) ในปจจุบันการจัดนิทรรศการกลายเปนเครื่องมืออยางหน่ึงท่ีพิพิธภัณฑไดนํามาใชดึงดูด
นักทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี เพราะการจัดนิทรรศการน้ันสามารถสรางความสนใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมี
ความชอบความสนใจในเรื่องราวท่ีพิพิธภัณฑไดนํามาจัดเปนนิทรรศการ ซึ่งจริงๆ แลวนักทองเท่ียวอาจไมไดมีความอยากเขาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑโดยตรง แตดวยความสนใจในเรื่องราวของนิทรรศการจึงตัดสินใจเขาเยี่ยมพิพิธภัณฑ ดังน้ันจึงปฏิเสธไมไดเลยวาการจัด
นิทรรศการในพิพิธภัณฑมีอิทธิตอการตัดสินใจและสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑไดอยางนาอัศจรรย 

องคประกอบของการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ Element of  Museum Exhibition คือสิ่งท่ีควรมีในการจดั
นิทรรศการของพิพิธภัณฑ จากการสังเคราะหของผูวิจยัท่ีไดศึกษามาจากหนังสือ Effective Exhibit และ Museum 
Exhibition Planning and design จะสามารถแบงกลุมขององคประกอบของพิพิธภัณฑไดเปนองคประกอบยอยดังน้ี 1. Scale     
2. Space 3.Balance 4. Location 5. Shape and Form 6. Unity & Variety 7. Line 8. Appearance 9. Symbolism 
10. Building & Grounds 11. Demonstrations presentations 12. Facilitated Program 13. Living History                
14. Creative Dramatics 15. Ambience 16. Story telling (Elizabeth Bogle, 2013) (Tessa Bridal, 2013) 

นอกจากการสังเคราะหองคประกอบของการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ จากเอกสารแลวนอกจากน้ันผูวิจัยยังวิเคราะห
องคประกอบดังกลาวจากพิพิธภัณฑระดับโลกเพ่ือใหมีความครอบคลุมระหวางในของทฤษฏีและปฏิบัติจริงท่ีพิพิธภัณฑระดับโลก
ใชในการจัดนิทรรศการจาก official website ของพิพิธภัณฑระดับโลกท้ัง 5 แหง ดังน้ี 1. พิพิธภัณฑลูฟวร (Musee Du Louvre) 
2. พิพิธภัณฑอังกฤษ (British Museum) 3. พิพิธภัณฑศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of art ) 4. 
พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไทเป (Gu Gong National Palace Museum) 5. พิพิธภัณฑแหงชาตจิีน (National Museum 
of China) การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกท่ีไดจากการวิเคราะหประกอบ จาก official website มีดังน้ี 1. 
Restaurant/café 2. Shopping space 3.Ticketing 4. Online support service 5. Information service 6. Map & 
guidebook 7. Visitor 8. Museum visitor in general 9. Educated visitor 10.Young generation 11. kids and 
family 12. Museum staff 13. Curator 14. Guide 15. Guest presenter 16. Character/mascot  17. Masterpiece 
18. Major event 19. Art collection 20.Study&research 21.Learning course 22. Workshop 23. Guided tour 
24.Audio Guide 25. Educator Itinerary 26. Specific act for specific group  
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ซึ่งองคประกอบยอยท่ีสังเคราะหจากหนังสือและท่ีวิเคราะหจากพิพิธภัณฑระดับโลกจะถูกนํามาวิเคราะหอีกครั้งเพ่ือจัด
หมวดหมูแยกเปนองคประกอบตามแนวคิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในลําดับตอไป 

จากขางตนจะแสดงถึงสถานการณของพิพิธภัณฑท่ีเปนสากลซึ่งมีความแตกตางกับประเทศไทยเปนอยางมาก ท้ังท่ี
ประเทศไทยมีจํานวนพิพิธภัณฑท้ังหมด 1,439 แหง ในแตละแหงจะมีความแตกตางทางดาน อัตลักษณวัฒนธรรมท่ีพิพิธภัณฑ
น้ันนําเสนอ จัดแสดง อีกท้ัง รูปแบบการบริหารจัดการแตกตางออกไป แตในทางตรงกันขามพิพิธภัณฑในประเทศไทยมี
รายงานจากสถิติในแผนพัฒนาการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครฯ พบวาสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวไมเคยเขาชมสวนใหญจะเปนสถานท่ี
ประเภท พิพิธภัณฑ จะเห็นไดวาเปนสถานการณท่ีตรงกันขามกันกับสถานการณพิพิธภัณฑในระดับโลก ( แผนพัฒนาการ
ทองเท่ียวกรุงเทพมหานครฯ 2554-2558 ) นอกจากน้ันพิพิธภัณฑในประเทศไทยยังมักจะถูกวิพากษวิจารณวามีลักษณะท่ี
หยุดน่ิง ไมเคลื่อนไหว โดยวัตถุจัดแสดงสวนใหญจะถูกจัดแสดงไวท่ีเดิม ไมมีการนําเสนอเปนนิทรรศการหมุนเวียน หรือมีแต
การเก็บของเกาท่ีมีรูปแบบการจัดแสดงท่ีลาสมัยขาดความเคลื่อนไหวและไรชีวิตในการจัดแสดง ( ประภัสสร โพธ์ิศิริทอง, 2556) 
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑท่ีในประเทศไทย เพ่ือใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาการทองเท่ียวแหงชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 ท่ีมุงเนน ใหพัฒนาประเทศไทยเปนจุดหมายปลาย
ทางการทองเท่ียวช้ันนําโดยการนําแนวคดิการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคมาใชเพ่ือยกระดับพิพิธภัณฑไทยใหเทียบเทาระดับโลก
และยังสามารถสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคในประเทศไทยไดอีกดวย 

ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีจะเสนอแนวทางในการทําใหพิพิธภัณฑไทยมีคุณภาพระดับโลกดวยการนําเสนอแนวทางการจัดการ
นิทรรศการ (Exhibition) โดยใชแนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือดึงดดูผูเขาเยีย่มชมและเปนประโยชนในเชิงการทองเท่ียวสําหรับ
ศึกษาวิเคราะห และนําเสนอแนวทางการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลกเพ่ือนํามาประยุกตใชกับพิพิธภัณฑในประเทศไทย 
ซึ่งแนวทางดังกลาวจะตองสามารถท่ีจะสงเสริมการเรยีนรูของนักทองเท่ียวอันเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคใหแกประเทศไทย 
 
วัตถปุระสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบเชิงสรางสรรคในการจดันิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก 
2. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดนิทรรศการอยางสรางสรรคของพิพิธภัณฑในประเทศไทย 
 
วิธีวิจัย  
ประชากรและการกําหนดกลุมตัวอยาง 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)  โดยศึกษาการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับ
โลกจากแนวคดิการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค โดยผูวิจัยไดวิเคราะหบทรีวิวออนไลนใน จํานวน 450 บท review ท่ีนักทองเท่ียว
ไดเขียนและสงออนไลน บนสื่อสังคมท่ีเปน Facebook Fanpage และ Trip Advisor Review ของพิพิธภัณฑหาพิพิธภณัฑ 
ไดแก  พิพิธภณัฑลูฟวร พิพิธภณัฑศลิปะเมโทรโพลิทัน พิพิธภณัฑอังกฤษ พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติไตหวัน พิพิธภณัฑ
ศิลปะแหงชาติจีน ซึ่งผานการจัดอันดับพิพิธภัณฑท่ีดีท่ีสุดของโลกและพิพิธภณัฑท่ีมีผูเขาชมมากท่ีสุดของโลกจํานวน 3 ท่ีและ
พิพิธภัณฑในเอเชียท่ีตดิอันดับโลกในการจัดอันดับพิพิธภณัฑท่ีดีท่ีสุดของโลกรวมถึงพิพิธภัณฑท่ีมีผูเขาชมมากท่ีสุดของโลกอีก 
2 ท่ีเพ่ือใหเหมาะสมในการนําแนวคิดมาปรับใชกับการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑไทย นอกจากน้ี บทรีวิวเปนบทรีวิวระหวาง
ป 2012-2018 ซึ่งผูวิจัยถือวามีความทันตอปจจุบันมากท่ีสุด โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการ
เลือกกลุมท่ีผูวิจัยใชเหตุผลในการเลือกเพ่ือความเหมาะสมในการวิจยั (บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธ์ิ,  2540) ใน 450 บทรีวิวน้ัน
จะแบงเปนสถานท่ีจะ 100 บท แตบทรีวิวจาก National Art Museum of China จะมจีํานวนเพียง 50 บท (review) 

 เน่ืองจาก National Art Museum of China มีขอมูลจํานวนของบทวิพากษวิจารณไมมากนัก อาจเน่ืองขอจํากัด
ในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะและการใชสื่อสังคมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมลูท่ีไดจากเน้ือหาของบทวิพากษวิจารณผานสื่อออนไลนของ
นักทองเท่ียวท่ีเคยเขาเยี่ยมชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑระดับโลก โดยมีการประมวลผลขอมลูเชิงคุณภาพจากการใชวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) (ชาย โพธิสิตา,  2550) เปนการนําคําซ้ําในผลท่ีไดจากแนวคิดหลัก (Theme) มา

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1191ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1191ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 119



 

120 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

วิเคราะหเน้ือหาท่ีมีความสําคญัท้ังขอความใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และการวิเคราะหโดยมีนัยหรอืตีความหมาย (Latent 
Content) ดังน้ันการวิเคราะหเน้ือหาจําเปนตองมีการกําหนดรหัส (Coding) เพ่ือหาคําหลักของความคิดเห็นจากการวิเคราะห 
บทวิพากษวิจารณของนักทองเท่ียวผานสื่อออนไลน 

 
แนวคิดท่ีใชในงานวิจัย 

สําหรับกรอบแนวคิดเชิงวรรณกรรมในการวิเคราะห น้ันการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษามาจากแนวคดิการทองเท่ียว
เชิงสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนโดย Greg Richards และนักวิชาการของมหาวิทยาลยั National Cheng Kung University ซึ่ง
นําเสนอแนวคิด การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคผานผูใหบริการ (Supply) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดานดวยกัน หรือท่ีเรียกวา แนวคดิ 
4Ps ประกอบไปดวย (1) The Creative Person หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเพ่ิมระดับทางสติปญญา ทัศนคติท่ีดี
ใหกับนักทองเท่ียวไดจากการเรียนรู ทดลองทํา สัมผสั รวมถึงบุคคลากรของพิพิธภัณฑท่ีมีสวนชวยใหนักทองเท่ียวเกิดความคดิ
สรางสรรค (2) The Creative Process หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการทางความคิด
สรางสรรค โดยมีกระบวนการผานกิจกรรมและการนําเสนอ อยางเชน การเขารวมหลักสตูร (Courses) หรือเขารวมการเรียนรู
ท่ีมีการลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) (3) The Creative Product  หมายถึง ผลผลติอันเกิดจากการทําใหเปนรูปธรรมผาน
กระบวนการสรางสรรค และ (4) The Creative Press หมายถึง สิ่งแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความเอ้ืออํานวยให
นักทองเท่ียวเกิดความคิดสรางสรรคในตลอดการเขาเยี่ยมชม (Greg Richards, 2011) (Tan,Kung,Luh,2012) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 จากแนวคิดการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคดังกลาวไดผลเปนลําดับของความสําคญั ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหเน้ือหาของ            
การวิพากษวิจารณของนักทองเท่ียวบนสื่อออนไลนจํานวน 450 บท (Review) ไดเปนองคประกอบยอยดังน้ี 

 
รูปท่ี 1 กรอบการประยุกตแนวคดิการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและการจัดนิทรรศการของพิพิธภณัฑ 
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ผลการวิจัย  
จากผลของการศึกษาภายใตกรอบการวิเคราะหในรูป 1 จะเห็นไดวานักทองเท่ียวใหความสําคญักับองคประกอบเชิง

สรางสรรคดานผลิตภัณฑ มากท่ีสดุ โดยจากบทรีวิว 450 บทน้ัน มีการกลาวถึงผลิตภัณฑ ถึง 303 บทรีวิว หรือคิดเปนรอยละ 
67.3% โดยพบวาสิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจมากท่ีสุดสําหรบัผลติภณัฑของพิพิธภัณฑคือ ผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ 
(ART COLLECTION) ซึ่งมีผูกลาวถึงความประทับใจและความสําคญัของผลงานสะสมในบทรีวิว 238 บทวาเปนสิ่งท่ีสามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหตองการเขาไปเยี่ยมชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑไดมากท่ีสุด และอันดับรองลงมาคือ ผลงานช้ินเอกท่ีจัด
แสดงในนิทรรศการ หรือ MASTERPIECE เชน ภาพวาดโมนาลิซา และ หยก เปนตน ซึ่งมีคนกลาวถึงใน 42 บทรีวิว  

องคประกอบเชิงสรางสรรคท่ีนักทองเท่ียวกลาวถึงและใหความสําคัญเปนอันดับรองลงมาก็คือดานสิ่งแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีคนกลาวถึงประเด็นดานน้ี  248 บทรีวิว เพราะในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ สิ่งแวดลอม
เปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการสรางความประทับใจใหกับผูเขาชมนิทรรศการไดอยางดีเยี่ยมและนอกจากน้ันสิ่งแวดลอม
ยังมีความหลากหลายท่ีจะรองรับความตองการของของผูเขาชม โดยประเด็นดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
นักทองเท่ียวเห็นวาสําคัญและนาประทับใจ เปนอันดับแรกคือ ตําแหนงของสถานท่ีในการจัดแสดง (LOCATION) 
สถาปตยกรรมและพ้ืนท่ี (BUILDING & GROUNDS) โดยนักทองเท่ียวกลาวถึงความผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของ
สถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑกับอัตลักษณพิพิธภัณฑ เชน ความเปน London กับความเปน British Museum ดังน้ันพิพิธภัณฑจะ
เปรียบเสมือนเปนแลนดมารค หรือเปนสัญลักษณของการมาถึงเมืองท่ีพิพิธภัณฑน้ันตั้งอยู นอกจากน้ีประเด็นท่ีนาสนใจก็คือ
นักทองเท่ียวเปนจํานวนมากท่ีกลาวถึงความสําคัญของบริการรานอาหารและภัตตาคารในพิพิธภัณฑ (RESTAURANT/CAFÉ) 
เพราะในหลายๆครั้งนักทองเท่ียวใชเวลานานในการชมพิพิธภัณฑดังน้ันการรับประทานอาหารจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญ
องคประกอบหน่ึงของประสบการณในพิพิธภัณฑ  

ความสําคัญขององคประกอบเชิงสรางสรรคของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑอันดับตอไปคือ กระบวนการท่ีทํา
ใหผูเขาเยี่ยมชมไดเกิดความคิดสรางสรรค หรือ Process ซึ่งมีผูกลาวถึงในบทรีวิวถึง 64 บทรีวิว โดยผูวิจัยพบวา นักทองเท่ียว
จะประทับใจ การจําลองเหตุการณหรือเรื่องราวในประวัติศาสตร ทําใหเห็นภาพของประวัติศาสตรท่ีเสมือนมีชีวิต หรือ 
LIVING HISTORY มากท่ีสุด นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังมีความสนใจและช่ืนชอบกิจกรรมการสาธิตและการนําเสนอ 
(DEMONSTRATIONS PRESENTATIONS) อีกท้ังตองการใชบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตัวเองหรือ 
Audio guide อีกดวย   

องคประกอบเชิงสรางสรรคดานบุคคล (PERSON) มีการกลาวถึงใน 51 บทรีวิว ซึ่งโดยสวนใหญแลวนักทองเท่ียวมัก
วิพากษวิจารณวาบุคลากรหรือพนักงานในพิพิธภัณฑน้ันมีสวนสําคัญอยางมากตอประสบการณเชิงบวกและเชิงลบของเขาโดย
นักทองเท่ียวเห็นวาบริการดวยมิตรจิตมิตรใจของบุคลากรของพิพิธภัณฑ (MUSEUM STAFF) จะมีสวนชวยสงเสริม
ประสบการณ ความผูกพันและการเรียนรูของเขาท่ีมีตอพิพิธภัณฑ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษามุงเนนในประเด็นดานการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ของพิพิธภัณฑ เพราะผูวิจัยเห็น
วา การจัดนิทรรศการจะเปนกลไกสําคัญท่ีทําใหพิพิธภัณฑมีคุณภาพ สามารถสรางความผูกพัน (engagement) กับผูเขาชม 
และนําไปสูการสรางประสบการณการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคแกนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ เพราะพิพิธภัณฑไมได
เปนเพียงสถานท่ีจับเก็บวัตถุเพ่ือใหความรูเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตพิพิธภัณฑยังเปนสถานท่ี ท่ีสามารถสรางความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและเติมเต็มสิ่งท่ีขาดหายใหกับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี พิพิธภัณฑจึงกลายมาเปนสถานท่ีท่ีมุงเนนการใหความรู
ควบคูไปกับการสรางความเพลิดเพลินใหแกผูมาเยือน (Leisure Time) ดังน้ันการจัดแสดงงานนิทรรศการ (Exhibition) จึง
เปนสิ่งท่ีสามารถนําเสนอและดึงดูดความสนใจใหแกผูเขาเยี่ยมชมได การจัดนิทรรศการเปนการจัดแสดงเชิงวัฒนธรรมท่ีมีท้ัง
การจัดแสดงแบบถาวรและการหมุนเวียน ทําใหสามารถสื่อสารกับผูเยีย่มชมไดดท่ีีสุด ท้ังในดานการใหความรู ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (David Dean,  2002) นอกจากน้ันแลวนิทรรศการยังถือเปนวิธีการท่ีทรงประสิทธิภาพในการกระตุนใหผูเขา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑมีความสนใจในสิง่ท่ีพิพิธภัณฑกําลงัสื่อสาร และเปนโอกาสในการสรางการเรียนรูใหกับผูเขาเยี่ยมชมท่ีลึกซึ้ง 
(เปรื่อง กุมุท, 2526)  

จากผลการศึกษาสรุปไดวานักทองเท่ียวใหความสําคัญองคประกอบเชิงสรางสรรคดานผลิตภัณฑ ในนิทรรศการของ
พิพิธภัณฑมากท่ีสุดเน่ืองมากจากผลิตภัณฑของพิพิธภัณฑแสดงไดถึงเอกลักษณ วัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีตั้งในแตละพิพิธภัณฑ 
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ผลิตภัณฑจึงทําใหนักทองเท่ียวมีความรูสึกไดเติมเต็มในสิ่งท่ีตัวเองขาดหายหรือคนหาและไดเห็นในสิ่งท่ีแปลกใหมและตาง
ออกไปจากสภาพแวดลอมเดิม โดยมีผลงานสะสม (ART COLLECTION) เปนปจจัยหลักเชิงผลิตภัณฑของการจัดนิทรรศการ
ของพิพิธภัณฑท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดใจและกอใหเกิดความสนใจของนักทองเท่ียว เพราะผลงานสะสมของแตละพิพิธภัณฑมี
ความแตกตางกันไปในเชิงวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหนักทองเท่ียวไมสามารถช่ืนชมไดจากพิพิธภัณฑหรือสถานท่ีอ่ืนของโลก 
นักทองเท่ียวตองเดินทางไปช่ืนชมผลงานสะสมน้ันน้ัน จึงทําใหนักทองเท่ียวใหความสําคัญวา “จะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑน้ี
เพราะจะไปดูงานช้ินน้ัน” ผลงานสะสมในการจัดนิทรรศการจึงเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญมากท่ีสุด และ นอกจากน้ี 
อีกหน่ึงสิ่งท่ีสําคัญขององคประกอบเชิงสรางสรรคดานผลติภัณฑก็คือ ผลงานช้ินเอกท่ีจัดแสดงในนิทรรศการ (MASTERPIECE) 
ผลงานช้ินเอกท่ีนํามาแสดงในนิทรรศการเปนสิง่ท่ีดึงดูดใหผูสนใจไดเขามาเยีย่มชมนิทรรศการไดในหลายสาเหตุ ผลงานช้ินเอก
บางช้ินโดงดังจากศิลปนผูสรางสรรคบางช้ินมีประวัติท่ีนาสนใจจนเปนท่ีรูจักของโลก หรือผลงานช้ินเอกบางช้ินก็สะทอน     
อัตลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดนและไมสามารถเลียนแบบ ไดทําใหดึงดูดผูคนใหหลั่งไหลมาเยี่ยมชมนิทรรศการท่ีจัดข้ึนได
เปนจํานวนมาก  

องคประกอบเชิงสรางสรรคดานสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกเปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีนักทองเท่ียวให
ความสําคัญเปนอันดับสอง เน่ืองดวยสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจของนักทองเท่ียว เชน ในเรื่องของความ
สะดวกสบาย สถานท่ีตั้งท่ีเอ้ือตอการเขาเยี่ยมชม จากผลของการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงองคประกอบท่ีสําคัญของ
สิ่งแวดลอมในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑท่ีสําคญัท่ีสุดคือ สถานท่ีในการจัดแสดง (LOCATION) สถานท่ีในการจัดแสดงมี
ผลมากตอการเขาเยี่ยมชมของนักทองเท่ียวเน่ืองดวยการเดินทางทองเท่ียวนักทองเท่ียวไปตองเลือกไปเท่ียวในเมืองหรือ
สถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของโลก เชนกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนท่ีรูกันของนักทองเท่ียวอยูแลววา 
ใครไปปารีสก็ตองไปเยือนพิพิธภัณฑลฟูร ดังน้ันสถานท่ีในการจัดแสดงจึงตองอยูในเมืองท่ีมีช่ือเสียงหรืออยูในแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญของโลก นอกจากน้ี สถาปตยกรรมการติดตั้งและพ้ืนท่ี (BUILDING & GROUNDS) ก็เปนสิ่งท่ีสรางความประทับใจแรก
ใหแกนักทองเท่ียวพิพิธภัณฑระดับโลก ดังน้ันจะเห็นไดวา พิพิธภัณฑทุกๆท่ีจะตองมีการสรางและออกแบบอยางสวยงามและ
มีเอกลักษณเฉพาะท่ีเปรียบเสมือนสัญลักษณใหแกเมือง นอกจากน้ันยังรวมถึงการจัดพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมและสมดุลตอ
การเขาเยี่ยมชมของนักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวรูสึกผอนคลายไมอึดอัดสามารถเยี่ยมชมไดเปนเวลานาน และ ปจจัยดาน
รานอาหารและภัตตาคาร เน่ืองจากพิพิธภัณฑระดับโลกสวนใหญมีขนาดใหญจึงจําเปนตองมีรานอาหารไวสําหรับให
นักทองเท่ียวไดพักหรือรับประทานอาหารระหวางวันเพ่ือจะไดเยี่ยมชมนิทรรศการไดอยางครบถวนรานอาหารจึงเปน
สิ่งแวดลอมท่ีจําเปนของการจัดแสดงนิทรรศการ องคประกอบ สิ่งท่ีนาสนใจอีกอยางหน่ึง ก็คือ สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
บัตรเขาชมนิทรรศการ ซึ่งนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับความคุมคาของราคาคาเขาชมวาในการเขาชมพวกเคาเสียเงินและ
เวลาไปสมกับราคาหรือไมดังน้ันการตั้งราคาคาตั๋วท่ีพอเหมาะพอดีก็ทําใหเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียวไดดวย  

องคประกอบเชิงสรางสรรคดานกระบวนการเปนอีกหน่ึงองคประกอบท่ีทําใหผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญขององคประกอบเชิง
สรางสรรคเปนอันดับท่ีสาม โดยเน้ือหาในบทรีวิวน้ันแสดงใหเห็นวาการจําลองเหตุการณทางประวัติศาสตร มีการแสดงออกซึ่ง
เรื่องราวความเปนมาจากอดีตถึงปจจุบัน ในรูปแบบ (LIVING HISTORY) เปนกระบวนการการจัดนิทรรศการท่ีนักทองเท่ียวให
ความสําคัญมาก เน่ืองจากนิทรรศการมักจะมีแนวคิดของงานท่ีตองสอดคลองกับเรื่องราวและประวัติศาสตรท่ีจะนําเสนอใหไป
ในทิศทางเดียวกัน อาจปฏิเสธไมไดวาเรื่องราวและประวัติศาสตรเปนกระบวนการในการจัดแสดงท่ีสําคัญท่ีสุดและสะทอนให
เห็นถึงวัฒนธรรมอยางชัดเจนท่ีสุด นอกจากน้ี การจัดนิทรรศการท่ีมีการสาธิตและการนําเสนอ (DEMONSTRATIONS 
PRESENTATIONS) ยังสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวกลาวถึงการนําเสนอในเรื่อง
ของปายอธิบายรายละเอียดของช้ินงานและเรื่องราวตางๆของการจัดแสดง รวมถึงประเด็นดานการใชภาษาในการนําเสนอ ท่ี
ตองการใหมีภาษากลาง เชน ภาษาอังกฤษในคําอธิบายตางๆใหละเอียดมากข้ึนเพราะบางพิพิธภัณฑมีเพียงขอมูลทางการ
นําเสนอเปนภาษาทองถ่ินเทาน้ัน และอันดับสุดทายของดานกระบวนการคือ เครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวย
ตัวเอง (AUDIO GUIDE) นักทองเท่ียวท่ีเขาเยี่ยมชมช่ืนชอบและยินดีท่ีจะเสียคาบรกิารในการใชงาน นักทองเท่ียวหลายคนเห็น
ความสําคัญของความเปนสวนตัวจึงตองใชเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตัวเองเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในเรื่องราวท่ี
ตนตองการความรูอยางละเอียด  

สําหรับองคประกอบสุดทาย องคประกอบดานบุคคล (PERSON) เปนองคประกอบท่ีนักทองเท่ียวอาจกลาวถึงนอยท่ีสุด
หากเปรียบเทียบกับองคประกอบอ่ืนๆ อาจเปนเพราะนักทองเท่ียวไมไดคาดหวังมากนักกอนท่ีจะเขาเยี่ยมนิทรรศการ               
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แตนักทองเท่ียวก็กลาวถึงความสําคัญของบุคลากรในพิพิธภัณฑ (MUSEUM STAFF) ท่ีมีบทบาทเปนสวนหน่ึงในการสรางความ
ประทับใจหรืออาจสรางความผิดหวังใหกับนักทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการใหบริการท่ีเปนมิตร หากบุคลากร 
มีความเปนมิตรไมตรีแกนักทองเท่ียวจะทําใหการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑน้ันๆเปนท่ีกลาวถึงในทางท่ีดีไดอยางงายดาย 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑในประเทศไทยเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
ผลของการศึกษาท่ีไดสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และ

สงเสริม ใหการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑเทียบเทาระดับโลก ในการอภิปรายผลไดบอกถึงลําดับข้ันขององคประกอบเชิง
สรางสรรคของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑไวอยางระเอียดวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับเรื่องใดมากท่ีสุด ซึ่งงายตอ
การนําไปปรับใชกับการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑตางๆตามบริบทของพิพิธภัณฑ ใหเปนไปอยางสรางสรรคและตอบสนอง
นักทองเท่ียวไดตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว โดยผลของการศึกษาทําใหทราบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญกับสิ่งใด
มากท่ีสุดดังน้ี 

1. ผลงานสะสม (ART COLLECTION) ท่ีจัดแสดงในนิทรรศการมากท่ีสุดและท้ิงหางจากองคประกอบอ่ืนๆอยาง
สิ้นเชิง ดังน้ันการดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ือใหเขาเยี่ยมนิทรรศการน้ัน ตองมุงเนนเรื่องประชาสัมพันธเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรูถึง
คุณคาเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการทําการตลาดเพ่ือประชาสัมพันธผลงานสะสมท่ีจะนํามาแสดงในนิทรรศการ นอกจากน้ี
พิพิธภัณฑจะตองพิจารณาวางานสะสมช้ินใดท่ีเปนงานช้ินเอกและสามารถนํามาใชในการทําการตลาดเพ่ือดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาลองเยี่ยมชมสักครั้งหน่ึงใหไดเชน รูปภาพ หรือการพยายามสงเสริมใหพิพิธภัณฑไปเปนสวนหน่ึงของทรัพยากร
การทองเท่ียวท่ีสําคัญของจุดหมายปลายทางพิพิธภัณฑน้ันตั้งอยู อยางเชน การไปเท่ียวกรุงปารีสตองไปเขาเยี่ยมการจัดแสดง
ตางในพิพิธภัณฑลูฟวร เพ่ือชมรูปวาดโมนาลิซาใหไดสักครั้งในชีวิต 

2. ควรมีการพัฒนาภาพลักษณใหสอดคลองกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของสถานท่ีตั้งพิพิธภัณฑ (LOCATION) น้ัน
น้ัน และอาจมีการปรับปรุงรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑหรือภายนอกพิพิธภัณฑ (BUILDING 
& GROUNDS) ใหมีความโดดเดนและทําใหนักทองเท่ียวสามารถจดจําไดเมื่อมองเห็นแตไกล อยางเชนพิพิธภัณฑพระราชวัง
แหงชาติ กูกงแหงไตหวัน ท่ีมีลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนแบบพระราชวังแบบจีนโบราณซึ่ ง เปนสัญลักษณ                     
และ มีความโดดเดนทําใหเปนท่ีจดจําแกนักทองเท่ียว ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานสะสมและบริบทของพ้ืนท่ีเปนอยางมาก 

3. ควรมีการสงเสริมใหมีการนําอาหารถ่ินท่ีหากินยาก อาหารประจําชาติ หรือประจําทองถ่ินมาใหบริการใน
รานอาหารของพิพิธภัณฑ (RESTAURANT/CAFÉ) เพ่ือสรางการเรียนรูเชิงวัฒนธรรมใหหลากหลายมากข้ึน สําหรับการ
นําเสนอในนิทรรศการน้ัน ผูบริหารพิพิธภัณฑควรใหความสําคัญกับรูปแบบนิทรรศการท่ีมีการจําลองเหตุการณเสมือนจริงใน
อดีต หรือ (LIVING HISTORY) ควรมีการออกแบบกิจกรรมเชิงสาธิตแสดง (DEMONSTRATIONS PRESENTATIONS) ใหเห็น
เปนตัวอยางในพิพิธภัณฑใหมากข้ึน อาจรวมถึงการลงทุนในสวนของเครื่อง (AUDIO GUIDE) เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคอีกดวย นอกจากน้ี การหมั่นจัดการอบรมจิตบริการหรือหลักการใหบริการท่ีเปนเลิศแกพนักงานในพิพิธภัณฑ ก็เปน
สิ่งสําคัญและเปนองคประกอบท่ีทําใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณในเชิงสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาจากอดีต-ปจจุบัน: กรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร 
Thailand-Cambodia Relations from past to present:                                                

A case study of the Preah Vihear Temple 
 

ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

 
บทคัดยอ 

งานมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาบทบาทความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชากรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร  พิจารณากับผลกระทบและ
การสงเสริมความเจริญของประเทศ  โดยการมองในลักษณะของภาพรวมใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสํารวจเอกสาร  วิเคราะหเชิง
พรรณา ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีเปนสาเหตุของความขัดแยง  เปนปฏิสัมพันธลักษณะตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางหนวยงานและบุคคล
ฝายตาง ๆ  ผลกระทบของความขัดแยงระหวางหนวยงาน  และบุคคลเหลาน้ีมีผลตอความสําเร็จ  หรือลมเหลวในการดําเนินนโยบาย
ตอกัมพูชา ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาจากอดีตถึงปจจุบัน  พัฒนาการของความสัมพันธในระยะน้ีมิไดดําเนินไปแบบเดียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังสองในอดีต  ในประวัติศาสตรกอนท่ีฝรั่งเศสจะสถาปนาอํานาจการปกครองในกัมพูชา ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับกัมพูชาเปนไปอยางมีแบบฉบับ  ไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา  และกัมพูชาก็ยอมรับสภาพเชนน้ัน  แตกัมพูชาก็ไดพยายาม
เปล่ียนแปลงสถานะของตนอยูเสมอเม่ือมีโอกาส คราวใดท่ีไทยตองยุงยาก  กัมพูชาจะเขาโจมตีไทยและขอรับความชวยเหลือจาก
ประเทศอื่นใหขจัดอิทธิพลของไทยออกไป สภาพความสัมพันธตางไปจากเดิม  ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังสองมิไดเปนเรื่องของ
ประเทศเพ่ือนบานสองประเทศอีกตอไป  การเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศในเอเชียอาคเนยเขามามีบทบาท
อยางมากในเรื่องน้ี  ท้ังไทยและกัมพูชาตางก็ตองตกอยูในสภาพของการเมืองระหวางประเทศแบบ  “สงครามเย็นใหม”  เชนเดียวกับ
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกประเทศท้ังสองใชนโยบายตางประเทศท่ีแตกตางกัน  และไมอาจเขากันไดและไดพบวา ความสัมพันธระหวางสอง
ประเทศกรณีปราสาทเขาพระวิหารน้ัน  พิจารณาแลวจะพบท้ังในแงบวกและแงลบในแตละเรื่อง  แตถามองในระดับมหภาคแลว  พบวา
มีบทบาทในแงบวกตอการเมืองไทยมากกวาขอเสนอแนะ คือ ไทยและกัมพูชาจะตองรวมมือกันในทางเศรษฐกิจและสังคม 
คําสําคัญ ความสัมพันธ กมัพูชา ปราสาทเขาพระวิหาร นโยบาย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to investigate the Thai – Cambodian Relations, A case study of the Preah Vihear 
temple, documentary research, descriptive analysis. and its effects on national development. This study focuses 
on the total picture. The findings indicates that the emphasis is laid on the Government politics, especially The 
conflicts in Policy formulation and policy implementation. The study also exumiues the effects of such conflicts 
upon the Thai foreign policy objectives. Relations between Thailand and Cambodian from past to present. The 
development of the relations does not resemble the patterm of traditional relations. In the history, before France 
established her protectorate in Cambodia, the relations between the two neighbours developed in a rather 
typical way. Cambodi had been under Thai overlordship. She had tried in various occasions to alter the situation. 
Each time Thailand was found in a difficult situation. Cambodi attacked her and received aids from outside 
powers to balance Thai influence.   Now the pattem changed. The relations were no more the affairs between 
the two neighouring countries. Intermational politics especially Southeast Asian politics had played a considerable 
role, Duting this period, Thailand and Cambodia had fallen in the arena of “New Cold War” in the same way as 
other countries. The two countries adopted different policies. To look closely at the situation there are many 
positive things and some fewer negative results. Thailand and Cambodia have co – operated in social and 
economic fields.  
Keywords: Relations, Cambodia, Preah Vihear Temple, Policy 
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บทนํา  
วิกฤตความสัมพันธไทย-กัมพูชา เกิดจากการมองปญหาอยางตัดตอนเฉพาะเหตุการณและชวงท่ีเกิดปญหา โดยขาด

การทําความเขาใจใหเห็นวา ปญหาท่ีตองเผชิญในแตละครั้งมีท่ีมาท่ีไป สืบเน่ืองจากภูมิหลังท่ีมีความสัมพันธมายาวนาน         
การทําความเขาใจความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา ตลอดถึงการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรเชิงความสัมพันธตอ
สถานการณในแตละชวง และรวมถึงความขัดแยงท่ีมีอยูในปจจุบัน จําเปนตองยอนกลับไปดูความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา
ท่ีมีมาแตเดิม และความสืบเน่ืองของปญหาท่ีสั่งสมและตกทอดมาจนถึงปจจุบัน 

สัมพันธภาพระหวางไทย-กัมพูชา ในชวงเวลา 60 ป มิไดราบรื่นและมั่นคงยาวนาน บางชวงมีความสัมพันธระหวาง
กันและมีบางชวงตัดขาดสัมพันธไมตรี เพราะปญหาทางการเมืองและลทัธิอุดมการณ เมื่อไทยสถาปนาความสัมพันธกับกัมพูชา
น้ัน ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริยแหงกัมพูชา ทรงครองราชยมาตั้งแต พ.ศ. 2485 และตอมาหลังจาก
กัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสแลว ทรงสละราชสมบัติใน พ.ศ. 2498 เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะพระองคสนพระทัย
การเมือง ไดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมาช่ือวา “พรรคสังคมราษฎรนิยม” ท้ังน้ี ทรงแตงตั้งพระบิดาพระนามพระเจานโรดม สุราม
ฤทธ์ิ ข้ึนเปนกษัตริยแทนจนสิ้นพระชนม ใน พ.ศ. 2503 สมเด็จพระสีหนุ กลับมารับตําแหนงประมุขแหงรัฐ (Chief of State) 
ซึ่งไมใชฐานะกษัตริยแตมีอํานาจในการบริหารประเทศ จนกระท่ังถูกพลเอกลอน นอล ปฏิวัติโคนอํานาจใน พ.ศ. 2513 
การเมืองภายในกัมพูชา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 กัมพูชากลับมาปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยภายใตสถาบัน
กษัตริยอีกวาระหน่ึง นับจากน้ันมาจนถึง พ.ศ. 2554 กัมพูชามีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งถึง 4 สมัยแลว ซึ่งผูนําของไทยมี
สวนสําคัญในการยุติสงครามดังกลาว 
 สวนความสัมพันธระหวางประชาชนตอประชาชนน้ัน นับจากไทย-กัมพูชาเปดประเทศติดตอคาขายระหวางกันเปน
ตนมา คนไทยและคนกัมพูชามีความสัมพันธฉันเพ่ือนบานท่ีดี ประชาชนของท้ังสองประเทศตางพยายามสรางความไวเน้ือเช่ือ
ใจกัน โดยอาศัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและศาสนาท่ีคลายคลึงกันมาเปนเครื่องชวยการประสานความรวมมือ โดยเฉพาะฝาย
ไทยไดแสดงเจตนาใหฝายกัมพูชาเห็นวาไทยไมไดมุงแสวงหาผลประโยชนจากกัมพูชาแตฝายเดียว ไทยไดใหความชวยเหลือ
เก้ือกูลกัมพูชาตลอดมาท้ังในทางเปดเผยและในทางลับ 
 ไทย-กัมพูชาไดเริ่มมีความขัดแยงกัน ภายหลังจากท่ีกัมพูชาเสนอขอข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก 
ครั้งท่ี 32 ท่ีเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา   ฝายไทยไดเปลี่ยนทาทีจากการสนับสนุนมาเปนการคัดคานการข้ึนทะเบียนฯ 
เพราะแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารกระทบปญหากรรมสิทธ์ิเหนือพ้ืนท่ีทับซอน 4.6 ตารางกิโลเมตร เปนชนวนใหเกิด
การปะทะกันระหวางทหารไทยกับทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนหลายครั้ง ซึ่งฝายกัมพูชากลาวหาวาไทยรุกรานกัมพูชาถึง 3 
ครั้ง ในป 2551 สองครั้ง และในป 2552 หน่ึงครั้ง 
 ลาสุดสิ่งท่ีไมคาดคิดไดเกิดข้ึนอีก เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 ทหารกัมพูชาเริ่มโจมตีไทยโดยยิงปนใหญใสทหาร
ไทย และบานเรือนราษฎรไทยท่ีอยูใกลแนวชายแดน เกิดการตอสูกับทหารไทยอยางรุนแรง กอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต
ทหารและประชาชน ตลอดจนทรัพยสินของพลเรือน 
 ไทย-กัมพูชาดวยสภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรมีพรมแดนติดตอกันความยาวถึง 798 กิโลเมตร จึงกลาวไดวาท้ังสอง
ประเทศตองเปนเพ่ือนบานไปตราบช่ัวนิรันดร เมื่อมาพิจารณาคําวา “เพ่ือนบาน” มีความหมายตามพจนานุกรมวา             
“ผูมีบานเรือนอยูใกลเคียงกัน” ดวยเหตุน้ี ไทยและกัมพูชาควรมาแสวงหาวิธีการเปนเพ่ือนบานท่ีดีตอกัน แกไขปญหาขอ
พิพาทดวยสันติวิธี ไมควรขยายความขัดแยงใหบานปลายกลายเปนสงคราม เพราะสงครามไมไดสรางประโยชนอันใดแกท้ัง
สองฝาย ผลลัพธมีแตความสูญเสีย ดังน้ัน เพ่ือการอยูรวมกันตอไปในอนาคตของลูกหลานไทยและกัมพูชา การดําเนิน
ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาควรใชกลไกในระดับทวิภาคีท่ีมีอยูทํางานใหบรรลุผลและเปนมาตรการแกไขปญหาความ
ขัดแยงระหวางกัน 
 ในการศึกษาน้ีผูเขียนจะศึกษาความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาตั้งแตอดีต-ปจจุบัน ในเรื่องนโยบายความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยจะมุงเนนในชวงเวลาชวงป พ.ศ. 2551 ท่ีไทยและกัมพูชาไดเริ่มมีความขัดแยงระหวางกัน ภายหลังจากท่ี
กัมพูชาเสนอขอข้ึนทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเปนมรดกโลก จนถึงปจจุบัน  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางไทย – กัมพูชา  โดยเนนเฉพาะนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาขอพิพาทกรณีปราสาทเขาพระวิหารในประเด็นของสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3. เพ่ือหาแนวทางการแกไขและหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอปญหาดังกลาว 
 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดวยการสํารวจเอกสาร  (documentary research) และการเก็บ
รวบรวมขอมูล ท้ังในดานความสัมพันธกับไทย โดยเนนกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ท้ังสภาพพ้ืนฐาน ปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี มีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชการประมวลผลวิเคราะห ตลอดจนการตีความ เพ่ือหา
ขอสรุปท่ีเปนประโยชน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนกระบวนการในการคนหาความจริงจากสภาพปจจุบัน 
เพ่ือใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและเกิดขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 พันเอก วิโรจน อภัยวงศ (2542, บทคัดยอ) เสนอในเอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง การใชกลไกความรวมมือแกไข
ปญหาความมั่นคงชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีความมั่นคงชายแดนดานกัมพูชา วาปญหาความมั่นคงดานชายแดนกัมพูชา 
สงผลกระทบตอความปลอดภัยของชาติ ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชามีลักษณะท่ีอาจนําไปสูความขัดแยง ความ
ตึงเครียด ขอพิพาทและวิกฤต หากมิไดรับการแกไขดวยการสรางความรวมมือท่ีดีตอกัน สภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนผลมา
จากเสถียรภาพท่ีไมมั่นคงของกัมพูชา  ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีมายาวนาน 
 พันโท พิชิตพล แจมจํารัส (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับมิติความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา ท่ีสงผล
กระทบตอไทยในหวง พ.ศ. 2535-2545 และสรุปผลการวิจัยวา การดําเนินความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา จะดําเนินการ
บนพ้ืนฐานของผลประโยชนของชาติเปนหลัก ตามแตจุดยืนและผลประโยชนของแตละฝายยึดถืออยูในขณะน้ัน ซึ่ง
ผลประโยชนของชาติท้ังสองสวนจะมีพ้ืนฐานเดยีวกัน คือการรักษาใหประเทศชาติอยูรอดเปนเอกราช แตมีบางอยางท่ีแตกตาง
กันบาง จึงทําใหเกิดความขัดแยงตอกัน สวนในเรื่องของการมีทัศนคติบางอยางไมพึงประสงคตอกัน เพราะวาท้ังสองฝาย       
มีความสัมพันธท่ีดีและไมดีสลับกันไป ตั้งแตในอดีตจนสงผลมาถึงปจจุบัน ทําใหตางฝายตางมีความหวาดระแวงตอกัน 
 สุณัย ผาสุก (2539, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงนโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย ในวิทยานิพนธเรื่อง นโยบาย
ตางประเทศของไทย : ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ตอปญหากัมพูชา                      
(4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 1991) วา เมื่อ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ไดมีกระบวนการในการแยกประเด็นการคาและเศรษฐกิจออกจากประเด็นการเมือง ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ดวยการใชนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนการคา” 
 ชาญวิทย เกษตรศิริ (2552,169) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางไทย- กัมพูชา วาเก่ียวกับประเด็น “ลัทธิ
ชาตินิยม” ประวัติศาสตรบกพรอง เสนอใหไทยยอมรับคําตัดสินของศาลโลก 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2556,154) ไดเสนอแนวทางแกไขเรื่องปราสาทเขาพระวิหารโดยใหไทยปฏิบัติตามคํา
พิพากษาของศาลโลก การปรับทัศนคติตอเพ่ือนบาน และแกไขปญหาโดยอิงประโยชนรวมกัน 
 โดยจากงานท่ีกลาวมาไมไดใหแนวทางแกไขท่ีเปนรูปธรรม  และงานวิจัยช้ินน้ีของผูศึกษาจะเติมชองวางโดยจะเสนอ
แนวทางแกไขในเชิงขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริงในการแกปญหา 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางไทย – กัมพูชา  โดยเนนเฉพาะนโยบายความสัมพันธระหวางประเทศ 
 2. เพ่ือศึกษาปญหาขอพิพาทกรณีปราสาทเขาพระวิหารในประเด็นของสาเหตุและปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 3. เพ่ือหาแนวทางการแกไขและหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอปญหาดังกลาว 
 
 
ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ดวยการสํารวจเอกสาร  (documentary research) และการเก็บ
รวบรวมขอมูล ท้ังในดานความสัมพันธกับไทย โดยเนนกรณีปราสาทเขาพระวิหาร ท้ังสภาพพ้ืนฐาน ปญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี มีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชการประมวลผลวิเคราะห ตลอดจนการตีความ เพ่ือหา
ขอสรุปท่ีเปนประโยชน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนกระบวนการในการคนหาความจริงจากสภาพปจจุบัน 
เพ่ือใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและเกิดขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 พันเอก วิโรจน อภัยวงศ (2542, บทคัดยอ) เสนอในเอกสารวิจัยสวนบุคคล เรื่อง การใชกลไกความรวมมือแกไข
ปญหาความมั่นคงชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีความมั่นคงชายแดนดานกัมพูชา วาปญหาความมั่นคงดานชายแดนกัมพูชา 
สงผลกระทบตอความปลอดภัยของชาติ ทําใหความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชามีลักษณะท่ีอาจนําไปสูความขัดแยง ความ
ตึงเครียด ขอพิพาทและวิกฤต หากมิไดรับการแกไขดวยการสรางความรวมมือท่ีดีตอกัน สภาพของปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนผลมา
จากเสถียรภาพท่ีไมมั่นคงของกัมพูชา  ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีมายาวนาน 
 พันโท พิชิตพล แจมจํารัส (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับมิติความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา ท่ีสงผล
กระทบตอไทยในหวง พ.ศ. 2535-2545 และสรุปผลการวิจัยวา การดําเนินความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา จะดําเนินการ
บนพ้ืนฐานของผลประโยชนของชาติเปนหลัก ตามแตจุดยืนและผลประโยชนของแตละฝายยึดถืออยูในขณะน้ัน ซึ่ง
ผลประโยชนของชาติท้ังสองสวนจะมีพ้ืนฐานเดยีวกัน คือการรักษาใหประเทศชาติอยูรอดเปนเอกราช แตมีบางอยางท่ีแตกตาง
กันบาง จึงทําใหเกิดความขัดแยงตอกัน สวนในเรื่องของการมีทัศนคติบางอยางไมพึงประสงคตอกัน เพราะวาท้ังสองฝาย       
มีความสัมพันธท่ีดีและไมดีสลับกันไป ตั้งแตในอดีตจนสงผลมาถึงปจจุบัน ทําใหตางฝายตางมีความหวาดระแวงตอกัน 
 สุณัย ผาสุก (2539, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงนโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย ในวิทยานิพนธเรื่อง นโยบาย
ตางประเทศของไทย : ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ตอปญหากัมพูชา                      
(4 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ถึง 23 กุมภาพันธ ค.ศ. 1991) วา เมื่อ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
เมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ไดมีกระบวนการในการแยกประเด็นการคาและเศรษฐกิจออกจากประเด็นการเมือง ในการดําเนิน
ความสัมพันธกับประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน ดวยการใชนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบใหเปนการคา” 
 ชาญวิทย เกษตรศิริ (2552,169) ไดทําการศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางไทย- กัมพูชา วาเก่ียวกับประเด็น “ลัทธิ
ชาตินิยม” ประวัติศาสตรบกพรอง เสนอใหไทยยอมรับคําตัดสินของศาลโลก 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2556,154) ไดเสนอแนวทางแกไขเรื่องปราสาทเขาพระวิหารโดยใหไทยปฏิบัติตามคํา
พิพากษาของศาลโลก การปรับทัศนคติตอเพ่ือนบาน และแกไขปญหาโดยอิงประโยชนรวมกัน 
 โดยจากงานท่ีกลาวมาไมไดใหแนวทางแกไขท่ีเปนรูปธรรม  และงานวิจัยช้ินน้ีของผูศึกษาจะเติมชองวางโดยจะเสนอ
แนวทางแกไขในเชิงขอเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมและปฏิบัติไดจริงในการแกปญหา 
 
 
 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1271ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1271ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 127



 

128 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ความสัมพันธระหวางไทย - กัมพูชา 
 ประเทศไทย-กัมพูชา เปนประเทศท่ีมีความใกลชิดมากประเทศหน่ึง นอกจากน้ียังมีประวัติศาสตรรวมกันมาชานาน 
มีการถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีไปมาระหวางกันอยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากในปจจุบัน ไทยไดรับเอาวัฒนธรรมบาง
ประการของขอมมาใชรวมกัน แตอยางไรก็ดี การดําเนินนโยบายของแตละประเทศยอมท่ียึดถือเอาผลประโยชนของชาติ
ตนเองเปนท่ีตั้ง สิ่งเหลาน้ียอมเปนสาเหตุของความสมัพันธท่ีมีท้ังในแงบวกและแงลบตอกัน บางครั้งก็กลายเปนการทําสงคราม
ระหวางกัน บางครั้งก็เปนการสรางความรวมมือตอกัน 
 ความสัมพันธกัมพูชา - ไทย โดยภาพรวมแลวมีพ้ืนฐานท่ีไมคอยดีเทาไรนัก เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือบานอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ปญหาภายในประเทศของกัมพูชา ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทยอยางหลีกเลี่ยง
ไมได สาเหตุประการสําคัญมาจากปญหาการสูรบภายในประเทศกัมพูชาเอง สงผลใหการพัฒนาประเทศท้ังทางดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา มีความแตกตางจากไทยเปนอยางมาก สิ่งเหลาน้ีทําใหเกิดปญหาตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
เน่ืองจากการประทะกันของความเจริญท่ีแตกตางกัน (the crash of civilization) ของท้ังสองประเทศน่ันเอง 
 จากผลการศึกษาสวนใหญสามารถสรุปไดวาสวนหน่ึงมาจากการท่ีประเทศกัมพูชามีสภาพพ้ืนฐานของประเทศ
กัมพูชาท่ีมีความขัดแยงกันเองเปนอยางสูง ในท่ีน้ีเปนความขัดแยงอันมีพ้ืนฐานมาจากการท่ีประเทศกัมพูชาไดตกอยูในภาวะ
สงครามมาเปนระยะเวลายาวนาน ท้ังการสงครามแยงชิงอํานาจกันเองของผูนําประเทศ การสรางสถานการณทางการเมืองให
เกิดความชอบธรรมตอการข้ึนสูอํานาจ จนเปนท่ีมาของการเกิดสงครามกลางเมือง มีการลมลางรัฐบาลหลายครั้ง ผูท่ีไดรับผล
จากการกระทํามักจะเปนประชาชน ทําใหความสามารถของประชากรชาวกัมพูชาอยูในระดับต่ํา ท้ังในดานของการศึกษา 
สาธารณสุข การประกอบอาชีพ ครอบครัว และอ่ืนๆ นอกจากการขัดแยงภายในประเทศแลว ความขัดแยงระหวางประเทศก็
เกิดข้ึนท้ังกับประเทศไทยและเวียดนาม จนกระท่ังกัมพูชาถูกเวียดนามเขายึดกุมอํานาจการปกครองและสรางกระแส
ความรูสึกใหแกประชาชนชาวกัมพูชาวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีชอบเอาเปรียบ และดูถูกชาวกัมพูชาตลอดเวลา 
 จากผลการศึกษา การปฏิบัติตอปญหา ในการปฏิบัติตอปญหาของไทยจะเห็นวา เน่ืองจากสภาพดังกลาวทําใหการ
ดําเนินนโยบายของประเทศไทย จึงอยูในภาวะท่ีตองระมัดระวังเปนอยางยิ่งตอความรูสึก เน่ืองจากมีความเปราะบางและสุม
เสี่ยงตอการเกิดกระแสการตอตานไดโดยงาย ซึ่งสถานการณการเผาสถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญ เปนสิ่งท่ีพิสูจนไดเปน
อยางดี และนักการเมืองกัมพูชามักจะใชสิ่งเหลาน้ีเปนเครื่องมือในการสรางกระแสความนิยมใหแกตนมาโดยตลอด  
 สําหรับปญหาท่ีมีผลตอความสัมพันธมากท่ีสุด และอาจจะสงผลถึงความขัดแยงระหวางประเทศได คือ ปญหาใน
กลุมปญหาการเมืองและกลุมปญหาสังคม จิตวิทยา โดยเฉพาะในเรื่องของปญหายาเสพติดท่ีมีอยูตามแนวชายแดน และมีการ
ลักลอบสงเขามายังประเทศไทยตลอดเวลา อีกท้ังการรวมมือกันเจรจาปกปนเขตแดนจะเปนไปอยางลาชา เน่ืองจากท้ังสอง
ประเทศตางตองพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชนของตนเอง รวมท้ังประเทศไทยกับกัมพูชาเคยมีกรณีพิพาทในเรื่องดินแดนกัน
มากอน ทําใหไทยตองเสียดินแดนเขาพระวิหารไปใหกัมพูชา แตถาเรานํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการพ่ึงพาอาศัยกันแลว 
ปญหาดังกลาวนาจะไมสงผลกระทบมากนัก แตท้ังน้ีท้ังสองฝายจะตองพยายามรวมมือกันใหมากท่ีสดุ และมีความจริงใจตอกัน
ใหมากท่ีสุดดวย 
 
บทสรุป 

ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาจากอดีตถึงปจจุบัน พัฒนาการของความสัมพันธในระยะน้ีมิไดดําเนินไปแบบ
เดียวกับความสัมพันธระหวางประเทศท้ังสองในอดีต ในประวัติศาสตรกอนท่ีฝรั่งเศสจะสถาปนาอํานาจการปกครองในกัมพูชา 
ความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชาเปนไปอยางมีแบบฉบับ ไทยมีอิทธิพลเหนือกัมพูชา และกัมพูชาก็ยอมรับสภาพเชนน้ัน แต
กัมพูชาก็ไดพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะของตนอยูเสมอเมื่อมีโอกาส คราวใดท่ีไทยตองยุงยาก กัมพูชาจะเขาโจมตีไทยและ
ขอรับความชวยเหลือจากประเทศอ่ืนใหขจัดอิทธิพลของไทยออกไป ในเรื่องน้ีกัมพูชาทําไดสําเร็จในป ค.ศ. 1864 เมื่อกัมพูชา
ยอมรับอํานาจการปกครองของฝรั่งเศส 

 
 สภาพความสัมพันธตางไปจากเดิม ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังสองมิไดเปนเรื่องของประเทศเพ่ือนบานสอง
ประเทศอีกตอไป การเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะการเมืองระหวางประเทศในเอเชียอาคเนยเขามามีบทบาทอยางมากใน 
เรื่องน้ี ท้ังไทยและกัมพูชาตางก็ตองตกอยูในสภาพของการเมืองระหวางประเทศแบบ “สงครามเย็นใหม” เชนเดียวกับ
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ประเทศท้ังสองใชนโยบายตางประเทศท่ีแตกตางกัน และไมอาจเขากันได 
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 แนวทางในการแกไขปญหา การดําเนินนโยบายของประเทศไทยไดดําเนินการโดยใชนโยบายตางประเทศ รวมท้ัง
นโยบายในการดําเนินการแกไขปญหาแบบกาวไปขางหนารวมกัน ทําใหท้ังสองประเทศไดมีความพยายามรวมมือกันในการ
จัดตั้งคณะกรรมการในระดับตาง ๆ ท้ังสองฝายไดตกลงกันจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมไทย/กัมพูชา (Joint Commission – 
JC) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของท้ังสองฝายเปนประธานรวม เพ่ือประชุมปรึกษาหารือกันหาลูทางแกไข
ปญหา ปรับปรุงความสัมพันธไทย-กัมพูชา ใหดีข้ึนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค เคารพอธิปไตยของกันและกัน และสงเสริม
ผลประโยชนรวมกัน 
 ผลการศึกษาในปญหาท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชา โดยทําการแยกประเด็นในการศึกษาออกเปน 3 
ประเด็น  คือ  1. ความพยายามในการท่ีจะรักษาผลประโยชนของชาติ  2. ความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันของสองประเทศ  3. 
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือดูผลท่ีสงใหความสัมพันธของนโยบายตางประเทศของท้ังสองประเทศมีความเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม อยางไร 
 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การสรางผลประโยชนรวมกัน ไทย และ กัมพูชาควรท่ีจะตองมีการรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจใหมากยิ่งข้ึนท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน ดวยการลงทุนของไทยในกัมพูชา เพ่ือใหเกิดผลทางดานความสัมพันธดานธุรกิจอันจะนํามาซึ่ง
ความสัมพันธดานอ่ืน ๆ ตามมา จากปจจุบันการลงนามความรวมมือของประเทศไทยกับกัมพูชาในปฏิญญาพุกาม ในอันท่ีจะ
สรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจรวมกัน ถือวาเปนการดําเนินนโยบายท่ีสรางสรรคประการหน่ึง นอกจากน้ีการรวมสราง
ผลประโยชนชองชาติรวมกัน ถือวาเปนแนวทางในการสรางความรวมมือระหวางภูมิภาคท่ีดีท่ีสุดท่ีไทยควรเรงดําเนินการ
โดยเร็วท่ีสุด 

2. ความอดทนในการดําเนินการของไทย จะตองหลีกเลี่ยงการปฏิบัติใด ๆ ท่ีจะสงผลในทางลบตอความรูสึกของ
กัมพูชา นอกจากน้ันการดําเนินการตอความขัดแยงระหวางประเทศไทยกับกัมพูชา จะตองใชความอดทนใหมากท่ีสุด ซึ่งในท่ีน้ี
หมายถึงการอดทนในทุกระดับของการทํางานประสานงาน 

3. การสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ผูนําของประเทศไทย ผูนําทางดานการทหารในระดับสูงของไทย รวมถึง
เจาหนาท่ีรัฐในระดับผูบริหาร นักการเมืองระดับรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ และรวมถึงนักธุรกิจ จะตองสรางความสัมพันธกับ
กัมพูชาใหมีความเช่ือมโยงกันใหได ปจจุบันเราจะเห็นวาในระบบของโลกทุนนิยม กําแพงตาง ๆ ท่ีเคยขวางก้ันไดถูกทําลายลง
ดวยการนําเอาเศรษฐกิจและธุรกิจมาเปนตัวนํา หลังจากน้ันก็สรางความสัมพันธในระดับการเมือง การทหารตอไป ซึ่งการมี
ความสัมพันธระดับตาง ๆ ท่ีไดเสนอไปแลวน้ัน จะทําใหมิตรภาพระหวางประเทศมีอยางยั่งยืนยาวนาน และปญหาท่ีจะสงผล
กระทบตอกันก็จะลดลงไป 
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บทสวดเฉพาะของผีปูยา: การสื่อสารระหวางมิติในพิธีกรรมฟอนผีมด 

Chanting for Ancestor Spirit: The Interdimensional Communication in 
Fon Phi Mod Ritual 

 
ณัฐภัทร สุรินทรวงศ 

ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดสุิตธานี 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการน้ี ผูเขียนนําเสนอ “พิธีกรรม” ผานมุมมองทางคติชนวิทยา ในประเด็นการส่ือสารระหวางมิติ โดยใชทฤษฎีคติชนวิทยา 
3 มิติ เพ่ือวิเคราะหและอธิบาย “บทสวดเฉพาะของผีปูยา” ในพิธีกรรมฟอนผีมด บทสวดเปนการสงสารถึงมิติเหนือโลกในลักษณะของ
การเชื้อเชิญใหลงมาประกอบพิธีกรรม หรือบอกกลาวใหรับรูถึงเรื่องราวคับของใจตาง ๆ  รวมถึงการขอพรอันศักด์ิสิทธ์ิ ความรูเกี่ยวกับ
บทสวดนับเปนความรูเฉพาะท่ีไดรับการถายทอดมาแบบมุขปาฐะภายในตระกูล  สําหรับขอมูลท่ีใชทําการศึกษาครั้งน้ีไดมาจากเอกสาร
ทางวิชาการและจากการลงภาคสนามในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวท่ีอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
คําสําคัญ  บทสวด  พิธีกรรมฟอนผีมด  ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ 
 

ABSTRACT 
This article mainly presents “Ritual” through a folklore perspective in The interdimensional communication issue 
by implementing the three dimensional of folklore theory to understand and explain ‘Chanting of Ancestor Spirit’ 
in Fon Phi Mod ritual. The Chanting was sent message to mythical dimension, for invitation or notification and 
petition. Knowledge about chanting is esoteric relate oral tradition within blood. The information presented in this 
article derived from a study of academic documents and the author’s field records done during the field work in 
Fon Phi Mod Ritual of Ban Dok Bua at Meung District, Lampang.    
Keywords: Chanting of Ancestor Spirit, Fon Phi Mod Ritual, the three dimensional of folklore theory  
 

บทนํา  
บทความวิชาการฉบับน้ี  ผู เ ขียนตั้ งใจนําเสนอ ‘ พิ ธีกรรม’ ในประเด็นการสื่ อสารระหว างมิติ   (The 

Interdimensional Communication) ผานมุมมองคติชนวิทยา โดยใชทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ เพ่ือวิเคราะหและอธิบาย 
“บทสวดเฉพาะของผีปูยา” ในพิธีกรรมฟอนผีมดเมืองลําปาง ถอยคําท่ีใชบอกกลาวผีปูยาน้ีคือ บทสวดเฉพาะเมื่อประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งสื่อถึงความ   ปรารถนาของผูประกอบพิธีกรรมหรือผูสงสารท่ีถายทอดออกมาเปนถอยคําผานบทสวดในพิธีกรรม
ไปยังผูรับสารในอีกมิติหน่ึง บทสวดเฉพาะ 4 บทในพิธีกรรมฟอนผีมดประกอบไปดวย 1) บทสวดเชิญผีปูยา 2) บทสวดขอขมา
ผีปูยา 3) บทสวดขอขมาผีปูยาข้ันสุด 4) บทสวดบนบานผีปูยา แมวาบทสวดเฉพาะดังกลาวใชในโอกาสตางกัน แตทุกบทใช
สื่อสารกับผีปูยาของตระกูลอยางมีนัยสําคัญ ขอบเขตของการนําเสนอจึงเนนเฉพาะบทสวดเฉพาะในพิธีกรรมฟอนผีมดเทาน้ัน 
ท้ังน้ีขอมูลท่ีใชวิเคราะหและอธิบายสวนใหญ ผูเขียนไดมาจากงานภาคสนามกับกลุมตระกูลท่ีนับถือผีมดบานดอกบัว อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของในทางคติชนวิทยา  

ผูวิจัยมเีหตุผลสําคัญสองประการ ในการเลือกกลุมตระกูลผีมดบานดอกบัวในการเปนกรณีศึกษา คือ ประการแรก 
พ้ืนท่ีเขตเมืองลําปางยังคงขนบจารีตของการนับถือผี ตลอดจนถึงพิธีกรรมท่ีเปนแบบแผนชัดเจนกวาพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ และประการท่ี
สอง สามารถเขาถึงขอมูลเชิงลึกในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวดวยการเปนคนในตระกูล (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ และ บารนี    
บุญทรง, 2560 : 73) ดวยเหตุผลสองประการน้ี ทําใหผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลและศึกษาไดอยางลุมลึก โดยใชท้ังมุมมองของ
คนในตระกูลและมุมมองคนนอกจาการศึกษาคติชนวิทยาในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหบทความน้ีหลักในการวิเคราะหอยาง
เปนวิชาการ 
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ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติ    
ทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติน้ันเปนความรูและประสบการณทางคติชนวิทยาท่ีสั่งสมมาอยางยาวนานของศาสตราจารย 

พิเศษ ดร. ก่ิงแกว อัตถากร นักคติชนวิทยารุนบุกเบิกท่ีไดนํามาถายทอดผานการเรยีนการสอนคติชนวิทยา หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร ดังท่ีทานกลาวไวในงานแสดงมุทิตาตอปูชนียบุคคล
ดานภาษาไทย เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ความตอนหน่ึงวา 

 
“ขาพเจาเพ่ิงพรอมท่ีจะนําแนวทางน้ีเขามาประกอบกับวิชาคติชนวิทยาเมื่อไมนานมาน้ีเอง ถาจะช้ีชัดลงไปก็คือ 
ประมาณปพ.ศ.2551 ในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการสอบหัวขอวิทยานิพนธ ของดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี...
ในการเกริ่นนําเขาสูเรื่องมันเกิดตกผลึกข้ึนมาอยางไรก็ไมทราบ คือ ไมไดตระเตรยีมมากอน มันพูดประกาศไปเลยวา 
วิชาคติชนวิทยาท่ีขาพเจาสอนอยูน้ี เก่ียวของกับ 3 มิติ มิติท่ีหน่ึงวาดวยปจเจกบุคคล ใชมุมมองเชิงจิตวิทยา-จิต
วิเคราะห มิติท่ีสองเก่ียวของกับวัฒนธรรม สวนท่ีสืบทอดกันมาเปนขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม และมิติท่ีสาม
วาดวยการแทงทะลุท้ังสองมติิท่ีกลาวแลว สูสภาวะเหนือปจเจกบุคคลและเหนือวัฒนธรรม น้ันคือ สภาวะเหนือ
โลก” 
(ก่ิงแกว อัตถากร, 2554 : 3) 
 
หลักการสําคัญท่ีก่ิงแกว อัตถากรกลาวถึงทฤษฎีคติชนวิทยา 3 มิติอยูตรงการศึกษาคติชนวิทยาท่ีเนนไปท่ีมุมมอง

ทางเทพปกรณัม (mythology) หรือ มิติเหนือโลก ทานยังกลาวย้ําวา “ในการณน้ี ขาพเจาตองมีความหาญกลาท่ีจะประกาศ
ดวยวา การศึกษาเทพปกรณัมและพระคัมภีร ตลอดจนหนังสือปรัชญาและเทววิทยา ท่ีเก่ียวของกับสภาวะเหนือของทุกแหลง
วัฒนธรรม ยอมอยูในเครือขายของวิชาคติชนวิทยา” (ก่ิงแกว อัตถากร, 2554 : 5) โดยสรุปทานเห็นวา มิติท่ีสามหรือมิติเหนือ
โลกน้ีถือเปนความรับผิดชอบของวิชาคติชนวิทยา ในสวนของเน้ือหาทฤษฎีน้ันกําหนดกรอบไวกวาง ๆ วาแตละมิติน้ันจะศึกษาอะไร
และอยางไรบาง ผูเขียนสรุปไวสั้น ๆ ดังตอไปน้ี 

มิติแหงปจเจกบุคคล เปนการศึกษาขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจมนุษยแตละคนตามเน้ือหาคติชนวิทยาท่ีเก็บรวบรวมมา 
เพ่ือทําความเขาใจองคประกอบท้ังทางดานกายภาพและจิตใจ โดยเปนการมองเชิงจิตวิทยาและจิตวิเคราะห ท้ังในแงของ
พฤติกรรมท่ัวไปและเง่ือนไขของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนน้ัน ๆ สวน มิติแหงสังคมวัฒนธรรม เปนการศึกษาขอมูลเพ่ือทําความเขาใจ
คติชนวิทยาและประเพณีท่ีเปนองคประกอบของสังคม ท่ีมีสวนขัดเกลาและหลอหลอมบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมใหเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน และมิติเหนือโลก เปนเรื่องราวของ พระมหาเทพ เทพเจา เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีปรากฏอยูในศาสนา
สากลและความคิดความเช่ือของกลุมชน ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทของพระมหาเทพ เทพเจา 
เทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในแตละวัฒนธรรมท่ีมีตอสรรพสิ่งในจักรวาล การวางกฎเกณฑ ธรรมบัญญัติ การใหคุณและใหโทษเมื่อ
มนุษยไมปฏิบัติตาม แนวทางในการทําความเขาใจและปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักธรรม รวมไปถึงการปฏิบัติเพ่ือเขาถึงสัจ
ธรรมสูงสุด  

ดังน้ันการศึกษาในมิติเหนือโลกในทางคติชนวิทยา จึงเปนไปเพ่ือกอใหเกิดความเขาใจความหมายและคุณคาของ
ขอมูลคติชนท่ีแทงทะลุมิติท่ีหน่ึงและมิติท่ีสอง ไมวาจะในวัฒนธรรมหลวงหรือวัฒนธรรมยอย โดยไมดูถูกดูแคลนวาบรรพบุรุษ
ของกลุมชนน้ัน ๆ หลงงมงายไปในเรื่องท่ีเราไมเขาใจ การศึกษามิติเหนือโลกจึงชวยเติมเต็มความเขาใจโลกและมนุษยอยาง
เปนองครวม 
 
ผีมดและพิธีกรรมฟอนผีมด  

จากการศึกษาของผูเขียนท่ีผานมา (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ, 2552)  สรุปไดวา ผีมดเปนผีปูยาประจําตระกูลของ
ลูกหลานท่ีสืบเช้ือสายหรือเก่ียวของกับชนช้ันปกครอง ใน 3 ลักษณะ คือ 1.เปนสายตระกูลโดยตรง 2.แตงงานผูกสัมพันธทาง
เครือญาติ 3.เขาจารีตการนับถือผมีด ดงัน้ันการนับถือผีมดจึงกระจุกตัวอยูในบริเวณอําเภอเมืองลําปาง ซึ่งมีรองรอยของการ
เปนเมืองเกาและเคยเปนท่ีอยูอาศัยของกลุมชนช้ันปกครองและลูกหลาน เช่ือวาธรรมเนียมปฏิบัติของการประกอบพิธีกรรม
ฟอนผีมดไดรับมาจากทางคุมหลวงของเจาผูครองนครลําปาง อีกท้ังพิธีกรรมยังไดรับการสนับสนุนจากเจาผูครองนครดวย  
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แมแตละตระกูลท่ีนับถือผมีดจะมท่ีีมาของพิธีกรรมเหมือนกันแตรายละเอียดในพิธีกรรมจะตางกันไปตามขอกําหนดของตระกูล 
โดยกรณีตัวอยางของพิธีกรรมฟอนผีมดในบทความฉบับน้ี ผูเขียนจะยกตัวอยางของตระกูลผีมดบานดอกบัวซึ่งไดทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนามมาอยางตอเน่ืองยาวนานเพ่ือใหเห็นภาพของพิธีกรรมฟอนผีมด   

ผีมดบานดอกบัวมีการขนานนามช่ือในตระกูลท้ังหมด 12 องคเรียงตามลาํดับอาวุโส คือ เจาพออาฮัก เจาพอตน
หลวง เจาพอเสดถี เจาหาญเลียบโลก เจาหาญกองแกว เจาแสนฟาฮาย เจาแสนพรหมลือ เจาหมื่นหัวเศิก เจาหมื่นกอนแกว 
เจาบาวซิ้งซอง เจาสาวเน้ือออน เจาสาวเลาคิง ท้ังหมดนับเปนผีปูยาของตระกูล ในการประกอบพิธีกรรมฟอนผมีดจะมีการ
เชิญผีปูยาของตระกูลมาเขาทรงคนในตระกูล ผูทําหนาท่ีในตระกูลเปนคนทรง เรียกวา ‘มาข่ี’ ซึ่งเปนคนทรงประจําของผีปูยา
แตละองค (มีไมครบทุกองค) การเขาทรงเปนหัวใจสําคญัของพิธีกรรม 

พิธีกรรมฟอนผีมดเปนงานใหญ แตในบริบทสังคมปจจุบันพิธีกรรมไมไดมีการจดัข้ึนบอยครั้งเหมือนสมัยกอน หากจะ
ประกอบพิธีก็ดวยเหตุผลสําคัญสองประการคือ การแกบนและการถวายใหของลูกหลานในตระกูล แมการประกอบพิธีกรรม
ฟอนผีมดจะไมเกิดข้ึนบอย แตการยังคงมีการเลี้ยงผีปูยาของตระกูลในชวงเดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายนเสมอมไิดขาด 
โดยผูรับผิดชอบเปนหัวเรี่ยวหัวแรงในการบอกกลาวและจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรม คือ ‘เกาผ’ี หัวหนาตระกูลเปน
ผูหญิงอาวุโสมีหนาท่ีดูแลผีปูยา และ ‘กําลังเกา’ หัวหนาของผูชํานาญในพิธีกรรมเปนชายอาวุโสในตระกูล ในการประกอบ
พิธีกรรมฟอนผีมดจะจัดข้ึน 2 วัน วันแรกเรียกวา วันขาว วันท่ีสอง เรียกวา วันฟอน 

วันขาวผี เปนวันปาวประกาศใหทราบท่ัวกันวา ณ อาณาบริเวณบานเรือนน้ีจะมีการประกอบพิธีกรรมฟอนผีมด โดย
พิธีกรรมจะมีในชวงบาย ชวงเชาจะมีการจดัเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมและสราง ‘ผาม’ (ปะรําพิธี) ในวันน้ีผูท่ีมารวมงาน
จะมีแตเฉพาะคนในตระกูลเทาน้ัน ในพิธีกรรมฟอนผีมดจะมีการเชิญผีตระกูลอ่ืนมารวมดวยเสมอ หากเปนกลุมตระกูลท่ีมี
ความเก่ียวดองกันทางเครือญาติจะมาในวันขาวดวย แตหากไมสนิทกันเครือญาตจิะมาแตเฉพาะในวันฟอน ในพิธีกรรมฟอนผี
มดจะมีการบรรเลงดนตรีปพาทยประโคมตลอดท้ังงานเพ่ือใหผีปูยาท่ีมาเขาทรงไดฟอนรํา ท้ังการเชิญผีปูยาและการสงผีปูยา
ตองอาศัยเพลงประกอบเสมอ วันขาวเปนวันเตรยีมงาน คลายกับการซอมใหญกอนจะถึงงานจริงผีปูยาในตระกูลจะเขาทรง
เพ่ือลงมาตรวจตราความเรียบรอย วันขาวมีพิธีกรรมสําคัญ คือ การปดเปาเคราะหราย ท่ีศัพทเฉพาะในตระกูลเรียกวา ‘การ
ปดปลาแหง’  โดยจะทําในชวงเริม่ตนพิธีกรรม 

วันฟอนผีมด เปนวันงาน พิธีกรรมจะเริม่ตั้งแตชวงเชา เมื่อคนในตระกูลมาพรอมหนา ‘กําลังเกา’ จะทําหนาท่ีเชิญผี
ปูยาผานเครื่องประกอบพิธีกรรมท่ีเรียกวา ‘ขันสี’่ เพ่ือใหผีปูยามาเขาทรง ‘มาข่ี’ โดย ‘มาข่ี’ จะรับขันสี่มาเชิญผีปูยาอีกทอด
หน่ึง การเชิญผีปูยาจะเชิญตามลําดับอาวุโสใหเขาสูพ้ืนท่ีพิธีกรรม เมื่อผีปูยาในตระกูลเขาทรงแลวจะปฏิบัติพิธีกรรมเปนลําดับ
ในชวงครึ่งเชา สวนผีตระกูลอ่ืนจะเชิญเขาทรงหลังจากท่ีผีปูยาในตระกูลเขาทรงเรยีบรอยแลว ชวงครึ่งเชามีพิธีกรรมท่ีสําคญั 
คือ การเซนสังเวย ท่ีเรียกวา ‘สองขาว’ โดยจะทําในชวงเวลาเพล หลังจากเสร็จการสองขาว ผีปูยาในตระกูลจะออกมาฟอน
ดาบหน่ึงองค สวนผีตระกูลอ่ืนจะรวมฟอนรํากันตามจังหวะดนตรีปพาทยอีกสักครูจากน้ันจึงทยอยออกจาการเขาทรง เพ่ือพัก
ใหมาข่ีและผูมารวมงานไดรับประทานอาหารกลางวัน จากน้ันในชวงบายก็จะกระทําเชนเดยีวกับชวงเชาโดยจะเชิญผีปูยา
เขาทรงตามลําดับและฟอนรํากันสกัพักใหญ พอถึงชวงเวลาประมาณ 14.00 น. ผีปูยาท่ีเปนเจาพิธีจะเขาทรงเพ่ือประกอบ
พิธีกรรม ‘โตงฟา’ เพ่ือขอฝน จากน้ันจึงเขาสูพิธีกรรมการละเลนท่ีสะทอนวิถีชีวิตในการเขาปาลาสัตว เชน การยิงกระรอก ปด
ตอปดแตน การยิงนก คลองชาง คลองมา และจบพิธีกรรมการละเลนดวยการถอเรือถอแพ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมผีปูยาท่ีมี
อาวุโสสูงสุดจะใหศีลใหพร  

ในการประกอบพิธีกรรมฟอนผีมดตระกูลอ่ืนจะแตกตางในสวนของรายละเอีดยท่ีกลาวมา บางตระกูลอาจไมมีการ
ปดปลาแหง แตเปนแทงหมู แทงไกเปน ๆ หรือ แทงหมูตม หรือ ปดไกตม ซึ่งปลา ไก หมู เหลาน้ี จะถูกนําไปปรุงเปน
เครื่องเซนสังเวย บางตระกูลอาจมีพิธีกรรมการละเลนท่ีสะทอนวิถีเกษตรดวยเชน หวานฝาย ยิงเสือ ทอดแหจับปลา หรือ
แมแตวิธีการเลนอยาง เชน ยิงกระรอก ยิงนก บางตระกูลจะใหผีปูยาตระกูลอ่ืนรวมเลน แตผีมดบานดอกบัวไมใหผีตระกูลอ่ืน
รวมเลนดวย   มีเพียงการคลองชาง คลองมา และถอเรือถอแพเทาน้ันท่ีผีตระกูลอ่ืนสามารถเขามามีสวนรวมได  

 
บทสวดเฉพาะของผีปูยาในพิธีกรรมฟอนผีมด 
 ในพิธีกรรมฟอนผีมด สิ่งเบ้ืองตนท่ีใชในการสื่อสารกับผีปูยา คือ บทสวดเฉพาะในพิธีกรรม ซึ่งเปนการผสมผสานบท
สวดในภาษาบาลีและถอยคําภาษาพ้ืนเมืองเขาไวดวยกัน บทสวดเฉพาะมี 4 บทดังน้ี 
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 บทสวดเชิญผีปูยา 

บทสวดเชิญผีปูยาท่ีใชในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัว เปนบทท่ีผูเขียนบันทึกมาจากคําบอกเลาของ ‘กําลังเกา’1 0

1

ซึ่งเปนชายผูชํานาญพิธีกรรมท่ีสุดในตระกูล กําลังเกาเลาวา เวลาเชิญผีปูยาจะตองจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีกรรมท่ีเรียกวา 
‘ขันสี่’ ซึ่งเปนพานท่ีจัดเทียน 4 คู ขาวตอก ดอกไม และนํ้าสมปอย 1 ขันเล็ก ๆ ไวเปนเพ่ือเชิญผีปูยาโดยเฉพาะ ท้ังผีปูยาใน
ตระกูลและผีนอกตระกูล หากไมทําการเชิญผปูียาจะไมมาเขาทรงในพิธีกรรม “ขันสี่เปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึงการท่ีลูกหลาน
ใหการเคารพนับถือยกยองผีปูยาของตนเทียบเทาอริยะบุคคลในพุทธศาสนา” (ณัฐภัทร สุรินทรวงศ และ บารนี บุญทรง, 2560 : 
77) บทสวดเชิญผีปูยา ในเน้ือหาบทสวดจะเรียงลาํดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังน้ี 

1.ถอยคําแถลงการณ  
“สาตุ สณุันตุ เตวา เจาปูเจายา เจาหูติ้บ ตาติ้บ กูตนกูองคอันหมายมี เจาปออาฮักเปนเกา พอมกับเจาปอตนหลวง.. 

(เอยนามผีปูยาท้ังหมด).. แหมตึงเจานอยกดี ขอฮูหันกับญาณอันวิเศษ” 
แปลวา : ขอเทวดาท้ังหลายจงสดบัฟงขาพเจา เจาปูเจายา เจาหูทิพย ตาทิพย ทุกตนทุกองค ประกอบดวย เจาพอ

อาฮักเปนหัวหนา พรอมท้ังเจาพอตนหลวง (ช่ือผีปูยาท้ังหมด) รวมถึงเจานอยก็ดี ขอใหรูเห็นดวยญาณวิเศษ 
2.ถอยคําบอกกลาว  
“บาเดวน้ีเติงเวลากาละ ตีลู่กหลานเหลนพอมหนาพอมตาก๋ันมายื่นถวายหื้อเจาปอไดเลนไดมวนลงผามแลว” 
แปลวา : ณ บัดน้ีก็ถึงกาล ท่ีลูกหลานเหลนพรอมหนาพรอมตากันไดมายื่นถวายใหเจาพอไดลงมาสนุกสนานในปะรํา

พิธีแลว 
3.ถอยคําช้ีนํา   
“ตนตั๋วของผูขา เจากําลัง ขอเจินเจาปอย่ํามาข่ีตี้น่ัง ลงมาฟอนราํต๋าํเตนในผาม ตามตีลู่กหลานเหลนตังหลาย ไดยื่น

ถวายตามตีไ่ดวาไวเตี่ยงแตดีหลีจิ่มเตอ” 
แปลวา : ตัวขาพเจาเองน้ี คือ หัวของกําลังท้ังหลาย ขอเชิญเจาพอไดลงมาเขาทรงมาข่ีท่ีน่ัง ลงมาฟอนรําในประราํ

พิธี ตามท่ีลูกหลานเหลนท้ังหลาย ไดยื่นถวายตามท่ีไดสญัญาไวเปนมัน่เปนเหมาะดวยเถิด 
เมื่อผีปูยาเขาทรงมาข่ีแลว ก็จะรับขันเชิญจากน้ันเอานํ้าสมปอยปะพรมศีรษะแลวจึงเปลี่ยนเครื่องแตงกาย โดยนุงผา

ผีปูยาทับเสื้อผาท่ีมาข่ีสวมใส ผาผปูียาจะประกอบดวย ผาเคยีนหัวสแีดง ผาคลองคอ ผามดัเอว ผานุง ท้ังน้ีผานุงของผีปูยาจะ
ใชผาไหม สวนผาผืนอ่ืนเปนผาฝายและเปนสีเฉพาะของผีปูยาแตละองค จากน้ันจึงเขาสูพิธีกรรม ตามลําดับเมื่อประกอบ
พิธีกรรมแลวเสร็จ ผีปูยาจะออกจากทรงเองโดยไมตองมีบทสวดเพ่ือสง แตจะใชดนตรีในการสงผีปูยา เมื่อผีปูยาจะออกจากทรง 
มาข่ีจะยกขันเชิญอีกครั้งเปนสัญลกัษณวาผีปูยาจะออกจากการเขาทรงแลว อากัปกริยาของการเขาทรงและออกทรงจะแตกตาง
กันไปข้ึนอยูกับผีปูยาแตละองค  

บทสวดขอขมาผีปูยา 
บทสวดขอขมาผีปูยาน้ี ใชในสถานการณท่ีลูกหลานท่ีทํา ‘ผิดผี’ สํานึกไดแลวในความผิดท่ีกระทําไปตอผีปูยา ซึ่ง

สวนใหญจะเปนการ ‘วาล้ํากําเหลือ’ ซึ่งหมายถึง ลบหลูดูแคลนสิ่งท่ีบรรพบรุษปฏิบัติสืบกันมา สวนใหญผลของการลบหลูน้ัน
จะยอนกลับมาสูตัวลูกหลานในลักษณะของอาการเจ็บปวยรักษาไมหาย เมื่อลูกหลานสํานึกไดวาสาเหตุมาจากตนลบหลูผีปูยา 

จะตองจัดแตงเครื่องประกอบพิธีกรรมในการขอขมาลาโทษผีปูยาสองชุด ชุดแรกจะขอขมาเจาพออาฮักโดยจุดธูป 6 ดอก 1

2
ไป

ไหวขอขมาท่ี ‘หออาฮัก’ ชุดท่ีสองจะขอขมาผีปูยาบนเรือนโดยจุดธูป 6 ดอกไปไหวขอขมาหนาหิ้งผีปูยา บทสวดขอขมาผีปูยา  
ในเน้ือหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังน้ี 

1.บทชุมนุมเทวดา  
“สัคเค กาเม จะรูเป คริิสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต 

ภุมมาจายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เมสุณันตุ ธัมมัสสะ
วะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา สาตุ สาตุ สณุันตุ เตวาฯ” 

แปลวา : ขาพเจาขออัญเชิญฝูงเทพยดา ซึ่งสิงสถิตอยูในฉกามาพจรสวรรค อยูในกามภพ อยูในรปูภพ คือ โสฬส
มหาพรหม อีกท้ังเทพยเจาซึ่งสิงสถิตอยูในภผูาหวยเหว และคูหายอดคีรี อยูในอากาศวิมานมาศมณเฑียรทอง สิงสถิตอยูใน

1
 สัมภาษณ  .29 มีนาคม 2559.  

2
 การจุดธูป 12 ดอกเปนสัญลักษณแทนผีปูยาแตละองค การแยกจุดเปน 6 ดอกเปนสะทอนใหเห็นวาผีปูยาอยูทั้งในเรือนและที่หออาฮัก  
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เกาะแกวเมืองหลวง และพระนครใหญนอย สิงสถิตอยูในเคหะสถานบานนอยและเมืองใหญท่ัวทุกชนบท ซึ่งสิงสถิตปรากฎใน
โรงศาลพระภมูิเจาท่ี ขาพเจาขออัญเชิญใหเรงรีบเขามาในเวลาวันน้ี ใหพรอมกัน อีกท้ังเทพยเจา ซึ่งสิงสถิตอยูในหวยหนอง
คลองบึง บางแมนํ้าใหญ ไพรพฤกษาทุกหยอมหญาลดาวัลย ท่ีเสมอกันก็ดี ท่ีไมเสมอกันก็ดี ใชแตเทาน้ันเมื่อไร มีอีกท้ังยักษา
คนธรรพ ครุฑ นาคา อีกท้ังเทพยเจาซึ่งสิงสถิตอยูในสถานใดๆ ขาพเจาขออัญเชิญเขามายังสํานักแหงนักปราชญ อาจสําแดง
ธรรม ดูกอนสัปบุรุษพุทธบริษัทท้ังหลายเอย ถึงเวลาฤกษงามยามดี ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดบัตรับฟงพระธรรมพรอม
กัน ดูกอนทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขออัญเชิญมามั่วสุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานท่ีน้ีเถิด 
ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดับตรับฟงพระธรรมพรอมกัน ดูกอนทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขอ
อัญเชิญมามั่วสุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานท่ีน้ีเถิด ขาพเจาขออัญเชิญใหเขามาสดับตรับฟงพระธรรมพรอมกัน ดูกอน
ทานผูประเสริฐยอดยิ่งกวามนุษยและเทวดา ขาพเจาขออัญเชิญมามัว่สุมประชุมใหพรอมเพรียงกันในสถานท่ีน้ีเถิด 

2.ถอยคําแถลงการณ 
 “ขาแตเจาปูเจายากูตนกูองค บัดน้ีหมายมีอีเหลน/บาเหลนนอย  ผูมีจื่อวา...กาไดตกแตงแปงดายังมธุบุปผาราจาดวง
ดอกขาวตอกดอกไมลําเตียน นํ้าขมิ้นสมปอย หมาก 12 พลู 12 ผาขาว 12 ผาแดง 12  พรอมดอกไมดวงขาว  มายังตนตัวของ
เจาพอเจาปูเจายาเจานายตังหลายกูตนกูองค” 

แปลวา : ขาแตเจาปูเจายาทุกตนทุกองค ณ บัดน้ีมีเหลนสาวหรอืชาย ผูมีช่ือวา...ก็ไดแสวงหาตกแตงยังขาวตอก
ดอกไมธูปเทียน นํ้าขมิ้นสมปอย หมาก 12 พลู 12 ผาขาว 12 ผาแดง 12 พรอมดอกไมสีขาว มามอบใหแดเจาพอ เจาปู เจา
ยาเจานายท้ังหลายทุกตนทุกองค 

3.ถอยคําแสดงความรูสึก 
“หมายมีมติวา อีเหลน/บาเหลน...ขอสูมาคารวะกับเจาปูเจายาอันมีเจาพออาฮักเปนเกา (ถาไหวผีปูยาในเรือนใหออก

นามท้ังหมด) แมนวาตนตั๋วของเหลนนอยน้ี ไดวาล้ํา กําเหลือ ไดขามตี่ต่ํา ไดย่ําตีสู่ง ไดกระทํากรรมอันใดตี้บาเปนตี้เปงอกใจ 
ของเจาปูเจายา บาวา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สันกีจะ อะสันกีจะ ก็ขอกับเจาปูเจายา กลิ้งขอเกลียกขอ ขอสูมาท่ันเติ้กใน
วันน้ียามน้ี ขอกับเจาปูเจายาอันมี เจาพออาฮักเปนเกา ขอเปนเจาใจเมืองใจ เจาใจเงินใจคํา ฮับเอาขันสูมาท่ันเติ้กของเหลนนอย
น้ีไว แลวกาขอเจาพอไดลาลดปลดโทษ ฮื้อกับเหลนนอย...” 

แปลวา : ไดลงความเห็นวา เหลนผูชายหรือผูหญิง...ขอขมาคารวะกับเจาปูเจายา ซึ่งมีเจาพออาฮักเปนหัวหนา (ถา
ไหวผีปูยาในเรือนใหออกนามท้ังหมด) แมนวาตัวของเหลนนอย ไดไมเคารพเช่ือฟง ไมรูจักท่ีต่าํท่ีสูง ไดกระทํากรรมอันใดท่ีไม
เปนท่ีพอใจของเจาปูเจายา ไมวาจะเปน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สัญจจิจะ (ท้ังตั้งใจ) อสัญจิจจะ (และไมตั้งใจ) ก็ขอกับ
เจาปูเจายา กลิ้งขอเกลยีกขอ (อาการสยบยอม) ขอขมาอยางถึงท่ีสุดแลวในวันน้ีตอนน้ี ขอกับเจาปูเจายาอันมี เจาพออาฮัก
เปนหัวหนา ขอเปนเจาใจเมืองใจ เจาใจเงินใจคํา (ผูมีใจกวาง) รับเอาขันขอขมาของเหลนนอยไว แลวก็ขอใหเจาพอไดลาลดปลด
โทษ (ใหอภัย) ใหกับเหลนนอย...  

4.ถอยคําช้ีนํา 
“ลวดพรอมน้ีแลวกาขอกับเจาพอไดปนพรฮื้อเหลนนอย ไดอยูดีมีสขุ ผาบแปขาเศิกศัตรตูังหลาย โรคาพยาธิตังหลาย

บามาใกลมากลาย ฮื้อไดอยูกํ้าพระศาสนาไปไจ ไปไจ เท่ียงแทดีหลจีิมเตอ ฯ”  
แปลวา : ตลอดจนทายน้ีแลวก็ขอกับเจาพอวา ไดใหพรกับเหลนนอย ไดอยูดีมีสุข เอาชนะขาศึกศัตรูท้ังหลาย โรค

ท้ังหลายอยาไดมาเบียดเบียน ใหไดอยูค้ําพระศาสนาตลอดช่ัวกาลนานเทอญ 
เมื่อขอขมาผีปูยาเสร็จ ก็เสมือนหน่ึงวาผีปูยาไดใหอภัยในสิ่งท่ีทํามาแลว ลูกหลานคนน้ันก็จะไดรับความสบายกาย

สบายใจ และกลับมามีความสัมพันธอันดีกับคนในตระกูลดังเดิม รวมถึงกลับมาเคารพนับถือผีปูยาอีกครั้ง หลังจากท่ีไดลวงเกิน
ไปโดยรูเทาไมถึงการณ สวนใหญการลวงเกินท่ีเห็นไดชัดมาจาก คําพูดและการกระทําของลูกหลานเอง 
 
บทสวดขอขมาผีปูยาขัน้สูงสุด 

การขอขมาน้ี ภาษาทองถ่ินเรียก ‘ข้ันเติ้ก’ แปลวา ท่ีสดุ การขอขมาลักษณะน้ีใชในโอกาสเดียวคือ การแตงงาน การ
แตงงานน้ีฝายชายจะตองมาขอขมาแกผีปูยาฝายหญิง การลวงละเมิดฝายหญิงในทางจารีตนับเปนเรื่องรายแรงมาตั้งแตสมัย
โบราณ การแกไขมีหนทางเดียว คอื ใหฝายชายมาขอขมาผีปูยาฝายหญิงและทําการแตงงานกันใหถูกตอง ฝายชายก็จะนับเปน 
‘ลูกข้ึน’ (เขย) ของตระกูลฝายหญิงเปนการผูกสัมพันธทางเครือญาติ แตในปจจุบันไมวาจะเปนหญงิหรือชายท่ีแตงงานกับคน
ในตระกูลก็จะทําการขอขมาและเลี้ยงผีปูยาดวยทุกครั้ง เครื่องประกอบพิธีกรรมท่ีใชจะจัดเตรียม 2 ชุด เปนเครื่อง
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ประกอบการขอขมาและสํารับอาหารในการเซนสังเวย บทสวดขอขมาผีปูยาข้ันสูงสุด  ในเน้ือหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุม
ถอยคําในการสื่อสารดังน้ี 

1.บทชุมนุมเทวดา  
“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จนัตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมห ิเขตเต 

ภุมมาจายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เมสุณันตุ ธัมมัสสะ
วะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา สาตุ สาตุ สณุันต ุเตวาฯ” 

2.ถอยคําแถลงการณ 
“ขาแตเจาปูเจายากูตนกูองค อันหมายมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปนเกา 

(ตามดวยนามผีปูยาท้ังหมด) บัดน้ีผูขาตังหลายหมายมี (ออกช่ือผูมีสวนเก่ียวของ) กาบาไดละเสียยงัฮีตบาไดรดีเสยียังปาเวณ ี
กาไดตกแตงแปงดายังมธุบุปผาราจาดวงดอกขาวตอกดอกไมลําเตียนหมากพลู ผาขาวผาแดงดอกไมดวงขาวแหมตึงนํ้าขมิ้น
สมปอย มาเติ่งหายังเจาปู เจายา อันมีเจาพอตนหลวงเปนเกา พรอมดวยเจาปูเจายากูตนกูองคอันมี (ตามดวยนามผีปูยา
ท้ังหมด)” 

แปลวา : ขาแตเจาปูเจายาทุกตนทุกองค ประกอบดวย (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอ
ตนหลวงเปนเกา (ตามดวยนามผปูียาท้ังหมด) ณ บัดน้ีพวกขาท้ังหลายอันมี (ออกช่ือผูมสีวนเก่ียวของ) ก็ไมไดละท้ิงจารตี
ประเพณี ก็ไดตกแตงเครื่องประกอบพิธีกรรมท้ัง ขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน หมากพลู ผาขาวผาแดง ดอกไมสีขาว รวมถึง นํ้า
ขมิ้นสมปอย มาถึงยังเจาปู เจายา อันมีเจาพอตนหลวงเปนหัวหนา พรอมดวยเจาปูเจายาทุกตนทุกองคอันมี (ตามดวยนามผี
ปูยาท้ังหมด)   

3.ถอยคําแสดงความรูสึก 
“หมายมีมติวา บาเดียวน้ี ลูกเหลาขาวแปงของเจาปูเจายาอันมจีื่อวา...ผูน้ีเปนหนอจาวของ...ไดตีคู๋ตกลูกตกเมยี 

มีจื่อวา...เปนหนอของ...กาบาไดละเสียยังฮีตบาไดรีดเสียยังปาเวณไีดปากันมายกยอขอข้ึนเปนลูกข้ึนของเจาปูเจายาน้ีแลว ผู
ขากาขอกับเจาปูเจายากูตนกูองคขอไดแปงใจลงปลงใจไว มีเมตตารับขันตี๋เหลนนอย...ไดยกยอในกาละอันเปนมังคละขอเปน
ลูกข้ึนของเจาปูเจายากูตนกูองค กลิ้งขอเกลียกขอ ขอเจาพอฮับเอาเหลน...เปนลูกข้ึนเจาพอแลวกาไดเลี้ยงไดถวายสักการะปู
จา ขาวนํ้าโภชนาอาหารตังหลายอันมี หัวหมูเปนตนเปนเกา พรอมดวยขนมขาวตม มะพราวของคาวของหวานตี้เจาพอไดกิน
ไดบรโิภคตามฮีตตามคองตีไ้ดกินกับลูกข้ึน”  

แปลวา : ไดลงความเห็นวา ตอนน้ี ลูกหลานท้ังหลายของเจาปูเจายาอันมีช่ือวา...ผูเปนลูกของ...ไดแตงงานกัน มีช่ือ
วา...เปนลูกของ...ก็ไมไดละท้ิงจารตีประเพณีก็ไดพากันมาขอเปนเขยของเจาปูเจายาน้ีแลว พวกขาก็ขอกับเจาปูเจายาทุกตน
ทุกองค ขอไดทําใจปลงใจไว มีเมตตารับขันท่ีเหลนนอย...ไดมอบใหในกาลเวลาน้ีอันเปนมงคลขอเปนเขยของเจาปูเจายาทุกตน
ทุกองค กลิ้งขอเกลียกขอ (อาการสยบยอม) ขอเจาพอรับเอาเหลน...เปนเขยเจาพอแลวก็ไดเลี้ยงไดถวายสักการะบูชา ขาวนํ้า
โภชนาอาหารท้ังหลาย ประกอบดวย หัวหมูเปนหลัก พรอมดวยขาวตม ขนมหวาน มะพราว อาหารคาวหวาน ท่ีเจาพอไดกิน
ไดบรโิภคตามจารีตท่ีไดกินกับเขย 

4.ถอยคําช้ีนํา 
“ลวดพรอมน้ีแลวก็ขอกับเจาพออันมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปนเกา

พรอมดวยเจาปูเจายากูตนกูองค  ไดปนศีลปนพรฮื้อเหลนตังสอง แหมตึงพอแมเขาเจาตังสอง หื้อไดอยูดีมีสุข ฮิมากาข้ึนกานกุ
งรุงเรือง แมนวาฮิกาฮื้อไหลมา แมนวาหาก็ฮื้อไหลข้ึน มังมูลตูนเตา เปนตี้ฮักตี้เมตตา ของตึงมนุษยกับเทวดาตังหลาย ไปตี่สะ
หนใด บาวาตางวันตก ตะวันออก คอกใตหนเหนือ กาก็ขอฮื้อมี ไชยะลาภะสะกาน แกวแหวนเงินคํา พรั่งพรอมบัวละมวล 
ปราบแปขาศึกศัตรูท้ังหลาย สัพพะเคราะห สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเสนียดจัญไรอุบาทว สัพพะพยาธิ อันตราย
ท้ังหลายบาไดมาใกลกาย บาไดมาเบียดเบียน ขอฝากฝงอินทรียชีวิตไวกับเจาปูเจายาไปใช ไปใช เท่ียงแทดีหลี จิมเตอ ฯ” 

แปลวา : ตลอดจนทายน้ีก็ขอกับเจาพออันมี (หากไหวเจาพออาฮักใหเอยนามทานเปนเกากอน) เจาพอตนหลวงเปน
หัวหนาพรอมดวยเจาปูเจายาทุกตนทุกองค ไดใหศีลใหพรใหเหลนท้ังสอง รวมถึงพอแมของเขาท้ังสอง ใหไดอยูดีมสีุข ทํามาคา
ข้ึน เจริญรุงเรือง พรอมมลูดวยสิ่งท่ีปรารถนา เปนท่ีรักท่ีเมตตาของมนุษยและเทวดาท้ังหลาย สรรพเคราะห สรรพโศก สรรพ
โรค สรรพภยั สรรพเสนียดจญัไรอุบาทว สรรพพยาธิ อันตรายท้ังหลายอยาไดมากล้าํกราย ไมไดมาเบียดเบียน 
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  ในสมัยกอนหลังจากขอขมาผีปูยาแลวจะมีการแตงงานเกิดข้ึนในตระกูล เมื่อเสร็จสิ้นงานแตงไมนาน จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมฟอนผีมด เพ่ือใหผีปูยาไดมารวมยินดีกับลูกหลานในตระกูลท่ีมีการเพ่ิมสมาชิกใหมลูกเขยท่ีแตเขามาเทากับ
เปนการเพ่ิมแรงงาน สวนลูกสะใภน้ันในหลาย ๆ ตระกูลก็รับการสืบทอดการเปนมาข่ีหรือเกาผีตอมาจากคนในตระกูล   
 
5.ถอยคําผูกมัด 

“ขอฝากฝงอินทรียชีวิตไวกับเจาปูเจายาไปใช ไปใช เท่ียงแทดีหลี จมิเตอ ฯ” 
แปลวา : ขอฝากรางกายและชีวิตน้ีไวใหผีปูยาไดเอาไวใชตลอดช่ัวกาลนานเทอญ  
บทสวดขอบนบานผีปูยา 
บทสวดบนบานผีปูยา เปนบทท่ีใชในการบอกลาวความปรารถนาท่ีจะใหสําเร็จ โดยอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธ์ิในการ

ชวยเหลือ โดยการบนบานน้ีจะแลกเปลี่ยนดวยสิ่งใดก็สุดแทแตลูกหลานจะบอกกลาว หากสําเร็จดังท่ีตองการก็จะนําสิ่ง
แลกเปลี่ยนมาถวายแกผีปูยาตามท่ีไดบนไว ในกรณีของการบนดวยพิธีกรรมฟอนผีมด จะตองมีการปกเสาผาม ซึ่งแสดงหมุด
หมายสัญญาไว หากการบนบานสัมฤทธ์ิผล เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมฟอนผีมดแกบน ผีปูยาจะเปนผูดึงหมุดหมายน้ี
ออกเปนอันรับรูวาสัญญาระหวางกันสิ้นสุดแลว ในการบนก็ตองมีเครื่องประกอบพิธีกรรมเฉพาะ โดยตองบอกท้ังเจาพออาฮัก
และผีปูยาบนเรือนดวย บทสวดบนบานผีปูยา  ในเน้ือหาบทสวดจะเรียงลําดับกลุมถอยคําในการสื่อสารดังน้ี 

1.บทชุมนุมเทวดา  
“สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จนัตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมห ิเขตเต 

ภมุมาจายันต ุเทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เมสุณันตุ ธัมมัสสะ
วะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา สาตุ สาตุ สณุันต ุเตวาฯ” 

2.ถอยคําแถลงการณ 
“สาตุ สุณันตุ เตวา เจาปูเจายากูตนกูองค อันมีเจาพออาฮักเปนเกา พรอมตึง เจาปูเจายากูตนกูองค (ออกช่ือเจาปู

เจายาทุกองครวมท้ังเจานอย เจาสาวหาแกวเจาสาวยวงคํา) วันน้ีก็เปนวันดี สรีสภุะมังคะละ กวาวันและยามตังหลายเปน 
(ระบุวัน วันท่ี เดือน พ.ศ. ข้ึนก่ีค่ํา เดือนอะไรของทองถ่ิน) ตนตัว ผูขาเจากําลัง พรอมตึงบาเหลน (อีเหลน) ช่ือ...ไดตกแตงแปง
ดาขันขาวตอก ดอกไมลําเตียน นํ้าสุคนธกะ สมปอยพรอมดอกไมดวงขาว มาเติงมาเถิง ขอพ่ึงบารมี อิดตีเตจะ เจาปูเจายา” 

แปลวา : ขอใหเทวดาท้ังหลายสดบัรับฟงขา เจาปูเจายาทุกตนทุกองค อันมีเจาพออาฮักเปนหัวหนา พรอมดวยเจาปู
เจายาทุกตนทุกองค (ออกช่ือเจาปูเจายาทุกองครวมท้ังเจานอย เจาสาวหาแกวเจาสาวยวงคํา) วันน้ีก็เปนวันดี ศรศีุภมงคล 
กวาวันเวลาอ่ืนใด (ระบุวัน วันท่ี เดือน พ.ศ. ข้ึนก่ีค่ํา เดือนอะไรของทองถ่ิน) ตัวขาพเจา กําลัง พรอมดวยเหลนชายหรือเหลน
สาว ช่ือ...ไดจัดเตรยีมขันขาวตอก ดอกไม ธูปเทียน นํ้าอบนํ้าหอม สมปอยและดอกไมสีขาว มามอบใหถึงท่ี เพ่ือขอพ่ึงบารมี 
อิทธิเดช เจาปูเจายา 

3.ถอยคําผูกมัด 
“หมายมีมติวา บาเดวน้ี (บาเหลน/อีเหลน แจงปญหาเรื่องราวตาง ๆ) ตอนน้ีก็เลาเรื่องราวท่ีจะขอใหเจาปู เจายา

ชวย กอนวากานอันน้ันไดเปนผลสําเรจ็ ไดตามกําผาถะยาแลว ก็บเสียสจัจะวาจา จะถวายโภจะนะอาหาร นํ้า เหลา ขาวขาว2

3
 

ตี่เจาปูเจายาไดก๋ินตามฮตีตามกอง ตามปาเวนีน้ันจักมีเตี่ยงแตดีหลี หรือบหื้อเสยีสัจจะวาจา ขอถวายหื้อเจาปอเจาปูเจายาได
เลนไดมวนผามหน่ึง” 

 แปลวา : ไดลงความเห็นวา ณ ตอนน้ี (เหลนชาย/เหลนสาว แจงปญหาเรื่องราวตาง ๆ) ตอนน้ีก็เลาเรื่องราวท่ีจะ
ขอใหเจาปู เจายาชวย ไวกอนหากกิจการงานใดสําเร็จ ไดตามคําสญัญา ก็จะไมเสียสัจจะท่ีไดใหไว จะถวายโภชนาอาหาร นํ้า 
เหลา ขาวขาว ท่ีเจาปูเจายาไดกินตามจารีตประเพณีน้ันตลอดไป หรือ ไมใหเสียสัจจะวาจาท่ีใหไว ขอถวายใหเจาพอเจาปูเจา
ยา ไดสนุกสนานหน่ึงผาม (ฟอนผี) 

กําลังเกาเลาใหผูเขียนฟงวา บทสวดน้ีเปนแนวทางใหลูกหลานรูกันวาควรทําอะไร อยางไรบาง แตถาอยูใน
สถานการณจริงอาจมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ถาลูกหลานจะถวายผาม (พิธีกรรมฟอนผีมด) ก็จะบอกไปในบทสวดน้ี
ดวย โดยจะมีการเปลีย่นบทสวดทอนท่ีวา “ก็บเสียสัจจะวาจา จะถวายโภจะนะอาหาร นํ้า เหลา ขาวขาว ตี่เจาปูเจายาไดก๋ิน
ตามฮตีตามกอง’ เปน ‘บหื้อเสยีสัจจะวาจา ขอถวายหื้อเจาปอเจาปูเจายาไดเลนไดมวนผามหน่ึง’ การบนของลูกหลานจะ

3
 ขาวเหนียวนึ่งสุก 
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เก่ียวของกับเรื่องใหญ ๆ ในชีวิต 2 เรื่อง คือ ปญหาอาการเจบ็ปวยเรื้อรังรักษาไมหาย และปญหาเก่ียวกับการงานอาชีพซึ่ง
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว การรอใหสมัฤทธ์ิผลน้ันข้ึนอยูกับระยะเวลาสําหรับบางปญหาก็คลี่คลายไดเร็ว บาง
ปญหาก็คลีค่ลายไดชา ตราบเทาท่ียังมี ‘เสาผาม’ ปกเปนหมุดหมายอยูสญัญาท่ีมีระหวางผีปูยาและลูกหลานก็ยังคงอยู ใน
กรณีของผูปวยท่ีเสียชีวิตตามอาการ ‘กําลังเกา’ จะพาลูกหลานท่ีบนมาถอนเสาผามออก เปนอันสิน้สุดสญัญาและจะไมมีการ
ถือโทษโกรธผีปูยา เน่ืองจากการเสียชีวิตก็นับเปนการชวยเหลือจากผีปูยารูปแบบหน่ึง ลูกหลานเช่ือวาผีปูยาจะเปนผูนําทาง
วิญญาญของผูตายไปสูภพภูมิท่ีเหมาะสม 

บทสวดเฉพาะท้ัง 4  ในพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวเปนตัวอยางหน่ึงของพิธีกรรมฟอนผีมดท้ังหมดในเมืองลําปาง 
ซึ่งบทสวดเฉพาะน้ีเปนเรื่องท่ีถายทอดภายในตระกูลไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ตระกูลอ่ืน ๆ อาจแตกตางไปใน
รายละเอียดการบอกกลาว ลักษณะรวมของบทสวดเฉพาะคือ การใชบทภาษาบาลผีสมผสานกับถอยคําภาษาคําเมือง โดย
เวลาสวดจะออกเสยีงสําเนียงแบบพ้ืนเมืองท้ังหมด บทสวดเฉพาะน้ีสะทอนมุมมองของคนในตระกูลวา ผีปูยาเปนดั่งเทวดาซึ่ง
อยูเมืองฟาเมืองบนหรือเหนือกวาลูกหลานท่ีอยูเมืองลุมดานลาง ความเคารพยําเกรงในอํานาจศักดิส์ิทธ์ิของบรรพชนเปนมิติ
ของการรับรูท่ีลูกหลานถายทอดผานถอยคําท่ีใชแสดงเจตนา ดังเหน็ไดจากบทสวดเฉพาะถึง 3 บทท่ีจะชุมนุมเทวดากอนเสมอ 
กลุมคําท่ีนํามาใชในบทสวดมีรูปแบบของการถายทอดเจตนาท่ีเหมือนกัน คือ การแถลงการณเพ่ือแจงใหผีปูยาทราบวาท่ีมา
วันน้ีมีเหตุอันใดจึงเชิญผีปูยามารับฟง การแสดงความรูสึกสวนใหญจะเปนขอโทษ เสียใจท่ีไดกระทําลวงเกินตอผีปูยา และการ
ช้ีนําแสดงออกมาในรูปของการเชิญชวน ขอรอง และออนวอนใหผีปูยาชวยเหลือ สวนการผูกมัดสะทอนออกมาในรูปของการ
สัญญาวาจะตอบแทนสิ่งตาง ๆ ใหหากผีปูยาชวยใหสําเรจ็ หรือ ฝากฝงชีวิตไวกับผีปูยา 

 
บทสวดเฉพาะของผีปูยา : การสงสารถึงมิติเหนือโลกในทัศนะทางคติชนวิทยา  

 ในคติความเช่ือของกลุมตระกูลท่ีนับถือผีมดบานดอกบัว สิ่งหน่ึงท่ีใชสื่อสารในพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับผีปูยาคือ       
บทสวดเฉพาะ ซึ่งเปนการสงสารถึงมิติเหนือโลกในลักษณะของการเช้ือเชิญใหลงมาประกอบพิธีกรรมหรือการบอกกลาวให
รับรูถึงเรื่องราวคับของใจตาง ๆ รวมถึงการขอพรอันศักดิ์สิทธ์ิ 
 บทสวดเฉพาะแสดงใหเห็นถึงความคิดของลูกหลานท่ีมีตอผีปูยาของตนวา ทานท่ีเปนบรรพชนเหลาน้ันท่ีไดลวงลบั
ไปแลวเปรียบดั่งเทพเทวาบนสวรรคช้ันฟา คําวา ‘ลง’ สะทอนถึงมิติท่ีแตกตางดวยเหตุท่ีวาทานเหลาน้ันอยูเบ้ืองบนลูกหลาน
อยูเบ้ืองลาง การไปมาหาสูกันยอมตองอาศัยชองทางการสื่อสารในพิธีกรรมลูกหลานจะตองบอกกลาวใหผีปูยารับรู
ไมเชนน้ันผีปูยาจะไมมาเขาทรง หรือ ลงมาหาลูกหลานผานรางของมาข่ีท่ีเปรียบดั่งชองทางการสื่อสารระหวางมติิ การเชิญ
และการบอกกลาวในกรณีตาง ๆ เปนธรรมเนียมปฏิบิติท่ีสะทอนวิถีชีวิตของคนทองถ่ินท่ีผูกพันกับอํานาจเหนือธรรมชาติใน
ลักษณะของการพ่ึงพาอํานาจ สังเกตไดจากการกระทําทุกอยางท่ีมีผลกับชีวิตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบอกกลาวแกผีปูยาเพ่ือให
ชวยเหลือ คุมครอง ปดเปาเคราะหรายตาง ๆ ปรากฏการณดังกลาวทําใหเห็นวาผีปูยาเองมีบทบาทสําคัญในชีวิตลูกหลานใน
แงมมุของการใหความอุดมสมบูรณแกชีวิตและครอบครัวในลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามความปรารถนา ผีปูยาหรืออํานาจ
เหนือธรรมชาติท่ีดํารงอยูในมติิเหนือโลกจึงเปนดั่งหลักประกันความมั่นคงของโลกกายภาพท่ีลูกหลานอาศัยอยู “การดาํรงอยู
ของมนุษยลวนถูกค้ําจุนดวยสิ่งท่ียิง่ใหญเหลือประมาณ การสอบสวนถึงสิ่งท่ียิ่งใหญน้ันไมอาจใชขอเท็จจริงท่ีปฏิเสธความเขาใจ
และยอมรับความเปนจริงอ่ืน ๆ ท่ีนําไปสูการเช่ือมโยงอางอิงประสบการณการมีชีวิตดวยตนเองได” (ณัฐภัทร สรุินทรวงศ, 
2558, หนา56)  
 ทัศนะทางคติชนวิทยาในการศึกษามิติเหนือโลกมองวา บทสวดเฉพาะน้ีเปนการสงสารระหวางมิติ จากลูกหลานถึงผี
ปูยาของตนซึ่งดํารงความศักดิ์สิทธ์ิยิ่งใหญเหนือชีวิต ตามความเห็นของ แม็กซ มุลเลอร (Max Muller) การบูชาบรรพบุรุษอาจ
นําไปสูแนวคดิเรื่องพระเจาผูยิ่งใหญ...เมื่อทานเหลาน้ันไมวาจะเปนปูยา ตายาย พอแม ลวงลับไปนานจนความทรงจําท่ีมตีอ
ทานเหลาน้ันเริ่มเลือนลางไป ช่ือของทานจะเริ่มมรีังสีแหงศาสนาออน ๆ เขามาหอหุม [แปรสภาพเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ] บรรพบุรษุ
ท้ังหลายจึงไมใชมนุษยธรรมดาอีกตอไป เพราะทานเหลาน้ันเขาใกลความเหนือมนุษยอยูในฐานะใกลเคียงกับเทพเจา (แสง 
จันทรงาม, 2545 : 265-266) ดังจะเห็นไดจากการนําบทชุมนุมเทวดามาใชเพ่ือเชิญหรือบอกกลาวผปูียา คนนอกตระกูลอาจ
ตีความบทสวดแตเพียงตามตัวอักษรไมเห็นกระบวนการพิธีกรรมในการสงสารระหวางมิติ ซึ่งการตีความตรง ๆ น้ันลดคุณคา
และความหมายของบทสวดลงเหลือเพียงลักษณะการสื่อสารทางเดยีว (one way communication) ซึ่งผูสงสาร (sender) 
หลัก คือ กําลังเกา ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการบอกกลาวเทาน้ัน ตามความเห็นของโจเซฟ แคมพเบลล “ถอยคํามีหนาท่ีเพียง
ทําใหคุณคิดวาคณุเขาใจแลว ดังน้ันจึงเทากับปดทางคุณอยางสิน้เชิง อันท่ีจริงคุณไมตองถามหรอกนะวาการรายรํา[ใน
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พิธีกรรม]  หมายถึงอะไร คณุเพลิดเพลินกับมัน คณุไมตองถามหรอกนะวาโลกน้ีมคีวามหมายอยางไร คุณเพลิดเพลินกับมนั 
คุณไมตองถามหรอกนะวา คณุมคีวามหมายอยางไร คุณเพลิดเพลนิกับตัวคุณเอง” (Campbell, 1993 p. 102 อางอิงใน 
บารนี บุญทรง, 2552 : 140)  ดงัน้ันพิธีกรรมและการประกอบพิธีกรรมจึงเปนเรื่องของการปฏิบัติท่ีไมเพียงแตมองดวยตาแต
ยังใชหัวใจน่ิงฟง ท้ังน้ีก็เพ่ือยกระดับจิตวิญญาณของผูรวมพิธีกรรมใหแทงทะลุสูสภาวะเหนือโลก ในบริบทของพิธีกรรมน้ันนค
วามเปนจริงท่ีเกิดข้ึนยอมรับรูได ผานพิธีกรรมซึ่งเปนท้ังคําตอบและการโตตอบในตัวของมันเอง ดังท่ีคารล ยุง กลาวไววา  
 

“ การประกอบพิธีกรรมของมนุษยเปนท้ังคําตอบและการโตตอบกับสิ่งท่ีพระเปนเจาทรงทํากับ
มนุษย และไมใชเพียงเทาน้ันพิธีกรรมยังมจีุดหมายท่ีจะปลุกความขลังบางอยางใหสงพลังอํานาจ
ออกมาและน่ันหมายถึง การท่ีมนุษยสามารถโตตอบกับพลังอํานาจอันยิ่งใหญของพระเปนเจาได 
อีกท้ังยังสามารถนอมนําความเปนทิพยบางอยางของพระผูเปนเจามาสูตนเอง ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิและยกปจเจกภาพของมนุษยใหสูงข้ึนสูความเปนอภิปรัชญา” 

(พจนา จันทรสันต,ิ 2551 :  311) 
   

เน้ือหาหลักของการสารท่ีสงใหผีปูยารับรู สะทอนถึงพลังอํานาจท่ีสามารถบันดาลใหมีอันเปนไปตามตองการของผี
ปูยา ดังน้ันการนําเครื่องเซนสังเวย เครื่องประกอบพิธีกรรมมาแสดงความเครารพนบนอบ จึงเปนการสยบยอมในอํานาจน้ัน 
เพ่ือออนวอนขอใหทานท้ังหลายเปนท่ีพ่ึงทางจิตวิญญาณ และเช่ือวาสิ่งบอกกลาวรวมถึงสิ่งท่ีกระทําใหผีปูยาจะไดรับการตอบ
รับเมื่อสิ้นสุดกระบวนการทางพิธีกรรมแลวอยางถูกตองเหมาะสม  

  ลักษณะเดนในบทสวดเฉพาะของผีปูยา คือ การผสมผสานถอยคาํภาษาบาลีและภาษาคําเมืองเขาไวดวยกัน เมื่อ
ถอดเปนตัวอักษรจะมีลักษณะเปนรอยแกว แตทวาเมื่อเปลงเสยีงถายทอดออกมากลับมลีีลาดุจดั่งรอยกรอง การผสมผสานน้ัน
สะทอนใหเห็นวา วัฒนธรรมพุทธศาสนามีอิทธิพลตอชาวลานนาแมในคติความเช่ือเรื่องผี แตก็ไมอาจแทนท่ีไดท้ังหมด ทําได
แตเพียงเสริมความเช่ือเดมิใหเขมขลังทรงพลังมากข้ึน ดังท่ีกําลังเกาเลาใหผูเขียนฟงวา ผีปูยาน้ันก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน 
การใชภาษาบาลีนําถอยคําภาษาคาํเมือง เปนดั่งการเพ่ิมความขลังและทรงอํานาจศักดิ์สิทธ์ิ เปลี่ยนถอยคําธรรมดาให

กลายเปนคาถาพุทธคุณท่ีฟงแลว ‘แนนอกแนนใจ’3

4
 แตละบทสวดเฉพาะจึงแสดงอารมณความรูสึก เพ่ือถายทอดความในใจ

ของลูกหลานใหถึงผีปูยา นอกจากน้ันบทสวดเองก็ยังสื่อสารกับหัวใจของคนเปนอยางลูกหลานในตระกูลดวย ดังจะสังเกตได
จากการบอกกลาวรองขอใหผีปูยาอภัยโทษและใหพรอันศักดิส์ิทธ์ิ  
 บทสวดเฉพาะเปนองคประกอบสําคัญของพิธีกรรมฟอนผีมดบานดอกบัวท่ีใชเช่ือมโยงกับมิติเหนือโลกผานบริบท
ของพิธีกรรม “การประกอบพิธีกรรมจึงมีความหมายตอจิตวิญญาณของมนุษยในฐานะเครื่องนําทางไปสูมิติเหนือโลกวัตถุ ดังท่ี 
โจเซฟ แคมพเบลล ย้ําวา องคประกอบของพิธีกรรมลวนมีความหมายท้ังสิ้น ไมวาจะเปนบทสวด เพลง ดนตรี หรือ การรายรํา
ลวนเปนสิ่งกระตุนพลังอํานาจเรนลับของพิธี หากขาดองคประกอบใดหรือละเลยความเครงครัดท่ีสืบทอดกันมาไปแลวพลัง
อํานาจน้ันท่ีเช่ือมโยงสูเบ้ืองบนก็จะไมสามารถสงไปถึงไดและเสื่อมคลายลงไปตามกาลเวลา” (บารนี บุญทรง, 2552, หนา 
141) แมวาการเขาทรงจะเปนหัวใจสําคัญ แตการรูจักบอกกลาวอาจเปนการสื่อสารอยางแรก ๆ ท่ีแสดงถึงธรรมเนียมท่ีปฏิบัติ
กันมาชานาน ดังคําวาท่ีวา ‘ผีถือฮีต คนถือคอง’ ซึ่งหมายถึง ผีน้ันยึดถือจารีตสวนคนน้ันเพียงตองปฏิบัติตาม การไมทําตาม
ธรรมเนียมก็จะเขาขายการไมเคารพและสอแสดงเจตนาไปในทางลบหลูได ผูท่ีทําหนาท่ีบอกกลาวผีปูยาในบริบทพิธีกรรม      
ณ ปจจุบันน้ี คือ กําลังเกา เพียงคนเดียว กลาวโดยงายก็คือ นอกจากกําลังเกาแลวไมมีใครจดจําบทสวดเฉพาะน้ีไดข้ึนใจ แมวา
เวลาประกอบพิธีกรรมบอกกลาวในลักษณะตาง ๆ กําลังเกาจะสวดใหไดยินท่ัวถึงกันก็ตาม ดังน้ันบทสวดดังกลาวจึงนับเปน
ความรูติดตัวท่ีไดรับการถายทอดมาแบบมุขปาฐะ ซึ่งในภายหนาจะตองถายทอดใหกับลูกหลานในตระกูลท่ีจะมารับหนาท่ีเปน
กําลังเกาของผีปูยาตอไป    
 
 
 
 
 

4
 มีผลกระทบตอจิตใจโดยตรงในแงของการโนมนาวอารมณความรูสึก 
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Evaluation of English Textbook “Smile 6” in Content and Design 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหนังสือเรียนภาษาอังกฤษช่ือเรื่อง “Smile 6” เขียนโดย Cromwell P. และ Griffith S. 
จัดพิมพโดยสํานักพิมพอักษรเจริญทัศน โดยประเมินเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของการใชหนังสือเลมดังกลาวกับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 เครื่องมือในการประเมินหนังสือเรียนสรางโดยใชพ้ืนฐานจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวบงช้ีจํานวน 4 
ดานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับกรอบความคิดของ Daoud และ Celce-Murcia (1979) และ 
Cunningsworth (1995) เพ่ือดูความเหมาะสมของหนังสือกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดศรีสะเกษ แบบประเมินท่ี
สรางขึ้นมุงประเมินใน 2 สวนหลัก ไดแกเน้ือหา (ช่ือเรื่อง โครงสรางเน้ือหา คําศัพท ทักษะการเรียน และแบบฝก) และการออกแบบ 
ผลการวิจัยพบวา “Smile 6” มีคุณสมบัติโดดเดนทางดานทักษะทางภาษา ภาพประกอบ และการออกเสียง ในทางตรงขามสวน
คําศัพทเปนสวนท่ีมีความเหมาะสมนอยท่ีสุด การวิจัยครั้งน้ีอาจมีประโยชนตอครูสอนภาษาอังกฤษและนักการศึกษาโดยท่ัวไป เพราะ
สามารถใชงานวิจัยน้ีเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับหลักสูตรสอนภาษา   
คําสําคัญ การประเมินส่ือการเรียน แบบประเมิน  
 
 

ABSTRACT 
This study aimed at evaluating an English student book titled Smile 6, written by Cromwell P. and Griffith S. and 
published by Aksorn Charoentat publisher. It was conducted to figure out whether the textbook was suitable for 
Grade 6 students. A checklist of textbook evaluation was based on the four standard strands and indicators in the 
foreign languages core curriculum issued by the Office of Basic Education Commission (OBEC) of Thailand, Daoud 
and Celce-Murcia (1979) and Cunningsworth (1995)   The textbook evaluation checklist consisted of two main 
aspects: 1) content (topic, structure, vocabulary, skills and exercises) and 2) design. The result revealed that Smile 
6 has some outstanding features such as language skills, illustrations and pronunciations. In contrast, the 
vocabulary section is the least appropriate. This research may be beneficial for English language teachers and 
educators in general because it serves as useful guidelines for teachers to decide whether textbooks are 
appropriate for certain objectives or not. 
Key words: textbook evaluation, evaluation checklist 
 
 
 
 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU140 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU140 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU140



 

147 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

INTRODUCTION 
 Nowadays, English plays an important role as a medium or tool for communication for various 

purposes such as business, tourism, technology, and education. Therefore, the Ministry of Education of 
Thailand provided the policy which requires Thai students to improve English skills. So, most schools set 
English as a mandatory subject to help learners gain more knowledge and skills of English.  

There are several factors affecting English teaching and learning. According to Richards (2008, p.1) 
textbooks are a key component in most language program. In teaching, textbook plays a role as an 
instrument to determine the direction of the classroom according to the lesson plans and the contents of 
the textbook. In learning, student can use textbook as a tool to review and to know the direction and the 
content of the class. Students also do exercises in both textbook and workbook to practice and to check 
the comprehension after the learning process. These textbooks are developed by many organizations, 
academic departments, the Ministry of Education, and both local and international publishers. The 
textbooks are also different in various ways such as contents, topics, skills, designs, and teaching 
approaches. In Thailand, the Ministry of Education has not provided the particular English textbook which 
is used throughout the country. Teachers then have to apply proper criteria when selecting the textbooks 
which have already been approved by the Ministry of Education in order to make it the most suitable in 
terms of content, methods, and the procedure of teaching and learning.   

A countless numbers of English textbooks available in the market today make it difficult for teachers 
to decide which ones are the most appropriate for a classroom needs and objectives. This is particularly 
true for those inexperienced teachers. When teachers have made rash decisions on the textbooks, it may 
lead to useless teaching materials and waste of time and money.   As result, it is important for the 
teacher to analyze the textbook whether it is suitable to use in aim, design and organization, skills, topic, 
vocabulary and structure, illustrations, physical make-up and the approach of teaching and learning. 
There are several criteria for textbooks evaluation which suggested by many scholars. Most of the 
evaluation criteria contain similar items and components which can be applied in textbook evaluation 
process. To clarify this, the textbook evaluation procedure from each scholar is also different, but it helps 
teachers to become more systematic and more objective when selecting the textbook. Besides external 
factors, the criteria help the teachers in making a decision on the most appropriate textbook to be used 
in the class. The textbook evaluation process also enables the teachers in predicting the strengths and 
weaknesses of a particular textbook.  

Despite the vital role that textbooks play in teaching and learning English as a foreign language in 
Thailand, there is limited research conducted to evaluate textbooks.  A large number of English as a 
Foreign Language (EFL) classes in Thailand today are using textbooks which are not chosen by careful 
application of objective evaluation criteria. The concept of material evaluation is not a well-known 
concept in Thailand and several schools might not have the knowledge of how to carry out the 
evaluation procedure in a structured way. With this study, hopefully it can help raising the teachers’ 
awareness of how to select English textbooks which suit their particular context.  So, this study aims to 
investigate a textbook of ‘Smile 6’ which were written by Cromwell P. and Griffith S. and published by 
Aksorn Charoentat publisher. Even though, this textbook is already approved by the Ministry of Education 
that it can be used as a textbook according to the national curriculum 2008, it is important to analyze this 
textbook into the deep details. It is advantageous for teachers selecting textbook to systematically 
examine the appropriateness of Smile 6 concerning contents and designs.   
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ROLES OF TEXTBOOKS  
Richards (2008) stated that textbooks are the essential part of most language programs. First, they 

serve as the foundation of much language input for EFL/ESL learners to learn and to practice the lessons. 
Second, the textbook may serve as a primarily to facilitate the teachers’ instruction. Third, for learners, 
textbooks may provide the major source of contact they have with the language as well as the input 
provided by the teachers. Finally, for the inexperienced teachers, textbooks may serve as a form of 
teacher training because it provides idea on how to plan and teach lessons as a format that the teachers 
can apply. 
 Cunningsworth (1995) stated that textbooks have multiple roles in ELT and can serve as a source 
for presentation material (spoken and written), activities for learner to practice, a reference source for 
learners on grammar, vocabulary, pronunciation, a source of stimulation and ideas for classroom language 
activities, a syllabus, a resource for self-directed learning or self-access work and a support for less 
experienced teachers who yet have to gain in confidence.  

2.1 Advantages of ELT textbooks 
According to Richards (2008), seven advantages of using textbooks as are follows.  First, textbooks 

provide structure and syllabus for the program. Without a textbook a program may not have the center 
core and the students may not receive a syllabus which has been systematically planned and developed. 
Second, textbooks help standardize the instruction. Using textbook in the program can certify that the 
students in different classes receive similar content and therefore can be tested in the same way. Third, 
textbooks can maintain quality of teaching. By using a well-developed textbook, students are exposed to 
materials which have been tried and tested, that are based on learning principles, and that are paced 
appropriately. Fourth, textbooks provide a variety of learning resources. Textbooks often contain 
workbooks, CDs, videos, CD ROMs, and comprehensive teaching guidelines, providing rich and varied 
resources for both teachers and learners. Fifth, textbooks can provide effective language models and 
input. Textbooks can provide support for teachers whose first language is not English and who may not 
be able to generate accurate language input on their own. Sixth, textbooks can train teachers. If teachers 
have limited teaching experience, a textbook together with the teacher’s manual can serve as a medium 
of initial teacher training. Finally, textbooks are visually appealing because commercial textbooks usually 
have high standards of design and production and hence are appealing to learners and teachers. 

2.2 Disadvantages of textbooks 
According to Richards (2008), the disadvantages of using textbook are as follows. First, textbooks 

may contain unauthentic language. Since texts, dialogs and other aspects of content tend to be 
especially written to incorporate teaching points and are often not representative of real language use. 
Second, textbooks may distort content. Textbooks often idealized views of the world or fail to represent 
real issues. In order to make textbooks acceptable in many different contexts controversial topics are 
avoided. Third, textbooks may not reflect students’ needs. Since textbooks are often written and 
produced for global markets, they often do not reflect the students’ interests and needs, the adaptation 
while using textbooks may be required. Forth, textbooks can deskill teachers. The teachers’ role can be 
reduced if the teachers use textbooks as the primary source of their teaching. Fifth, textbooks are 
expensive. Commercial textbooks may cause financial problem for students.  
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IMPORTANCE OF TEXTBOOK EVALUATION   
Hutchinson and Waters (1995, p.96) stated that the evaluation is a matter of judging the fitness of 

something for particular purpose.  Evaluation is concerned with relative merits because it must be 
conducted to find the best solution within a certain need and the light of resources available. There is no 
absolute good or bad- only degree of fitness for required purpose. According to Sheldon (1988), 
textbooks are needed to evaluate for two main reasons. First, the evaluation will help the teacher or the 
program developer in making decisions on selecting the appropriate textbook. Furthermore, evaluation of 
the merits and demerits of a textbook will familiarize the teacher with the future instruction. Abdelwahab 
(2013) stated that textbook evaluation is universally accepted as an integral part of teaching and learning. 
It is one of the basic components of any curriculum and plays a pivotal role in determining what learners 
learn.  Kitao and Kitao (2008) emphasized that it is true that in many cases teachers and students rely 
heavily on textbooks, and textbook determine the component and method of learning. 
 
TEXTBOOK EVALUATION METHODS  

According to Tomlinson (2003) and Cunningsworth (1995, p.14), three similar methods of 
textbook evaluation were mentioned. That is, evaluation can take place before a textbook is used, during 
its use and after use, depending on circumstances and the purposes for which the evaluation is being 
undertaken. The first method is called pre-use evaluation. In this case evaluators look at future or 
potential performance of the course book. The evaluation is written in a review form for specific target 
users. The evaluator basically looks through the textbook to obtain the general information. The second 
method is while-evaluation. It refers to course book evaluation while the material is in use. The last 
method of evaluation is post-use evaluation. It provides retrospective assessment of course book’s 
performance and can be useful for identifying strengths and weaknesses. Tucker (1975 as cited in Ansary 
and Babii, 2002) introduced an evaluation method which composes of three components. The first 
component is a set of criteria claimed to be consistent with the basic linguistic, psychological, and 
pedagogical principles. The next one is a rating scheme which provides methods for judging the 
comparative weightings of a textbook’s merits. The last one is a chart/graph which provides a visual 
comparison between the evaluator’s opinion of the book and hypothetical idea model, hence facilitating 
a quick and easy display of the evaluator’s judgment.  

According to Abdelwahap (2013), there are three basic methods for evaluating textbook. The first 
one is called the impressionistic method which involves analyzing a textbook on the basis of a general 
impression. The general impression comes from reading the blurb and contents page and the skimming 
through the book to get a sense of organization, topics, layout and visual. The second method is called 
the checklist methods. This method is systematic in the way that criteria on the list are checked of in a 
certain order. It is also very easy to compare different materials and it is not very time-consuming 
compared to other methods. The third method is in-depth method. This method suggests a careful 
examination of representative features such as a design of one particular unit or exercise, or the 
treatment of particular language elements. An obvious disadvantage of this method is that the selected 
section might not be representative of the book as a whole.  

Byrd (2001) suggested three information areas that should be considered for systematic 
evaluation of textbook. The issues that must be addressed in a textbook evaluation are the fit between 
the materials and (1) the curriculum (2) the students, and (3) the teachers. Cuningsworth (1995, pp.1-2) 
introduced two types of approaches which underline the overview and the content of the textbook 
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separately. The two types of the approaches are Impressionist overview and In-depth Evaluation. 
Impressionist overview gives us a general introduction to the material. 
 
EVALUATION CHECKLIST 

 Cunningworth (1995) suggested that one major benefit of using checklist is that they provide a 
very economic and systematic way to ensure that all relevant items are considered for evaluation. Most 
standardized evaluation checklists contain similar components that can be used as helpful starting points 
for English language teaching practitioners in various situations. Ghorbani (2011) stated that one effective 
way to ensure the needs and the wants of learners when choosing textbook is to give careful 
consideration and apply a written checklist of appropriate selection criteria to potential textbook. 
Lawrence (2011) added that a well-designed checklist should contain evaluation criteria that are clear 
and concise. Evaluation items can also be customized according to one’s needs so as to provide 
flexibility during evaluation. Souri, Kafipur and Souri (2011 as cited in Sarem, Hamidi and Mahmoudie, 
2013) mentioned that an evaluation checklist is an instrument that provides the evaluator with a list of 
features of successful learning-teaching materials. According to these criteria, evaluators like teachers, 
researchers as well as students can rate the quality of the material. Sarem, Hamidi and Mahmoudie (2013) 
also stated that many experts advocate a very detailed examination of a course book’s language content, 
which has led to the production of extensive evaluation checklists. These include Cunningsworth (1984) 
who touches upon the importance of relating material to course objectives and the learners’ need and 
processes. Cunninsworth considered the practical considerations’ section, similarly to Daoud and Celce-
murcia (1979) offered an evaluation checklist which is widely referred for textbook evaluation and 
consists of five major sections including: (a) subject matter, (b) vocabulary, (c) exercises, (d) illustrations, 
and finally (e) physical make-up. Each section is composed of several detailed strategies which can be 
utilized in evaluating and analyzing textbooks.   Abdelwahab (2013) stated that a checklist is an 
instrument that helps practitioners in English Language Teaching evaluates language teaching materials 
such as textbooks. It allows the evaluation to be systematic and practical. Sheldon (1988 as cited in 
Khalili and Jodai, 2012) suggested that no general list of criteria can really be applied to all teaching and 
learning contexts without considerable modification. Most of standardized evaluation checklists contain 
similar components that can be used as helpful starting points for ELT practitioners in a wide variety at 
situations.   
 
PREVIOUS STUDIES  

Rahimpour and Hashemi (2011) evaluated three English language textbooks used at high schools 
in Iran. For this purpose, a 46-item questionnaire was developed about the five sections of the textbooks 
(vocabulary, reading, grammar, language functions, and pronunciation practice), their physical make-up, 
and practical concerns. Fifty high school teachers with more than five years of teaching experience were 
asked to reflect on the questions by checking one of the four options included. The results indicated that 
the  
textbooks are not acceptable from the teachers’ point of view considering their five aspects, their 
physical make-up, and some practical concerns.  

Chaisongkram (2011) analyzed MegaGoal 1 textbook which written by Manuel dos Santos. The 
researcher used the checklist by adapting from criteria set by Cunningsworth (1995) and Daoud and 
Celce-Murcia (1979). The textbook analysis’s questions which include in the eight criteria: aims, design and 
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organization, skills, topic, vocabulary and structure, phonology, illustrations, and physical make-up. The 
result of the study shows that MegaGoal 1 has the benefit rather than the disadvantages for both 
teachers and learners. It provides all four language skills with authentic English. The findings also show 
that learners can also gain both Thai and foreign culture aspect from reading activities. Moreover, the 
supplementary materials of MegaGoal 1such as CD-ROM plays an important role in providing a different 
style of presentation and can create good attitude toward English language learning.     

Sarem, Hamidi, and Mahmoudie (2013) evaluated an ESP textbook. The title of the textbook is 
English for International tourism. This study used evaluation checklist purposed Daoud and Celce-Murcia 
(1979). It consists of five major sections including: a) subject matter, b) vocabulary and structures, c) 
exercises, d) illustration and e) physical make-up. The results of this study have important implications 
both for language teachers and material developers.  The results showed that the book can be used as 
an acceptable textbook to teach to students who are interested in studying tourism. The characteristics 
of the book were analyzed in two general aspects concerning the physical appearance and its content 
such as grammar, vocabulary, exercises, and illustrations. Moreover the findings of the present study 
pointed out the significant implications for material developers and both general and specialized EFL 
teachers. Textbook analysis provides the necessary insight for all language teachers to conduct their own 
practice of textbook selection. Teachers will obtain the information that there are various evaluation 
checklists which can guide them in analyzing various commercial textbooks. 

According to previous studies, different levels of textbook from university level to secondary 
level were evaluated. Most evaluation checklists applied the evaluation checklist of Daoud and Celce-
Murcia (1979). The checklist developed in this present study was partly from their checklist. However, the 
evaluation checklists of Cunningsworth (1995) also covered various features of the external and internal 
parts of textbooks. So, the present checklist was adapted from both Daoud and Celce-Murcia (1979) and 
Cunningsworth (1995). 
 
METHODOLOGY   

1. Subject 
The textbook selected for this study is ‘Smile 6’ written by Cromwell P. and Griffith S. and 

published by Aksorn Charoentat publisher. 
2. Research Instrument 
A 25-item evaluation checklist was used as an instrument of the study. Before writing up the 

evaluation checklist, the four standard strands and indicators in the foreign languages core curriculum 
issued by the Office of Basic Education Commission (OBEC) of Thailand were concerned. The checklist 
which was utilized for the aim of analysis was adapted from criteria set by Daoud and Celce-Murcia (1979) 
and Cunningsworth (1995). The checklist consisted of two main aspects: 1) content (subject matters, 
structure,  
vocabulary, skills and exercises) and 2) design. This new adapted checklist applied both impressionistic 
and in-depth analysis. 

2.1 The four standard strands in the Basic education core curriculum A.D. 2008 
The basic education core curriculum A.D. 2008 is for Thai schools. The English program for all 

schools have to achieve the four standard strands which consist of: 
Strand 1: Language for Communication 
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• Standard   F1.1:  Understanding of and capacity to interpret what has been heard and read from 
various types of media, and ability to express opinions with proper reasoning 

• Standard   F1.2:  Endowment with language communication skills for exchange of data and 
information; efficient expression of feelings and opinions 

• Standard   F1.3:  Ability to present data, information, concepts and views about various matters 
through speaking and writing 

Strand 2: Language and Culture  

• Standard F2.1:  Appreciation of the relationship between language and culture of native 
speakers and capacity for use of language appropriate to occasions and places 

• Standard   F2.2:  Appreciation of similarities and differences between language and culture of 
native and Thai speakers, and capacity for accurate and appropriate use of language 

Strand 3: Language and Relationship with Other Learning Areas  

• Standard   F3.1:  Usage of foreign languages to link knowledge with other learning areas, as 
foundation for further development and to seek knowledge and widen one's world view  

Strand 4: Language and Relationship with Community and the World  

• Standard F4.1:  Ability to use foreign languages in various situations in school, community and 
society  

• Standard F4.2:  Usage of foreign languages as basic tools for further education, livelihood and 
exchange of learning with the world community 
3. Data collection 
The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used so as to find the content validity of the 

checklist before using it. In this process, the questionnaire was checked by three experts in a field of 
English Language Teaching. After revising the questionnaire, the Smile 6 textbook and audio files were 
analyzed based on each item in the questionnaire sheet. This process was done by consulting English 
teachers and experts in the field of English teaching.  

4. Data Analysis 
The data from the evaluation checklist was calculated to find the most and the least appropriate 

aspects. The results from the analysis were then explained in details based on Daoud and Celce-Murcia 
(1979) and Cunningsworth (1995). 
 
RESULTS  

The authors of Smile 6 claimed that the book was designed to cover all standard strands and 
indicators of the basic Education Core Curriculum A.D. 2008. The feature of Smile 6 textbook was that it is 
divided in units and sub units. Since the lessons are flexible, it helps facilitated both teachers and 
learners in language teaching and learning. Moreover, the authors stick to the essential principles. The 
authors analyzed the details from the standard indicators which determined in the basic Education Core 
Curriculum A.D. 2008 in order to create the learning framework and arrange the learning process.  
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Table 1 Evaluation of each item 

Items of Evaluation Yes No 

A. Contents   

Subject Matter 
1. The topics are appropriate to students’ experiences and age. 

√  

2. There are varieties and ranges of topics. √  

3. The students are able to relate their prior knowledge and experience to the social and 
cultural contexts presented in the textbook.  

√  

Vocabulary 
4. The vocabulary load (i.e. the number of new words introduced in every lesson) seems 

suitable for the students of that level. 
√  

5. The new vocabulary is repeated in subsequent lessons for reinforcement.  √ 

6. The vocabulary glossary is included in the textbook.  √ 
Structure 
7. The textbook covers the main grammar items appropriate to what students’ requirements.   

√  

8. The grammar rules presented in a logical manner and in increasing order of difficulty. √  
Skills  
9. Practicing in all four skills is included. 

√  

10. The textbook includes material for pronunciation work, such as practice listening to a 
dialogue. 

√  

11. Listening material is well recorded, as authentic as possible, accompanied by background 
information, questions which help comprehension. 

√  

12. Reading passages are suitable for students’ levels and interests. √  

13.  Material for spoken English (dialogues, role-plays, etc.) is well designed to equip learners for 
real-life interactions. 

 √ 

14. There is guidance/control for student to practice writing.    √  
Exercises 
15. The exercises exploit language in a communicative or ‘real-world’ way. 

√  

16. There are interactive activities that require students to use new language points to 
communicate. 

√  

17. The exercises promote meaningful communication by referring to realistic activities and 
situations.  
 

√  

A. Designs   

18. There is an index of language items (i.e. list of names, places, and/or subjects covered in a 
book). 

 √ 

19. The illustration is authentic and interesting enough that students will enjoy reading it..  √ 

20. The illustrations printed close enough to the text and directly related to the content to help 
the learner understand the printed text.. 

√  

21. The illustrations are clear, simple, and free of unnecessary details that may confuse the 
learner. 

√  

22. The size of the book seems convenient for the students to handle. √  
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23. The cover of Smile 6’s textbook is durable enough to withstand wear. √  
24. The font size is appropriate for the intended students. √  

25. The textbook is attractive (i.e. page appearance, binding). √  

 

 There were 25 items on the checklist. They were divided into each aspect: three items related to 

subject matters, three items related to vocabulary, two items related to structure, six items related to 

skills, three items related to exercises and eight items related to the design aspect.  Twenty items were 

checked; five items were not checked. All of the items on the subject matters aspect, structure aspect 

and the exercises aspect were checked.   

 

Discussion 
Smile 6 content refers to the subject matters, vocabulary, structure, skills and exercises. 

According to the results, the most appropriate aspects are “subject matters”, “structure” and 
“exercises”. The researcher pointed out that the textbook covered the main grammar items appropriate 
to what students’ requirements. Moreover, the grammar rules presented in a logical manner and in 
increasing order of difficulty. The subject matters provided in Smile 6 are varied in theme. Students can 
relate them to Thai and foreign cultures because the topics are comprised of personal identification, 
health and welfare, weather, travel, place, free time, and entertainment. Considering the context in which 
the school is situated, each topic might be used in students’ daily life and it’s appropriate to student’s 
age and experiences. 

The second most appropriated aspect is “skills”. For example, “Practicing in all four skills is 
included.” This item proves that Smile 6 is appropriate to use in terms of practicing language skills. The 
textbook provides all four skills, consisting of productive skills which are speaking and writing and 
receptive skills which are listening and writing. For listening skill, the texts are well recorded, as authentic 
as possible, accompanied by background information. However, the researcher did not agree with 
“Material for spoken English (dialogues, role-plays, etc.) is well designed to equip learners for real-life 
interactions”. For speaking skills, learners have enough opportunities to practice speaking skills by using 
an audio CD which recorded from native speakers. They can use it to practice conversation in role-play 
activities or pair works though the speech in audio CD is slower than native speaker talking in real 
situation.  

For reading skill, “Reading passages are suitable for students’ levels and interests”. This means 
short reading passages are included in every unit. Students can practice reading through various types of  
text such as e-mail, advertisement, leaflet, diary, letter, and so on. For writing skill, most of the reading 
passages are integrated with writing skills. So, students have a chance to produce many kind of writing.  

For the aspects that are rated the least appropriated is “vocabulary”. The two out of three items 
are not checked. These two items are: new vocabulary is repeated in subsequent lessons for 
reinforcement and the vocabulary glossary is included in the textbook. However, the entire vocabulary in 
Smile 6 consists of semantic relations, situational relation, collocation and relationship. It corresponds to 
Cunningsworth (2005)’s suggestions of good vocabulary.  

‘Designs’ refers to the organization, illustrations, and physical make-up of the textbook. According 
to the results, Smile 6’s illustrations are clear, simple, and free of unnecessary details that may confuse 
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the learner. The illustrations consist of cartoons and comics more than authentic pictures. Even though 
cartoons and comics may seem suitable and user friendly for Grade 6 students, authentic pictures can be 
drawn students’ interest. The size of the book seems convenient for the students to handle. Smile 6’s 
design is easy to explore and comfortable to the eye sight. The details of the content are presented into 
detail which explaining and give the description of each unit. Besides Smile 6’s layouts, presentation 
seems user friendly and attractive.  
 
CONCLUSION  

The results of the study reveal that Smile 6 is suitable for teaching and learning for 6th grade 
students in the context of rural areas of Sisaket province. It provides more benefits rather than 
disadvantages. Smile 6 helps enhancing learners’ four language skills. It is designed for the beginning level 
in Grade 6th. Students have an opportunity to practice both receptive and productive skills in order to 
promote their language fluency. According to the study, rather than developing language skills, students 
increase foreign cultural knowledge though reading passage and pictures. It helps broaden student's view 
of English language communication and cultural differences. The design of Smile 6 is considered to be 
user friendly because it is designed for young students at the beginning level.  
 
SUGGESTIONS FOR FURTHER STUDIES 
 Further studies should involve evaluating and comparing between the same levels of textbooks 
in order to make a reasonable justification of its appropriateness. Moreover, the text difficulty levels, the 
exercise and task difficulty levels and the culture related to the topic should be considered. In addition, 
the data should be gathered from a large group of English teachers who have taught similar proficiency 
levels of students in order to make the evaluation more meaningful. Last but not least, the software 
incorporated into the textbook should be used and analyzed.     
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ทวีลักษณ พลราชม 

สํานักวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
 

บทคัดยอ 
กระแสโลกาภิวัตน นอกจากมีผลตอการไหลเวียนอยางเสรีของตลาด การคา ทุน แรงงาน และการเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรมตางๆ 
ในโลกอยางรวดเร็วแลว ยังมีผลตอการเดินทางของผูคนในการทองเท่ียวระดับโลกดวย อีกท้ังการพัฒนาของเทคโนโลยีและการคมนา
ขนสงท่ีสะดวกรวดเร็ว ก็มีผลสําคัญยิ่งตอความตองการทองเท่ียวของผูคน และมีผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในแตละประเทศน้ันๆ 
ดวย     รูปแบบการเดินทางและการทองเท่ียวในปจจุบัน ท่ีขยายตัวและมีการปรับตัวอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูคน   จากการเดินทางทองเท่ียวในระยะส้ัน กลายเปนอยูอาศัยระยะยาว  และนําไปสูการอยูอาศัยในประเทศท่ีไมใชตนกําเนิดตน   ซ่ึง
ไมใชในเมืองทองเท่ียวหรือเมืองใหญเทาน้ัน แตไดขยายไปสูชุมชนท่ีเงียบสงบในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวโลกดวย  งานศึกษาเชนน้ี สนใจการเขา
มาอยูถาวรของชาวตางชาติ ในชุมชนบานพังปริง ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนชุมชนมุสลิมเกาแกท่ียังคง
มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม  โดยในงานช้ินน้ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีเขามาของครอบครัวชาวตางชาติ แนวทางการอยูรวมกันในสังคมแบบใหม ท่ี
ไดรับความเปล่ียนแปลงจากการอพยพเคล่ือนยายในยุคโลกาภิวัตน  ท่ีเขามาปะทะจูโจมชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม วาควรเปนเชนไร
ทามกลางความแตกตางทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ซ่ึงเปนปรากฏการณใหมท่ีทําใหชุมชนเกิดการปรับตัว รวมถึงผูมา
ใหมท่ีตองปรับตัวใหเขากับชุมชนใหมท่ีเขามาอาศัยอยู นอกจากน้ัน ยังสนใจวาจะมีรูปแบบการปฏิสัมพันธเชนไรท่ีจะทําใหชาวตางชาติ
สามารถกลายเปนสวนหน่ึงของชุมชนได และชุมชนก็รูสึกถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขามาอยูอาศัยของพวกเขาในชุมชน 
คําสําคัญ:  นานาชาติในทองถิ่น การเขามาอยูถาวรของชาวตางชาติ  แนวทางการอยูรวมกัน 
 

ABSTRACT 
The globalization affects not only on the free flow of market, trade, capital, labor and the spread of cultural 
values but also on the tourism industry around the world. The advancement of technology and the convenient 
transportation service increase people’s need to travel and influence the economic growth of each country. The 
recent trend of tourism and travelling has been altered and continually improved to meet tourists’ demands. 
Short trips have gradually become a long-term stay and, in some cases, expatriate residency. The expatriates do 
not only inhabit in a touristy city or urban space but also move into a local community in various regions around 
the world. 
This study aims to explore the permanent residency of foreigners at Phangpring Village, Thasala District, Nakhon Si 
Thammarat Province. The village is an old Muslim community that still maintains a local way of living. This paper 
studies the factors concerning the decision-making of the foreigners and their family to settle at this community. 
With the influence of the global migration, the new way of living between the local villagers and the foreigners 
has been established among the differences in terms of nationalities, religions, cultures, and languages. The 
phenomenon encourages the villagers to familiarize themselves with the appearance of expatriates and the 
global trend of travelling. By the same token, those newcomers have to adapt themselves to the local 
community. The community gains the benefits from the expatriate and their long stay. 
Keywords: Internationality in Local Communities, Permanent Residency of Foreigners, the new way of living 
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บทนํา  
ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในทองถ่ินท่ีเปนผลมาจากกระแสความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนยายของผูคนในโลก

ท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวาง ไมใชเพียงการอพยพของแรงงานท่ีเขาไปในเขตเมืองเพ่ือหางานทําท่ีมาจากเง่ือนไขของสภาพทาง
เศรษฐกิจเทาน้ัน แตมีการอพยพเขาไปอยูอาศัยในเขตทองถ่ินชานเมืองหรือในชนบทท่ีมีธรรมชาติอันสวยงามละมี
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครันของกลุมชนช้ันกลางและชาวตางชาติ ดังปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดทางภาคเหนือและ
อีสานของไทย  สําหรับภาคใตปรากฏการณน้ีพบเห็นในเมืองทองเท่ียวใหญๆ อยาง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และ 
จังหวัดภูเก็ต  แตไมคอยพบการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนหมูบานท่ีมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเทาไรนัก สําหรับใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มมีปรากฏการณน้ีในพ้ืนท่ีอําเภอขนอม ท่ีมีกลุมนักทองเท่ียวชาวรัสเซีย และในแถบประเทศ
สแกนดิเนเวียเดินทางเขามาทองเท่ียวและพํานักอาศัยเปนระยะเวลานาน  อยางไรก็ตามในชวง 5 ปท่ีผานมาน้ีในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีบานพังปริง ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ซึ่งเปนหมูบานริมชายทะเล  ไดมีการ
เขามาทําธุรกิจและอยูอาศัยของครอบครัวชาวตางชาติท่ีมีภรรยาเปนคนไทยจากพ้ืนท่ีอ่ืน ทําใหเปนประเด็นท่ีนาสนใจศึกษา
เปนอยางยิ่ง  

งานศึกษาน้ีจึงสนใจการเขามาอยูถาวรของชาวตางชาติในชุมชนหมูบานท่ีไมไดมีความสัมพันธเก่ียวของใดๆ ท่ีตาง
ออกไปจากปรากฏการณแบบเขยฝรั่งท่ีการเขามาในสถานะเขยแลวแตงงานเขามาอยูในชุมชนเจาสาวท่ีภาคอีสาน    หรือการ
เขามาอยูอาศัยในเมืองใหญหรือเมืองทองเท่ียวท่ีเปนการเชาหรือซื้อบานซื้อคอนโด  ปรากฏการณท่ีเกิดในบานพังปริง เปนการ
เขามาของครอบครัวชาวตางชาติท่ีเปนชุมชนเล็กๆ และเปนชุมชนชาวมุสลิมท่ียังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม โดยในงานช้ินน้ีจะศึกษา
ถึงปจจัยท่ีเขามาของครอบครัวชาวตางชาติ แนวทางการอยูรวมกันในสังคมแบบใหมท่ีไดรับความเปลี่ยนแปลงจากการอพยพ
เคลื่อนยายในยุคโลกาภิวัตนท่ีเขามาปะทะจูโจมชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมวาควรเปนเชนไรทามกลางความแตกตางทางเช้ือชาติ 
ศาสนา และภาษา ซึ่งเปนปรากฏการณใหมท่ีทําใหชุมชนเกิดการปรับตัว รวมถึงผูมาใหมท่ีตองปรับตัวใหเขากับชุมชนใหมท่ี
เขามาอาศัยอยู นอกจากน้ัน ยังสนใจวาจะมีรูปแบบการปฏิสัมพันธเชนไรท่ีจะทําใหชาวตางชาติสามารถกลายเปนสวนหน่ึง
ของชุมชนได และชุมชนก็รูสึกถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการเขามาอยูอาศัยของพวกเขาในชุมชน 
 
การเดินทางและการเคลื่อนยายถิน่ของผูคนในยุคโลกาภิวัตน 

หลังสิ้นสุดสงครามเย็น อุดมการณทางการเมืองท่ีเคยแบงแยกโลกไมใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของการคาและ
การเดินทางของผูคนไดหมดไป เกิดระบบเศรษฐกิจโลกข้ึน โดยมีกิจกรรมพ้ืนฐานจากการเคลื่อนยายและความรวมมือทาง
การตลาดและทุนในระดับนานาชาติ ท้ังดานสินคาและการบริการ ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ซึ่งไดนํามาสู
การปฏิวัติระบบการสื่อสาร ภาคการผลิตและการคา ทําใหการเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรมในระดับชาติ เปนไดโดยงาย และ
สะดวกรวดเร็วข้ึน เกิดการเคลื่อนยายเศรษฐกิจ การตลาด ทุน สินคา แรงงงานขามรัฐชาติ หรือพรมแดน เกิดเขตเสรีทาง
การคาตางๆ  ปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับคนท่ีอพยพเคลื่อนยายถ่ินในประเด็นแรงงานขามชาติ เปนรูปแบบการเคลื่อนยายถ่ิน
ท่ีมีการพูดถึงมากท่ีสุดในยุคโลกาภิวัตนท่ีเก่ียวกับการเคลื่อนยายทุนและแรงงาน  

นอกจากน้ัน ผลของการเปลี่ยนเศรษฐกิจโลก และการพัฒนาอยางรวดเร็วของการคมนาคมขนสงและเทคโนโลยี 
และการเขาถึงความสะดวกสบายตางๆ  ยังมีผลกระทบตอการเดินทางของผูคนและการทองเท่ียวระดับโลก (World 
Tourism) ทําใหเกิดความสนใจและความตองการของผูคนท่ีจะออกไปเท่ียวนอกประเทศ และไดกลายเปนสวนหน่ึงของวิถี
ชีวิตของผูคนในทุกวันน้ี (Ranee, Ramya, 2018, p.131)  ซึ่งไมใชเปนการเดินทางโดยไมมีจุดมุงหมาย หรือเก่ียวของเพียง
ความบันเทิงและเวลาวางเทาน้ัน  แตยังเก่ียวของกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ ดวย   ท่ีมาในรูปแบบ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพ่ือตอบสนองความตองการในการเดินทางของคนในโลกท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง จากความ
นิยมในการทองเท่ียวและเดินทางของคน ทําใหนําไปสูการเดินทางเพ่ืออยูอาศัยระยะยาว  และทําใหเกิดแนวคิดการเปน
เจาของบานหลังท่ีสอง (Second Home) ซึ่งแนวคิดน้ีทําใหธุรกิจการทองเท่ียวมีขนาดใหญ และพยายามสนองตอบความ
ตองการของนักเดินทางทุกรูปแบบ  นักเดินทางทองเท่ียวตางประเทศถูกดึงดูดโดยสภาพแวดลอมใหม ทําใหรูสึกวาสถานท่ีท่ี 
ตัวเองไปทองเท่ียวยังตางแดน เสมือนเปนบานหลังท่ีสอง กอนหนาน้ีไมมีใครสนใจแนวคิดน้ีเทาใดนัก ในแงของการเปนสวน
หน่ึงของธุรกิจการทองเท่ียว  

ปรากฏการณท่ีคนมีบานหลังท่ีสองในตางประเทศ มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนในชวง ค.ศ.1960 และ ค.ศ.1970 ในยุโรป
และประเทศสแกนดิเนเวีย เหตุผลมาจากความร่ํารวย รายได การเคลื่อนยายถ่ิน และความสามารถในการทองเท่ียวระยะยาว 
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(Muller, 2006) ในประเทศไทยมีการศึกษาการมาอยูอาศัยถาวรของกลุมคนเกษียณอายุชาวญี่ปุน ท่ีจังหวัดเชียงใหม 
(ประเทือง หงสรานากร, 2549) เชนเดียวกับในมาเลเซีย ท่ีมีการศึกษาบานหลังท่ีสองของกลุมชาวญี่ปุนท่ีเกษียณอายุ (Ranee, 
2018) และมีงานของ Howard (2008) และ Kummaraka & Jutaporn (2011) ศกึษาชาวตะวันตกเกษียณอายุ ในการเลือก
ประเทศไทยเปนบานหลังท่ีสอง ซึ่งการเพ่ิมของการอพยพยายถ่ินมาจากการเติบโตของการทองเท่ียวระยะยาว ประเทศไทยก็
เปนกลุมประเทศเปาหมายของนักทองเท่ียวนานาชาติ ในการอยูอาศัยระยะยาว ดวยเสนหดึงดูดทางอากาศ วัฒนธรรม และ
คาครองชีพท่ีต่ํา ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปอยางตอเน่ือง การทองเท่ียวถือเปนรายไดหลักของประเทศไทยดวย (Kummaraka 
& Jutaporn, 2011, p.1) 

 นอกจากน้ัน ไดมีรปูแบบการเดินทางและการเคลื่อนยายถ่ินท่ีกําลังกลายเปนเทรนดของโลกปจจุบันน้ีก็คือ กลุมคน
ท่ีเรียกวา Expat หรือ Expatriate คือ กลุมคนท่ีอยูอาศัยในประเทศอ่ืนท่ีไมใชประเทศตนกําเนิด จากขอมูลของป ค.ศ. 2013 
พบวา มีจํานวนประชากรชาว Expat ท่ัวโลกมากถึง  50.5 ลานคน (Pattarakorn Vorathanuch, ) จากการท่ี Expat เกิดข้ึน
เปนจํานวนมาก ทําใหมีการสํารวจของ Expat Insider ซึ่งเครือขายชุมชนระดับโลกประจําป เพ่ือใหไดขอมูลวิธีท่ีจะประสบ
ความสําเร็จในการตั้งรกรากในตางประเทศ เปนเหมือนไกดบุคท่ีจะทําใหเขากับสถานท่ีใหมท่ียายถ่ินฐานไปอยู  สําหรับ
ชาวตางชาติท่ีมาอาศัยอยูในประเทศอ่ืน การปรับตัวในประเทศใหม อาจกลายเปนความเครียดไดหากมีปญหาอุปสรรค  การมี
ขอมูลในประเทศน้ันๆ และการหาเพ่ือนใหม ๆ จะชวยลดภาระท่ีตองปรับตัวใหเขากับชีวิตใหมในตางประเทศ  ซึ่งความแตกตาง
ของวัฒนธรรมทองถ่ิน การเปดรับของคนในประเทศน้ัน และความสามารถทางภาษา สามารถเปนปจจัยท่ีช้ีวัดการประสบ
ความสําเร็จในการเขากับสถานท่ีใหมดวย 

สําหรับประเทศไทย Expat ท่ีเดินทางเขามา สวนใหญไมใชเพียงเดินทางทองเท่ียว หรือผานมาทํางานช่ัวคราว
เทาน้ัน แตหลายคนมาใชชีวิต และมาปกหลักฐาน หรือยายถ่ินฐานมาอยูท่ีประเทศไทย ดวยการสรางธุรกิจ ซื้อบานหรือ
อสังหาริมทรัพย หรือเขามาศึกษาตอ หรือมาแตงงานและสรางครอบครัวใหม รูปแบบของ Expat จึงมีลักษณะใหญๆ 4 กลุม
ดังน้ีคือ 1.แรงงานเช่ียวชาญ (Profession) 2. การยายถ่ินเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle Migration) 3.
นักเรียนนักศึกษา (Student) และ 4.ชุมชนหลากชาติพันธุ (Ethnic Communities) ชาว Expat ท่ีเดินทางมาประเทศไทย 
สวนใหญไมไดเดินทางมาแคทองเท่ียว หรือแคเดินทางมาทํางานเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตหลายคนมาใชชีวิต และมาลงหลัก
ปกฐาน หรือยายถ่ินฐานมาอยูท่ีประเทศไทยดวย ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง และกระจายอยูในหลายพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทย พวกเขาเหลาน้ีไดเขามาสรางธุรกิจในประเทศไทย มาซื้อบานหรืออสังหาริมทรัพย หรือบางคน มาศึกษาตอ หรือ
มาแตงงานและสรางครอบครัวใหม  สวนเหตุผลหลักท่ีพวกเขาเลือกประเทศไทยคือ ประเทศไทยมีคาครองชีพท่ีต่ํา แตมี
คุณภาพชีวิตท่ีอยูในเกณฑท่ีดี และมีความหลากหลายของวัฒนธรรม อีกท้ังคนไทยมีความเปนมิตรสูง ชาวตะวันตกท่ีเขามาอยู
ในประเทศไทย มีการกลืนกลายในสังคมทองถ่ินอยางรวดเร็วมากกวาท่ีอ่ืนๆ คือ พูดภาษาไทยได ไดรับการตอนรับจากทองถ่ิน 
โดย Expat เหลาน้ีเดินทางโดยไมไดมีลูกหรือภรรยามาดวย (Howard, Robert W., 2009) การมีภรรยาในประเทศท่ีอยูอาศัย
เปนปจจัยหน่ึงท่ีท่ีทําใหงายตอการถูกตอนรับและกลืนกลายในการเปนสวนหน่ึงของชุมชน แตสําหรับ Expat ท่ีเขาไปอยูใน
ชุมชนใหม แมมีภรรยาท่ีเปนคนในประเทศน้ันๆ ท้ังสองคนก็ถูกนับวาเปนคนนอกชุมชน ทําใหการเปนสมาชิกใหมในชุมชน 
ตองมีการปรับตัว ดังท่ีไดมีโอกาสพูดคุยกับชาวตางชาติบางคนในชุมชนบานพังปริง ท่ีไดแสดงความคิดเห็นวา “...มามี
ครอบครัว และใชชีวิตท่ีบานพังปริง โดยทําธุรกิจรานอาหาร จึงเห็นวาชุมชนเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะเรามาขออาศัยเขาอยู 
และในฐานะชาวตางชาติ ผมเปนสวนหน่ึงของชุมชน แมจะมีอุปสรรคดานการใชภาษาไทย แตก็พยายามหลอมตัวเองใหเขา
เปนสวนหน่ึงของชุมชนใหได ดวยการเดินเขาไปหาเขา ไมใชใหเขาเปนฝายเดินเขามาหาเรา...”  สิ่งน้ีสะทอนใหเห็นรูปแบบท่ี
เปลี่ยนไปของการเขามาทองเท่ียวหรืออยูอาศัยของชาวตางชาติ   หรือแสดงใหเห็นถึงความเขาใจผิดในการเขามาของ
ชาวตางชาติ ท่ีหวังเขามาเพียงอยูอาศัย โดยไมขอยุงเก่ียวกับชุมชนทองถ่ิน หากยังไมมีความเขาใจตอรูปแบบการเขามาอยู 
อาศัยของชาวตางชาติเหลาน้ี ก็อาจทําใหเกิดการละเลยทางนโยบายตอการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนทองถ่ิน
ไทย ท่ีนับวันจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และเปนปรากฏการณในหลายพ้ืนท่ี ดังท่ีสะทอนใหเห็นในการบริหารจัดการโครงการ
ทองเท่ียวแบบพํานักนาน โดยหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2544  ท่ีมีจุดเนนท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี
หรูหรา และโออา ดวยหวังเพียงท่ีจะเพ่ิมรายไดจากนักทองเท่ียววัยเกษียณท่ีมีกําลังซื้อสูง การบริหารจัดการเชนน้ีไมได
สนองตอบปรัชญาของการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลก ในการอนุรักษไวซึ่งสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และไมไดเกิด
การพัฒนาของคนแตอยางใด ทําใหขาดซึ่งปฏิสัมพันธระหวางนักทองเท่ียวและคนไทยทองถ่ินอยางเปนธรรมชาติน้ัน นอกจาก
จะทําใหนักทองเท่ียวขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนไทย คนไทยเองก็ขาดโอกาสในการเรียนรูวัฒนธรรมใหมท่ี
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แตกตาง ซึ่งอาจนํามาประยุกตดัดแปลงใชอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทยไดอีกดวย (ประเทือง หงสรานากร, 2549, 
บทคัดยอ) เชนเดียวกับปรากฏการณการเขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติในชุมชนทองถ่ินไทย เราควรจะทําความเขาใจ
ปรากฏการณเชนน้ี เพ่ือเตรียมพรอมในการรับมือกับปรากฏการณการเคลื่อนยายคนในรูปแบบใหมของโลกท่ีพรมแดนรัฐชาติ 
วัฒนธรรม ภาษา ชุมชนทองถ่ินท่ีแตกตางไมสามารถปดก้ันไดอีกตอไป 
 
บานพังปริง: สภาพทางภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา การอพยพเคลื่อนยาย และการเปลี่ยนแปลงประชากร 

เน่ืองจากยังไมมีขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีศึกษามากนัก สิ่งท่ีปรากฏเปนขอมูลในบทความน้ีจึงมาจากการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ขอมูลภาคสนามจากคําบอกเลาของคนในชุมชน แลวนํามาเรียบเรียงและเทียบเคียงกับวันเวลาจากเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบานพังปริง เปนชุมชนมุสลิมเกือบรอยเปอรเซ็นต มีชาวพุทธไมก่ีหลังคา
เรือน มีประชากรประมาณ 1,450 คน มีพ้ืนท่ีมาก จึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีมีการเขามาซื้อท่ีดินของคนขางนอกและชาวตางชาติ 

บานพังปรงิ ตําบลกลาย อยูหางจากอําเภอทาศาลาประมาณ 21 กิโลเมตร ประกอบดวย 2 ชุมชนดั้งเดิม คือ บาน
พังปริง และบานปากดวด ตั้งอยูในรอยตอระหวางอําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีตั้งหมูบานหาง
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 (สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช) 6 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม ลักษณะ
ดินสวนใหญเปนดินทราย มีฝนตกชุก พ้ืนท่ีสวนใหญเปนสวนมะพราว สภาพอากาศเปนแบบชายทะเล พ้ืนท่ีระหวางบานพัง
ปริงเปนพ้ืนท่ีทอดยาวไปตามชายหาด ถนนและท่ีตั้งบานเรือนประชาชน ตั้งกระจัดกระจายไปตามแนวชายหาดท่ียาวประมาณ 
9 กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีชายทะเลปากดวด ซึ่งมีลักษณะเปนแหลมปากแมนํ้า  แตเดิมบานปากดวดแหงน้ีก็ถูกเรียกวา “ปากนํ้า” 
แตมีการเรียกเพ้ียนไปจากช่ือเดิม เมื่อมีคนจีนจากปากพนังเขามาทําการคารับซื้อของปาและไตจากชาวบาน มีการตั้งศาลา
และนําการพนันชนิดหน่ึงมาเลนช่ือ “ดวด”  จึงมีการเรียกติดปากตอๆ กันมาวา “ปากดวด” การเขามาของคนจีนจากปาก
พนัง เกิดข้ึนมาในชวงรัชกาลท่ี 6  โดยเขามาทําการคารับซือ้ของปาจากชาวบานตามปากนํ้าตางๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอมามีการทําแพปลาและประมง    การคาท่ีปากดวดมีความเฟองฟูเปนอยางมาก มีดานเก็บภาษี ตลาด วิกหนัง วิกลิเก เวที
มวย และโรงแรม เน่ืองจากมีคนมากท่ีเขามาคาขายจึงทําใหเกิดชุมชนข้ึน   

สําหรับตําบลกลาย กอนหนาน้ี ถือวาเปนชุมชนใหญ เคยเปนท่ีตั้งของก่ิงอําเภอกลายมากอน ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่งมีการปฏิรูปการปกครองกระจายอํานาจไปสูหัวเมือง แบงการปกครองออกเปน
มณฑล กลายถูกยกใหเปนเขตการปกครองในสมัยน้ัน เน่ืองจากมีปากนํ้าขนาดใหญและมีคลองกลายท่ีเปนเสนทางออกทะเล 
ทําใหเกิดการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาตางๆ โดยทางเรือ และเปนคลองท่ีคั่นกลางแบงระหวางอําเภอทาศาลาและอําเภอสิชล 
หากจะตองเดินทางไปมาหาสูระหวางกัน ตองใชการเดินเรือเทาน้ัน จนกระท่ัง พ.ศ. 2520 จึงมีการตัดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 401 จากสุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และมีการสรางสะพานเพ่ือขามแมนํ้ากลาย  จากเดิมท่ีมีการเดินทางโดย
ทางทะเล คือมีเรือเมล 2 เสนทาง คือ ขนอม-ทาแพ และ ขนอม-ปากพนัง รวมถึงมีเสนทางเรือไปกรุงเทพฯ ข้ึนฝงท่ียานนาวา 
ก็ทําใหการเดินทางทางทะเลเสื่อมความนิยมลง อีกท้ังชุมชนริมทะเลท่ีคึกคักของปากนํ้าปากดวดก็ซบเซา เน่ืองจากมีการเก็บ
คาคุมครองจากผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ทําใหกลุมคนท่ีเขามาคาขาย คนมีฐานะในชุมชน อพยพไปอยูท่ีอ่ืน อาทิ คนจีนไปอยู
ปากนํ้าสิชล คนมุสลิมไปทําแพปลาท่ีจังหวัดปตตานี หรือเขาไปอยูในตัวเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สําหรับประวัติการตั้งถ่ินฐานและการอพยพโยกยายของประชากรในบานพังปริงน้ัน มีประวัติความเปนมาคูขนานกับ
ประวัติศาสตรเมืองนครศรีธรรมราช โดยอาจารยกิตติ อาลีแอ ไดใหสัมภาษณกับปาตานีฟอรั่ม ท่ีปรากฏเผยแพรในหนาเพจ  
วันท่ี 31 มีนาคม 2556 วา พ้ืนท่ีแรกๆ ของการตั้งถ่ินฐานของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในพ้ืนท่ีแรกๆ น้ัน มีท่ี
ปากนํ้ากลายและพังปริงรวมอยูดวย จากคําบอกเลาของชาวบานไดขอมูลเพ่ิมเติมวาในสมัยเจาพระยานคร (นอย ) ยกทัพไป
ปราบเมืองไทรบุรี ในการยกทัพไปตีเมืองไทรบุรีน้ัน มีการกวาดตอนคนมุสลิมมาดวย โดยนําไปไวในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  หากเปนชางฝมือจะอยูหลังวัดมหาธาตุ พอคาจะอยูตลาดแขก และทาสจะอยูทุงชน สําหรับท่ีพังปริงน้ัน มี
นายทหารช่ือสาแอมาข้ึนฝงท่ีพังปริง  และกอตั้งเปนชุมชนนับตั้งแตน้ัน ทําใหในชุมชนแหงน้ียังคงมีการติดตอกับเครือญาติท่ี 
กลันตันและเคดะห (ไทรบุรี) อยู  จากคําบอกเลา จะเห็นไดวาเมื่อมีกลุมมีอิทธิพลเกิดข้ึน คนในหมูบานพังปริงจะมีการน่ังเรือ
อพยพไปทํางานท่ีปตตานีกับเครือญาติท่ีอพยพมาจากกลันตันและไทรบุรี  ดังน้ัน การอพยพออกไปทํางานยังพ้ืนท่ีอ่ืนของ
ประชากรในบานพังปริง เกิดครั้งแรกในชวง พ.ศ. 2516 เน่ืองจากผูมีอิทธิพลเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 การเขามาของคนตางถ่ิน เกิดข้ึนในชวง พ.ศ. 2545-2546 เน่ืองจากกระแสกการทํานากุง ในแถบอําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพ้ืนท่ีชายทะเลแถบน้ัน ท่ีติดกับอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทําใหมีคนตางถ่ินจากอําเภอทา
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ศาลา คนจากจังหวัดชุมพร และสุราษฎรธานี เขามากวานซื้อท่ีดินเพ่ือทํานากุง อยางไรก็ตาม นากุงไดเริ่มซบเซาจึงมีการปลูก
ปาลมและทําฟารมปศุสัตว ท่ีดินจึงเริ่มเปลี่ยนมือไปสูคนนอก ในชวง พ.ศ.2550 ไดมีชาวตางชาติคนแรกเขามาซื้อท่ี
ในบานพังปริง ซึ่งมีภรรยาเปนคนไทย เปนคนอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาคนไทยน้ีช่ือ ปาแดง อพยพ
ยายถ่ินไปอยูท่ีแคนาดาเปนเวลานานแลว และไดเขามาซื้อท่ีดินกับสามีชาวแคนาดา ในราคาไรละ 400,000-500,000 บาท 
และทําเปนรสีอรท รีสอรทแหงน้ีจึงเปนแหงแรกของบานพังปริง จากน้ันปาแดงไดชักชวนคนตางชาติเขามาซื้อท่ีดินอีก มีการ
เก็บคานายหนา รวมถึงคนในพ้ืนท่ีท่ีมีท่ีดินมาก ก็เริ่มขายและเปนนายหนาขายท่ีดินดวย แตยังไมมากนัก 

จนกระท่ังใน พ.ศ. 2555-2556 เริ่มมีฝรั่งท่ีมีภรรยาคนไทย ท่ีไมใชคนในชุมชนเขามาซื้อท่ีดินติดชายทะเลทํารีสอรท 
และเริ่มชักชวนชาวตางชาติอ่ืนๆ ใหเขามาซื้อท่ีดินดวย โดยปจจุบัน ราคาขายท่ีดินท่ีติดชายทะเลอยูท่ีไรละ 5,000,000-
7,000,000 บาท  แนวโนมในการเขามาซื้อท่ีดินบานพังปริงมีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง แตยังไมมีแผนรองรับใดๆ จาก
หนวยงานทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล หรือในระดับจังหวัด ในการรับมือกับแนวโนมการเขามาอยูอาศัยและทํา
ธุรกิจของชาวตางชาติ  มีเพียงความตื่นตัวในระดับสมาชิกชุมชนท่ีทําธุรกิจรีสอรท นายหนาขายท่ีดินท่ีตองมีความเก่ียวของ
ปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติเทาน้ัน ท่ีเริ่มมีความตองการพัฒนาศักยภาพดานภาษา การสื่อสารพูดคุย เพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
การอยูรวมกันของครอบครัวชาวตางชาติและคนในชุมชนในเรื่องตางๆ 
 
ปจจัยท่ีทําใหชาวตางชาติเขามาอยูอาศัยถาวรท่ีบานพังปริง และความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
              ชาวตางชาติท่ีมาซื้อท่ีดินและอยูอาศัยท่ีบานพังปริง ปจจุบันมีจํานวน 26 ราย มีชาวอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด นอรเวย สแกนดิเนเวียร  และรสัเซีย มีท้ังมาสรางบานอยูอาศัยและประกอบอาชีพอ่ืน อยูอาศัยและ
ทํารีสอรท จัดสรรท่ีดินขาย  และอยูอาศัยในฐานะเปนผูเกษียณอายุ โดยมีภรรยาชาวไทยตดิตามมาอยูดวย ในจํานวนน้ี 
ประกอบอาชีพขับเครื่องบินใหบรษัิทเชฟรอน ซึ่งไดเขามาสรางท่ีพักใหกับพนักงาน และตั้งสํานักงานในพ้ืนท่ีบานบางสาร 
ตําบลกลาย อําเภอทาศาลา ตั้งแต พ.ศ. 2551 สําหรับภรรยาชาวไทย มีภูมลิําเนาเปนท้ังในภาคใตและภูมิภาคอ่ืน อาทิ 
จังหวัดสกลนคร ศรีษะเกษ นครสวรรค นครศรีธรรมราช พัทลุง และภูเก็ต นอกจากน้ี ยังมีคูรักตางชาตริวมอยูดวย 
ชาวตางชาติเหลาน้ีเคยอยูในพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศไทยมาแลว แตตองการหาพ้ืนท่ีสงบเพ่ืออยูอาศัย เชน คูรักตางชาติท่ีเขามา
ซื้อท่ีดินติดทะเลในบานพังปริงโดยการชักชวนของเพ่ือน พวกเขาขายท่ีจากเกาะสมุย และหาพ้ืนท่ีใหม อยางไรก็ตาม พ้ืนท่ีท่ี
อยูอาศัยปจจุบันเริ่มมเีสียงดังอึกทึกจากรีสอรทเวลาจดังานตางๆ ทําใหพวกเขาไดไปซื้อท่ีดินในหมูบานท่ีใหมติดทะเลเชนเดมิ 
แตหางไกลผูคนเพ่ือตองการท่ีสงบในการพักอาศัย  โดยมากชาวตางชาติจะหลบหนีความวุนวายจากเกาะสมยุ-พงัน มาอยูท่ีขน
อม อยางไรก็ตาม นับตั้งแต พ.ศ. 2552  การทองเท่ียวท่ีขนอมเริ่มเปนท่ีนิยมและไดรบัความสนใจจากนักลงทุนไทยและ
ตางชาติ เกิดการกอสรางรสีอรทบานพักตากอากาศหรูหลายโครงการตลอดแนวชายฝงอําเภอขนอม ความยาว 20 กิโลเมตร    
ทําใหขนอมเริ่มแออัด ชายหาดบานพังปริงจึงเปนตัวเลือกท่ีดี สําหรบัชาวตางชาติ ดวยความสวยงามของธรรมชาติ และความ
เงียบสงบของชุมชน รวมถึงมีความพรอมดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ  และท่ีตั้งชุมชนไมไกลจากถนนใหญ สําหรับปจจัยท่ี
ทําใหชาวตางชาติมาอยูอาศัยในพ้ืนท่ีแหงน้ี จากการเก็บขอมูล มรีายละเอียด ดังน้ี 

 
1. การชักชวนของเพ่ือนชาวตางชาติดวยกัน 

 ชาวตางชาติท่ีมาซื้อท่ีอยู ณ ชายหาด พังปริง ไมใชนักทองเท่ียวขาจร แตเปนกลุมชาวตางชาติท่ีทําธุรกิจรวมกับ
ภรรยาชาวไทย หรือเพ่ือนชาวตางชาติท่ีทําธุรกิจในประเทศไทยนานแลว มีเครือขายชาวตางชาตใินประเทศไทย รวมถึง
ตางประเทศดวย  เชน กรณีของนอย (นามสมมุติ) นอยไดเลาวาเธอกับสามีชาวอังกฤษ ไดเขามาซือ้ท่ีดินและทํารานอาหารท่ี
บานพังปริงโดยการชักชวนของเพ่ือนสามี ซึ่งเปนชาวแคนาดาและมภีรรยาคนไทยเปนคนนครสวรรค เธอมองวาชุมชนแหงน้ีมี
ความเงียบสงบ และสามีก็ชอบ มีความสะดวกสบาย เริม่แรกนอยกับสามไีดเชาบานเพ่ือนคนน้ี ซึง่ไดเขามาอยูกอน และได
สรางบานเพ่ือใหเพ่ือนชาวตางชาตเิชาอยูอาศัย เพราะเริม่เห็นแนวโนมวาชาวตางชาติจะนิยมอยูอาศัยนานๆ หากชอบสถานท่ี
ใดสถานท่ีหน่ึง และเน่ืองดวยครอบครัวน้ีมลีูกท่ียังเรียนอยูในตัวเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงยังไมคิดยายไปไหน 
ขณะเดียวกัน เมื่อนอยกับสามเีชาบานอยูสักพัก ก็เริม่ซื้อท่ีดินของตวัเองไวหลายผืนในชุมชนแหงน้ี และยายออกไปสรางบาน
ของตัวเอง แตเน่ืองจากเธอและสามีทําธุรกิจรานอาหารอยูแลว จึงเปดบานเปนรานอาหารดวย และลูกของเธอก็เริ่มเขา
โรงเรียนท่ีอําเภอสิชล จึงยังไมคิดยายไปไหน ขณะเดียวกันก็ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาดานธุรกิจไปดวย ซึ่งลูกคาก็มีท้ังท่ีเกาะสมุย
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และอําเภอขนอม สวนกลุมลูกคารานอาหารก็เปนนักทองเท่ียวในทองถ่ินเองและชาวตางชาติท่ีเปนครูสอนภาษาในพ้ืนท่ีรอบๆ 
และพนักงานเชฟรอนท่ีมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ  

จากเริ่มแรกท่ีกลุมชาวตางชาติเขามาอยูอาศัย และทําธุรกิจบานเชาใหกับกลุมชาวตางชาติดวยกัน ชายหาดบานพัง
ปริงเริ่มเปนท่ีรูจักและดึงดดูนักทองเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ี และชาวตางชาติจากการมีรสีอรทเกิดข้ึน ซึ่งมีท้ังของคนไทยและ
ชาวตางชาติ ท่ีเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติคือ โลมา บีช และบีช วอลค  

โดยบีช วอลค มีเจาของเปนอดีตผูอํานวยการพิพิธภณัฑศลิปะ ประเทศนอรเวย ไดมาซื้อท่ีและทําธุรกิจรวมกับคน
ไทย ช่ือสันต (นามสมมุติ) เริม่แรกตั้งใจวาจะทําท่ีพักสาํหรับลกูคาแถบสแกนดิเนเวีย แตไดมีการสรางหองประชุมเพ่ือจดั
สัมมนา และดวยความรักศิลปะเปนทุนเดิมไดมีการตกแตงรีสอรทดวยงานศิลปะ และเปดใหคนท่ัวไปไดเขาชม  พรอมกับรับ
จัดงานเลี้ยงงานแตงงานตางๆ รวมถึงสันตมีการทําธุรกิจสรางเครือขายกับนักธุรกิจทองถ่ินรุนใหมท่ีไปร่ําเรยีนและทํางานท้ังใน
ตางประเทศและในประเทศมคีวามตองการกลับมาพัฒนาธุรกิจและการทองเท่ียวชุมชนตนเอง มีการจัดกิจกรรมท่ีรสีอรทบอย
ครั้ง ทําใหเปนท่ีรูจักของท้ังชาวไทยและตางชาติ จากน้ันไดซื้อท่ีดนิเพ่ิมเตมิทําเปนรสีอรทสาํหรับผูสงูอายุ จัดสรรท่ีดินขาย 
และสรางบานขายดวย ลาสุดมีการซื้อขายบานสองหลังแรกท่ีแลว เสร็จในราคา 15 ลานบาท 

โลมา บีช เจาของเปนคนนิวซีแลนด มีภรรยาชาวไทยท่ีเคยทําธุรกิจท่ีภูเก็ต ฝายสามีเปนคนชอบลองเรือยอรช  ครั้ง
แรกท่ีไดรูจักชายหาดพังปริงแหงน้ี ก็มาจากการลองเรือยอรมาท่ีน่ี และไดเห็นปลาโลมาในทะเล จึงตัง้ช่ือรีสอรทแหงน้ีวาโลมา 
บีช ดวย จากน้ันเขาและภรรยาไดมาดูท่ีดินท่ีตองการซื้อทํารสีอรทหลายครั้ง  จากน้ันจึงตัดสินใจซื้อเปนเจาของ และทําเปนรี
สอรท รวมถึงเปดเปนรานอาหารดวย โดยมีภรรยาเปนแมครัว และมีผูชวยท้ังคนไทยและพมา  โลมา บีชแหงน้ีดึงดูด
นักทองเท่ียวตางชาติ ใหมาเท่ียวท่ีชายหาดพังปริงเปนจํานวนมาก เพราะมีบริการอาหารและเครื่องดืม่ โดยเฉพาะมีพิซซาท่ีทํา
เอง ราคาไมแพง ท่ีสําคัญคือเปนรีสอรทท่ีมดีนตรสีดเลนเปนแหงแรก นักรองนักดนตรีเปนชาวตางชาติ  ชุดแรกๆ ท่ีมาเลน 
นักรองเปนชาวอินโดนีเซีย สําหรบัความรูสึกของนักทองเท่ียวท่ีไดมารีสอรทแหงน้ีคือมีบรรยากาศเหมอืนบาน เพราะมีอาหาร
ฝรั่งและเพลงท่ีสรางความอบอุน มีบรรยากาศสบายๆ ท่ีชาวตางชาติท่ีทํางานหรืออยูอาศัยแถวน้ีรูสึกเหมือนอยูบาน ในชวงสุด
สัปดาหท่ีแหงน้ีจึงเปนเสมือนท่ีนัดพบกัน รีสอรทแหงน้ีจึงมีการบอกตอออกไปแบบปากตอปาก หรือมีการเขียนรีวิวใน
อินเตอรเน็ตโดยกลุมชาวตางชาติท่ีเคยมา ทําใหเปนท่ีรูจักเปนอยางมากในชวงปสองปน้ี ในขณะเดียวกันรีสอรทท่ีมเีจาของเปน
คนไทยก็มีกลุมลูกคามาใชบริการ บางคนมาเปนครั้งท่ีสองหรือสาม เพราะชอบบรรยากาศทะเลท่ีสวยงาม เงียบสงบ ไมมี
นักทองเท่ียวพลุกพลาน และเท่ียวแบบครอบครัวได 

 
2. เสนหของธรรมชาติและความเรียบงายของวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
ชุมชนบานพังปริงมีประชากรสวนใหญเปนมุสลิมท่ีทําการเกษตร เชน ทําสวน เลี้ยงสัตว ทําประมง รับจาง และ

คาขาย มีการแปรรูปอาหารทะเลดวย การถือครองท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ประเภทโฉนด ไมมีปญหาดาน
เอกสารสิทธ์ิในท่ีทํากินจากท่ีมีชวงของการอพยพออกจากหมูบานในชวงของท่ีมีผูมีอิทธิพล จากน้ันก็มีการอพยพกลับมาอยูใน
พ้ืนท่ีเดิม โดยมีการทําธุรกิจอ่ืนๆ คือ การสงออกมะพราวไปอินโดนีเซีย การคาขายนอกชุมชนตามตลาดนัด และลูกหลานของ
คนรุนพอแมปจจบัุน มักจะไดรับการสงเสริมใหเรียนหนังสือ ผูหญิงจะเรียนหนังสือมากกวาผูชาย ท่ีชอบทําอาชีพประมงหรือ
รับจางอยูในชุมชนมากกวาเรียนหนังสือ ยังไมมีปญหายาเสพติดมากนัก แตก็มีความกังวลวาจะเกิดในอนาคตได เพราะมี
แนวโนมวาเด็กผูชายจะไมเรียนหนังสือตอมากข้ึน กลุมคนท่ีเรียนหนังสือตอ เมื่อจบแลวจะกลับมาทํางานในพ้ืนท่ีใกลเคียง
โดยรอบ อาทิ เปนลูกจางรานสะดวกซื้อ  หางโลตัส และบริษัทตางๆ สวนกลุมอ่ืนๆ ก็มีท้ังรับจาง ทําประมง    และเปนลูกจาง
รีสอรท หรือทํางานดูแลทําความสะอาดบานใหกลุมชาวตางชาติ การอพยพยายถ่ินไปทํางานท่ีอ่ืนของคนกลุมหนุมสาวจึงไม
ปรากฏเทาไรนัก ดังน้ัน การอยูแบบชุมชนและเครือญาติยังมีอยูสูง แตละครัวเรือนมีรายได และมีอาชีพของตัวเองท่ีเปนอิสระ 
มีเศรษฐกิจในหมูบาน เชน มีรานนํ้าชา รานขาวมันแกง มีการขายเรอาหารทะเล มีการแปรรูปอาหารทะเลท่ีท้ังขายในชุมชน
และนอกชุมชน  

เสนหยามเชาของหาดพังปริง จะยังเห็นวิถีชีวิตของการออกเรือหาปลาของเรือประมงพ้ืนบาน การเก็บและหาหอย 
ปู ปลาตามชายฝง  พรอมกับมีรานนํ้าชาประจําหมูบานท่ีตั้งมานานกวา 50 ป เปนศูนยรวมชีวิตยามเชาของชุมชน ท่ีมีขาว
เหนียวไกทอด ขาวมันแกงบริการ มีทําเลท่ีตั้งตดิชายทะเล ซึ่งนอกจากจะสามารถเดินทางมาท่ีรานโดยทางถนนแลวยังสามารถ
เดินลดัเลาะมาทางชายหาดไดอีกดวย พ่ีคนหน่ึงซึ่งเปนเจาของรีสอรทท่ีเปนธุรกิจแบบครอบครัว เลาวา    หากมีนักทองเท่ียว
มาพักท่ีรีสอรทตอนเชา จะแนะนํารานนํ้าชาบังเล็กสําหรบัทานอาหารเชา หรือบางทีก็ขับรถพาไปกินเอง แถมเลี้ยงแขกท่ีมา

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU156 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU156 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU156



 

163 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

พักดวย ทุกคนชอบบรรยากาศ รวมถึงอาหารเครื่องดืม่ของรานน้ี บางคนกลับมาใหม เปนเหมือนเสนหของชุมชนท่ีน่ี ท่ียังมีวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบงาย  เชนเดยีวกับผูใหขอมูลทานหน่ึงซึ่งชอบชุมชนแหงน้ี แมทํางานท่ีอําเภอทาศาลา แตมักแวะเวียนมา
พักท่ีน่ีเสมอ เธอบอกวา นักทองเท่ียวท่ีเปนฝรั่งเขาจะท่ึงมากท่ียังเห็นคนทอดแห วางอวนตอนเชา มีคนเอาอาหารทะเลสดๆ 
พวงขางมอเตอรไซดมาขาย ถาเปนนักทองเท่ียวจริงๆ เขาจะโหยหาวิถีชีวิตแบบน้ี ท่ีมันหาไมไดแลวตามท่ีทองเท่ียวช่ือดังอยาง
ภูเก็ตหรือ สมุย ทุกคนมาตางชอบและอยากกลับมาอีก 

3.ลักษณะพหุวัฒนธรรมของชุมชน 
แมชุมชนน้ีจะอยูอาศัยโดยคนมุสลิมเกือบท้ังหมด แตเปนสังคมเปด เพราะมีการอพยพเคลื่อนยายเขาออกของคนมา

ตั้งแตสมัยอดีต คือเปนปากนํ้าท่ีมีการสัญจรและคาขายทางทะเลมากอนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปากดวด ท่ีผูใหขอมูลเลาวามีคนจร
เดินทางไปมาเสมอ นอกจากน้ัน ในชวงมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ก็มีการอพยพไปอยูท่ีอ่ืนและกลับมาในภายหลัง ทําใหคนเหลาน้ีมี
เครือขายนอกชุมชน เพ่ือทําธุรกิจการคาและไปมาหาสูระหวางกัน หรือบางคนไปเรียนศาสนาอิสลามเพ่ิมเติมนอกชุมชน เปน
ตน ในบริเวณปากนํ้ากลาย มีชาวมุสลิมจากปตตานีอพยพเขามาทําการคาขาย คนมุสลิมกลุมน้ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
ความรูทางศาสนาดี ไมใชมาจากการกวาดตอนดังมุสลิมกลุมอ่ืนในนครศรีธรรมราช แตยายมาเพ่ือการคาและการเผยแพร
ศาสนา จะเห็นไดวาปากนํ้าเหลาน้ีนับตั้งแตอําเภอสิชลไปถึงทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีการทําการคา และมีการเขามา
ของคนจีน คนตางถ่ินจากท่ีอ่ืน และเกิดการตั้งรกรากถ่ินฐานข้ึน ทําใหมีความหลากหลายของกลุมคนและกลุมชาติพันธุ จึง
เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยรวมกันระหวางชาวไทยพุทธ-มุสลิม ชาวไทยเช้ือสายจีน มาอยางชานาน ดังปรากฏวามีท้ังวัด ศาลเจา 
มัสยิดตั้งอยูในพ้ืนท่ีแหงน้ี  นอกจากน้ันมีชุมชนใกลเคียงเชนตําบลเสาเภาและตําบลฉลอง อําเภอสิชล ท่ีมีชาวลานนาถูกกวาด
ตอนเขามาตั้งถ่ินฐาน ซึ่งสอดคลองกับประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกวามีการกวาดตอนชาวลานนามาอยูท่ีภาคใตหลายครั้ง 
โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จ พระราเมศวร รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รวมท้ังรัชกาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช       
( ศานติ ภักดีคํา, น.32) ความหลากหลายทางศาสนาและกลุมคนทําใหมีการอยูอาศัยรวมกันมาอยางชานาน เชน ผูใหขอมูล
ทานหน่ึงเลาวา เปนบานคนไทยพุทธสองสามหลังท่ีปากดวด ก็อยูอาศัยรวมกันไดเปนอยางดี มีอะไรคอยชวยเหลือกัน สมาชิก
ในชุมชนไมไดมีทาทีไมเปนมิตรตอผูมาอยูใหมเชนชาวตางชาติ นอกจากเขาผูน้ันจะมาสรางความเดือดรอนหรือเบียดบังชุมชน 
เชนผูใหขอมูลทานหน่ึงเลาวา มีบานชาวตางชาติหลังหน่ึงท่ีทําใหชาวบานเริ่มมีทาทีไมชอบคือการสรางรั้วสูงปดก้ันลมและวิว
ชายทะเล ท่ีสําคัญคือ มีการตอวาชาวบานเมื่อมีการขับมอเตอรไซดเปนรอยลอไปหนาชายหาดบานเขา และมีการปดทางลง
ทะเล ไมใหชาวบานขนแมงกะพรุนข้ึนมาขายใหพอคาคนกลาง ท่ีมารับซื้อท่ีหมูบาน  ถามีเหตุการณลักษณะน้ัน ชาวบานจะ
เริ่มมีทาทีไมชอบ ผูใหขอมูลทานน้ียังเลาตอวาพ่ีก็ไมใชคนดั้งเดิมของชุมชนน้ี มาซื้อท่ีและเขามาอยูอาศัยเมื่อ 18 ปท่ีแลว 
ตั้งแตชายทะเลแหงน้ีไมมีบานคนสักหลัง ตอนมาอยูเริ่มแรกเลี้ยงหมา 80 ตัวก็ไมมีปญหาอะไร ชาวบานท่ีเปนมุสลิมก็ผานมา
ผานไปหนาบาน ก็ไมไดมีการรังเกียจหรือตอวาท่ีมีหมาจํานวนมาก แตไมนานมาน้ี ชาวตางชาติคนหน่ึงท่ีเขามาอยูในหมูบาน 
ไดเดินออกกําลังกายและหมาไดเหาชาวตางชาติทานน้ีโวยวายเปนอยางมาก ผูใหขอมูลทานน้ีเลาเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นความ
ใจกวางของชุมชนในการเปดรับผูมาอยูใหม  
 
ทิศทางการอยูรวมกันเพ่ือไปสูการเปนชุมชนหรือหมูบานนานาชาติ 
    การเคลื่อนยายถ่ินไดกลายเปนแนวโนมของโลกปจจุบัน จึงยากท่ีจะทัดทานกระแสของการเขามาของคนจากพ้ืนท่ี
อ่ืนประเทศอ่ืน ท่ีมีอิสระในการเคลื่อนยายทุน ทําธุรกรรม หรือซื้ออสังหาริมทรัพย ทําธุรกิจในพ้ืนท่ีตางๆ ไดท่ัวโลก ดังน้ัน จะ
ทําอยางไร ใหผูท่ีมาอยูใหมและผูท่ีอยูอาศัยดั้งเดิมอยูรวมกันได โดยมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน และสรางแนวทาง
ปฏิสัมพันธท่ีจะทําใหความแตกตางของภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตไมเปนอุปสรรค แตหมุนเปลี่ยนใหมแีงมุมบวก และเปนผลดี
ตอการพัฒนาคนและชุมชนทองถ่ินไทย ท่ีจะเช่ือมชุมชนทองถ่ินไทย เทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถฉกฉวย
ใชประโยชนจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได และเตรียมความพรอมใหกับคนรุนตอไปเขาสูการเปนพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพและศักยภาพ 
โดยทิศทางการอยูรวมกันเพ่ือไปสูการเปนชุมชนหรือหมูบานนานาชาติไดน้ัน ผูเขียนของนําเสนอจากการไดทํากิจกรรมและ
เฝามองปรากฏการณในชุมชนน้ี  ดังน้ี 

1.การพูดคุยทําความเขาใจและสรางขอตกลงในการอยูรวมกัน 
 การท่ียังไมมแีผนรองรบัท่ีเปนรูปธรรมใดๆ ของผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับปรากฏการณการ
เขามาอยูอาศัยของชาวตางชาติ ทําใหนากังวลถึงขอตกลงรวมกันของชาวตางชาติและชุมชนในการอยูรวมกัน โดยเฉพาะการ
ออกแบบกอสรางท่ีอยูอาศัย ท่ีชาวตางชาติมักมีการสรางกําแพงทึบปดเสนทางลมและทัศนียภาพชายหาด จากเดมิท่ีชาวบาน
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เคยเดินผานลงชายทะเล ก็ตองเลีย่งเสนทางอ่ืน หรือไปยังท่ีดินอ่ืน ท่ีเจาของยังไมมีการก้ันรั้วเพ่ือแสดงความเปนเจาของ  การ
บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ท่ีชาวตางชาติยังไมเขาใจระบบการทํางานของหมูบานท่ีตองรองบประมาณ เชน การขอตอทอ
นํ้าประปา แตเมื่อมีการช้ีแจงและมีการพูดคุยกัน ก็สามารถทําความเขาใจได และหาแนวทางแกไข จากการพูดคยุกับผูท่ีทํา
หนาท่ีเปนท่ีปรึกษาหมูบานและเปนคนชวยประสานกับชาวตางชาติใหขอมูลวา โดยมากชาวตางชาติไมไดมีอะไรท่ีตองเขามา
ยุงเก่ียวกับกิจกรรมของชุมชน สิ่งท่ีเก่ียวของกับเขาโดยตรงก็คือสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ ท่ีตองมีการจัดการโดยชุมชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล บางครัง้ชาวตางชาติจะไมเขาใจระบบการทํางาน ตองมีการอธิบายใหเขาเขาใจ 

2.การสอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันใหกับคนในชุมชน  
 ในเบ้ืองตนท่ีมีการแลกเปลี่ยนของคนในชุมชนตามวงพูดคุยในรานนํ้าชาซึ่งเปนท่ีพบปะโดยธรรมชาติของคนใน

ชุมชนท่ียังคงเปนวิถีชีวิตในทุกวันน้ี ก็คือ ปญหาดานความการศึกษา ท่ีเก่ียวพันกับการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนในชุมชน  
ซึ่งเห็นวาควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน มิเชนน้ันจะนําไปสูปญหาดานอ่ืนๆ รอบดานเฉกเชนชุมชนอ่ืนๆ ท่ัวประเทศและท่ัว
โลก โดยความตองการแรกท่ีชาวบานตองการ คือ ตองการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะนานาชาติไดหลั่งไหลเขามาพํานักอาศัย มี
ครอบครัวและทํามาหากินในชุมชนน้ีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเกิดอุปสรรคเรื่องการใชภาษาเพ่ือการสือ่สารในชีวิตประจําวัน 
ระหวางชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากน้ัน ยังสงผลใหไมสะดวกในการสื่อสารเพ่ือทํามาหากิน เน่ืองจากปญหาเรื่องการใช
ภาษาอังกฤษน่ันเอง โดยการสอนภาษาอังกฤษท่ีวาของชาวบาน ตองการเรียนแบบไมเปนทางการ และสอนคําพูดท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือสื่อสารและทํามาหากินกับชาวตางชาติได เชน การขายปลา ขายไกทอด ขายนํ้าชา รวมถึงการติดตอสื่อสาร
ในดานอ่ืนๆ เชน การเก็บคานํ้าคาไฟ ในขณะเดียวกัน ชาวตางชาติก็มีความตองการใหชาวบานสามารถสื่อสารกับเขาไดใน
ประโยคพ้ืนฐาน เพราะแมพวกเขาเหลาน้ีจะมีภรรยาชาวไทยท่ีจะสามารถเปนลามใหได แตบางสถานการณท่ีตองอยูคนเดียว
เชน การเดินออกกําลังกาย การขับรถ ก็ทําใหตองมีการสอบถามทางจากชาวบาน 

3. การสรางสิ่งแวดลอมใหเปนนานาชาติ 
 สืบเน่ืองจากการท่ีจะตองติดตอสื่อสารในชีวิตประจําของคนในชุมชนกับชาวตางชาติท่ีบานพังปริง ท้ังผูท่ีอยูอาศัย
ถาวรในหมูบาน และนักทองเท่ียวท่ีเขามาพักในรีสอรท ทําใหชาวบาน โดยเฉพาะคนท่ีประกอบอาชีพคาขาย รูสึกวาภาษาเปน
อุปสรรคในการคาขาย เชน พอคาขายขาวหมกไก แมคาขายขาวมันแกง พอคาปลา แมคาโรตี รานขายของชํา รานนํ้าชา และ
ในเมื่อการเรียนภาษาอังกฤษไมไดพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วดังใจนึก การมีปายราคาสินคา เมนูโรต ี เมนูรานนํ้าชา และปาย
บอกทางท่ีเปนภาษาอังกฤษ ก็สามารถเปนสื่อใหพวกเขาและเธอสือ่สารออกไปได นอกจากน้ัน ยังทําใหคุนเคยกับคําศัพทท่ี
ตองใชในการพูดคุยขายของ ดังน้ัน กลุมคนแรกๆ ท่ีเห็นความสําคญัของการเรียนภาษาอังกฤษ คือ กลุมพอคาแมคาเหลาน้ี 
และคนทํางานในรสีอรทท่ีตองมีการปฏสิัมพันธกับชาวตางชาต ิ

4.การสรางกิจกรรมจิตอาสา 
 จากการพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนท่ีเปนคนนอกท่ีเขามาอยูในชุมชนแหงน้ีมากกวา 18 ป ซึ่งมีบทบาทในการใหความ
ชวยเหลือเปนท่ีปรึกษาใหกับชาวบานในชุมชน มีภูมิหลังดานการศกึษา คือ จบปริญญาตรี เปนชนช้ันกลางในหมูบาน และเปน
ผูท่ีมีความใกลชิดและเปนตัวกลางประสานงานกิจการในชุมชน อาทิ การจัดปใหม ทํากองทุนหมูบาน ทําหลักสูตรสอน
ภาษาอังกฤษใหชุมชน เปนตน เห็นวากิจกรรมท่ีจะทําใหชาวตางชาติเปนสวนหน่ึงของชุมชนได ก็คือ กิจกรรมจิตอาสา เชน 
วันเด็ก วันปใหม ท่ีสามารถเขารวมและสนับสนุนกิจกรรมใหชุมชนได สิ่งหน่ึงท่ีเปนท่ีสรางความสนใจใหกับชาวตางชาติและ
ตองการใหความรวมมือคือจิตอาสาในการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งพวกเขารูสึกวาเขากับความสามารถและประโยชนท่ีจะใหไดกับ
คนในชุมชน เน่ืองจากวิถีชีวิต เวลา ภาระท่ีตางกัน ทําใหหลายกิจกรรมไมสามารถจะสรางการมีสวนรวมใหกับชาวตางชาติได 
แตการใชเวลาในการสอนภาษาอังกฤษใหกับชาวบานไดรับการตอบรับและสรางความกระตือรือรนใหกับชาวตางชาติ ท้ังน้ีไดมี
การจัดการโดยมหาวิทยาลัยและกลุมคนท่ีมารวมสอน คือคณาจารยและนักศึกษา ทําใหพวกเขารูสกึไมแปลกแยก และเปนท่ี
ตอนรับของชาวบาน ซึ่งทําใหสรางความสัมพันธท่ีดรีะหวางชาวตางชาติและชุมชนไดเปนอยางด ี
 งานศึกษาช้ินน้ี เปนเพียงการสาํรวจและวิเคราะหปรากฏการณเบ้ืองตน ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ินบานพังปริง ตําบล
กลาย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพบประเด็นท่ีนาสนใจท่ีจะมีการศึกษาพัฒนาตอยอดในอนาคต ถึงแนวทาง
ในการสรางปฏิสัมพันธและการอยูรวมกันของคนตางชาติในทองถ่ิน หรืออาจกลาวไดวาแนวโนมนานาชาติในทองถ่ินจะมีมาก
ข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย สําหรับภาคใตเองมสีภาพพ้ืนท่ี ความเปนอยู ประวัติศาสตร วัฒนธรรมท่ีมลีักษณะเฉพาะ 
และแบบแผนในการเขามาอยูอาศยัของชาวตางชาติในชุมชน ก็แตกตางจากภมูิภาคอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ตนทุนการท่ีมี
ประวัติศาสตรเปนแบบพหุวัฒนธรรมในอดีต ก็ทําใหพ้ืนท่ีน้ีมีการปรบัตัว และเปดรับการเขามาอยูของสมาชิกใหมๆ ในชุมชน 
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ซึ่งจะตองสอดคลองไปกับแนวทางการจัดการขององคกรทองถ่ิน ท่ีจะทําใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียมของการอยูรวมกันใน
การใชทรัพยากรตางๆ ในชุมชน และไมทําใหวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจนเกินจะรับมือไดทัน และทําใหการอยูอาศัยของ
ชาวตางชาติเอ้ือประโยชนใหกับคนในชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งใหกับคนในชุมชนได 
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การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชน 

บานอาลึ และชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
Networking Model Development of Creative Community-based Tourism 

Management between Banarlue Community and Banaomkaew Community of 
Surin Province 
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หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเท่ียวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางสองชุมชน และเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางสองชุมชน เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยมีเกณฑการเลือก
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คนซ่ึงประกอบดวย ผูนําชุมชนและคณะกรรมการการทองเท่ียว วิเคราะหขอมูลตามแนวคิดศักยภาพทางการ
ทองเท่ียว องคประกอบของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และองคประกอบของเครือขายแทจริง 
ผลการวิจัยพบวา  1. บริบทและศักยภาพของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว ในดานศักยภาพ ขอจํากัด โอกาสและความเส่ียง
ในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละชุมชน กลาวคือ ชุมชนบานอาลึมีความโดดเดนในเรื่องวิถีชีวิต
และกลุมชาติพันธุกูยท่ีเปนเอกลักษณทางดานการแตงกายและการแสดง ในขณะท่ีชุมชนบานออมแกวมีความโดดเดนในกิจกรรมการ
ลองเรือตามลําหวยธรรมชาติ ในภาพรวมศักยภาพของชุมชนบานอาลึอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงในขณะท่ีชุมชนบานออมแกวอยู
ในระดับนอย ซ่ึงสามารถเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกัน โดยมีชุมชน
บานอาลึเปนพ่ีเล้ียงและนําทรัพยากรการทองเท่ียวของแตละชุมชนมาพัฒนาเปนโปรแกรมการนําเท่ียวไดอยางสรางสรรค  2. การ
พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคของท้ังสองแหง ผานการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดู
งาน การประเมินตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําใหเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนกอกําเนิดเปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน มีการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว มีการวางแผน การแบงปนผลประโยชน ต้ังกฎระเบียบในการปฏิบัติงานรวมกัน การ
ใหบริการแกนักทองเท่ียว การพัฒนาสินคาท่ีระลึก การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีเปนของ
เครือขายอยางชัดเจน  3. การเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคพบวา สมาชิกในเครือขายมีการรับรู
ท่ีเหมือนกัน มีความเขาใจการวางแผนการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน เปาหมายเดียวกัน มีการวางแผนการแบงปน
ผลประโยชนกันระหวางกันอยางเปนธรรม มีสวนรวมในการวางแผน สงเสริมซ่ึงกันและกัน แบงปนประสบการณ มีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเท่ียว ความรู และบุคลากร มีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนกัน มีการพบปะพูดคุย ตลอดจนแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทําใหกลายเปนรูปแบบเครือขายอยางแทจริง 
คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบเครือขาย การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค ชุมชนบานอาลึ และชุมชนบานออมแกว 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to investigate (1) contexts and potentials of community-based tourism (CBT) in Ban Arlue and 
Ban Aomkaew in the province of Surin, (2) creative development of CBT in the two communities, and (3) propose 
CBT of the two villages. Sample representatives in this study were a total of 20 villagers consisting of village 
leaders and tourism committees, selected by Non Probability and Purposive Sampling. Research and 
development methodologies were applied in this study. The results were demonstrated as follows: 1. According 
to the contexts and CBT potential in Ban Arlue and Ban Aomkaew, tourism potential, opportunities, limitations, 
and risks were  
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different. However, the two communities had their own identical tourism resources and destinations and they 
could be connected to each other as a CBT network. The distinct resources could be also applied as travel 
itineraries presented for visitors. 2. For the creative development of CBT, the samples were trained concerning 
tourism attraction management. Tourism planning, fair benefit distributions, determinations of regulations for 
visitors’ safety, satisfactory services, identical souvenir development, social media development, and CBT travel 
itineraries were established.  3. In relations to the CBT assessment, communities’ members comprehended 
planning, management, shared vision, and target. They were also ready to perform consistent with the plan with 
benefit distribution and they shared experiences, reliance, natural resources, knowledge, human resource, 
communication, and opinions. 
Keyword: Network Development, Creative CBT Management, Ban Arlue, Ban Aomkaew 
 

บทนํา 
ปจจุบันอุตสาหกรรมการบริการมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและสามารถแขงขัน 

รัฐบาลจึงไดสงเสริมเละสนับสนุน แผนพัฒนาการทองเท่ียว ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือการสงเสริมตลาดทองเท่ียวการ
พัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียว และการบริหารจัดการการทองเท่ียว (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2558) จังหวัด
สุรินทรเปนจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณ มีความโดดเดน ไมวาจะ
เปนทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติและทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม จากการสํารวจสถิตินักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทย และชาวตางชาติ ท่ีเขามาเท่ียวจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2559 มีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 24,631 คน และ จํานวน
นักทองเท่ียวชาวไทย 1,191,562 คน (กรมการทองเท่ียว, 2559) นอกจากแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสุรินทรแลว 
จังหวัดสุรินทรยังมีแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีมีการนําเสนอเอกลักษณของชุมชนเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางไปสัมผัส 
เรียนรูดวยตัวเองคือ โฮมสเตยบานอาลึ ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร โฮมสเตยบานออมแกว ตําบลศรสีขุ 
อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร เปนตน ซึ่งแตละชุมชนท่ีกลาวมาน้ีมีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัวในแบบฉบับของ
ชาวสุรินทร ไมวาจะเปนดานวัฒนธรรม การพูด การแตงกาย พิธีกรรมทางศาสนาตางๆ รวมถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบงายนาสัมผัส 

ชุมชนบานอาลึ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร เปนชุมชนพ้ืนบานชาวกูยพ้ืนเมือง ซึ่งเปน 1 ใน 3 ชนเผาของ
จังหวัดสุรินทร ท่ีมีวิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเปนของตัวเองอยูมากมายซึ่งควรคาแกการอนุรักษ 
วัฒนธรรมภาษาพูดท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีเครื่องแตงการท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนคือผายอมมะเกลือ มีบานพักโฮมสเตย
ท่ีไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทย 15 หลัง ไวรองรับนักทองเท่ียวและเปนเสนหท่ีดึงดูดแกนักทองเท่ียวท่ีนิยมทองเท่ียวในเชิง
อนุรักษ (องคการบริหารสวนตําบลสําโรงทาบ, 2561) ชุมชนบานออมแกว อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร เปนแหลงเรียนรู
ทางการดํารงชีวิตของชาวบานในหมูบานท้ัง3 เผา ของจังหวัดสุรินทรคือ เผาลาว (อีสาน) เผากวย(กูย) และเผาเขมร (ขแมร) มี
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในลําหวย (หวยทับทัน) เปนลํานํ้าสายเล็กๆท่ีไหลผานชุมชน กิจกรรมลองเรือชมบรรยากาศ
ธรรมชาติของลําหวยศึกษาพรรณไมของชุมชนในกลางวัน และกิจกรรมลองเรือชมจันทรดูหิ่งหอยในกลางคืน นอกจากน้ียังมี
ฐานการเรียนรูท่ีเกิดจากอาชีพของคนในชุมชน 4 ฐานการเรียนรูดวยกัน เชน กลุมทอเสื่อกกและแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมทอผา
ไหม กลุมจักสานไมไผและพลาสติก และกลุมขนมไทยสินคาและมีบานพักโฮมสเตยรองรับนักทองเท่ียว ไดมาสัมผัสวิถีชีวิตท่ี
เรียบงาน สงบสุขของชุมชนบานออมแกว (องคการบริหารสวนตําบลศรีสุข, 2561) การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนของชุมชน
บานอาลึและชุมชนบานออมแกว เปนการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีนําเอาเอกลักษณความโดดเดนของตนเองมานําเสนอแก
นักทองเท่ียว แตละชุมชนมีการบริหารจัดการการทองเท่ียวในชุมชนดวยตนเอง ซึ่งมีนักทองเท่ียวเขามาอยางไมสม่ําเสมอ แต
ละชุมชนก็นําเสนอการทองเท่ียวของตนเองแบบตางคนตางทํา 

จากการศึกษางานวิจัยของปริวรรต สมนึก และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง การสรางรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมในเสนทางการทองเท่ียวตามริมนํ้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ศักยภาพของ
ทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชนการทองเท่ียวตามริมนํ้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานีท้ังสี่แหง มีความหลากหลายท้ังใน
ประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีมีกลุมอาชีพตางๆท่ีหลากหลาย  การสรางรูปแบบ
เครือขาย 
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การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการทองเท่ียวท้ังสี่แหง การไปศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ
เครือขายการทองเท่ียวเพ่ือปรับวิสัยทัศนและการนํามาประยุกตใชสําหรับเครือขายของตนเอง  การอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สรางเครือขายในดานการบริหารจดัการในประเด็นตางๆของ และการประเมินความเขมแข็งของรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน ทํานองเดียวกันจากการศึกษางานวิจัยของระพีพรรณ  หอทองและคณะ (2556) ไดศึกษาเรื่องการสราง
เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลาง การจดัการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนของกลุมจังหวัดภาคกลาง ยังมีลักษณะการทํางานท่ีแยกสวน ขาดการประสานเช่ือมโยงเครือขาย ท้ังใน
ระดับชุมชน จังหวัด และกลุมจังหวัด ภายหลังการจัดเวที เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน กลุมสมาชิกท่ี
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน การสรางเครือขายการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน และการทําแผนปฏิบัติการการสรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน  

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จงึเปนแรงบันดาลใจท่ีผูวิจัยตองการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือขายการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสรุนิทร การสรางเครือขาย
การทองเท่ียว สามารถสรางการเรยีนรูระหวางชุมชน เปนการแลกเปลี่ยน ประสบการณการทํางาน ทักษะการทํางาน ผูวิจัยได
เห็นปญหาการประสานเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนของท้ังสองชุมชน โดยชุมชนท้ังสองแหงยังขาดการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
ประสบการณการทํางานระหวางชุมชน การทําการตลาดหรือหาตลาดนักทองเท่ียวรวมกัน และการสรางโปรแกรมการ
ทองเท่ียวรวมกัน ทําใหขาดอํานาจในการตอรองและประสานงานความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และความเขมแข็งใน
การแขง การแขงขันทางธุรกิจคูแขงทางการทองเท่ียวของท้ังสองชุมชน ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะทําการสรางเครือขาย
การทองเท่ียวโดยชุมชน ท่ีเหมาะสมของชุมชนบานอาลึ และชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร  จะเปนแนวทางหน่ึงท่ีจะ
สรางพลังใหกับชุมชนการทองเท่ียวของจังหวัดสุรินทรท่ีมีพ้ืนท่ีตอเน่ืองกันใหมีพลังตอรองและเปนพันธมิตรทางธุรกิจทองเท่ียว
ดวยกันไดอยางเหนียวแนนและยั่งยืน และกลายเปนตนแบบสําหรับชุมชนการทองเท่ียวอ่ืนๆของจังหวัดสุรินทรหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับประเทศตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเท่ียวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาล ึ 

และชุมชนบานออมแกว จังหวัดสรุินทร 
3. เพ่ือเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลแึละชุมชนบาน

ออมแกว จังหวัดสุรินทร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยครั้งน้ีจะกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน และบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวของชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร ซึ่งสามารถรวมตัวเปนเครือขายอยางเปนรูปธรรมไดกลาวคือ(1) องคการบริการสวนตําบล
สําโรงทาบและองคการบริหารสวนตําบลออมแกว สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ี ไปใชประโยชนในการวางแผนสงเสรมิและ
พัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนในสังกัด (2) สถาบันการศึกษาของผูวิจัยและสถาบันการศึกษาในทองท่ีจังหวัดสุรินทรสามารถ
นําขอมูลผลการวิจยัไปใชประโยชนในการเปนตนแบบสําหรบัการพัฒนารูปแบบเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนใน
เสนทางการทองเท่ียวอ่ืนๆของจังหวัดสุรินทรและจังหวัดอ่ืนๆ (3) หนวยงานภาครัฐดานการทองเท่ียวท่ีประกอบดวย การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย สาํนักงานจังหวัดสุรินทร สามารถนําขอมูลผลการวิจัย ไปใชในการสงเสรมิการตลาดการทองเท่ียว
เพ่ือใหชุมชนท้ังสองแหงเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และสาํนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสุรินทร สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวางแผนกําหนดนโยบายในการสงเสรมิการทองเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทรใหศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจน (4) สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดสุรินทร สามารถนําขอมลูผลการวิจยัไปใชประโยชนในการเขียนโปรแกรมนําเท่ียว 
แหลงทองเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดสุรินทร เพ่ือสามารถสงนักทองเท่ียวเขามาใชบริการยังชุมชนเหลาน้ัน และเปนการสราง
พันธมิตรทางธุรกิจอยางแทจริง 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารเชิงสังเคราะหในประเด็นของเน้ือหางานวิจยั จากตําราเอกสารตางๆเพ่ือใหไดแนวคดิและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยพอสรุปไดดังน้ี 
สินธุ สโรบล (2546) กลาววาการทองเท่ียวโดยชุมชน เปนการจัดการการทองเท่ียวท่ีชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการ

ทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนโดยคํานึงถึงความยัง่ยืนในประเด็นสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยูบนฐาน
คิดวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมสีวนไดสวนเสยี จากการทองเท่ียวนําเอาทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีอยู
ในทองถ่ินท้ังดานธรรมชาติประวัตศิาสตรวัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปน
ปจจัยหรือตนทุนในการจัดการ ในขณะท่ีสถาบันวิจยัสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548) ไดกลาววาการจัดการทองเท่ียวโดย
ชุมชนมีองคประกอบท่ีสําคญัท่ีตองพิจารณา 4 ประการ คือ (1) ดานทรัพยากรการทองเท่ียว ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณดวยวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินวิถีการผลติท่ีพ่ึงพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  (2) ดาน
องคกรชุมชนและการมีสวนรวม เปนองคกรท่ีเล็กท่ีสดุและมีบทบาทเปนเจาของทองถ่ินโดยชุมชนตองมีระบบสังคมท่ีเขาใจกัน 
มีปราชญ หรือผูมีความรูและทักษะในเรื่องตางๆ (3) ดานการบริหารจัดการ ครอบคลุมไปถึง มีองคกรหรือกลไกในการทํางาน 
มีกฎ กติกา มีการกระจายผลประโยชน มีกองทุน กระบวนการเรยีนรู และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ และ (4) ดาน
กระบวนการเรียนรูเปนลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสรางการเรียนรู และความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกัน ซึ่งกระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค เปนวิธีการเรยีนรูรวมกันระหวางเจาบานและนักทองเท่ียว ดวยเหตุน้ีกร
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคจึงเขามาเปนสวนสําคญัในกระบวนการสรางการเรียนรูระหวางกัน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค จึงไม
เปนเพียงการใชความคิดเพ่ือสรางสรรคกิจกรรมการทองเท่ียว โดยใชทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม
ของแตละพ้ืนท่ีเทาน้ัน หากแตกิจกรรมการทงเท่ียวถูกสรางข้ึน และยังตองทําใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณท่ีแทจริง มี
การเรยีนรู มีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียว และตองเปนกิจกรรมท่ีสรางความผูกพัน ระหวางนักทองเท่ียวกับเจาบาน 
อยางไรก็ตาม Dickman (1996) ไดกลาวถึงองคประกอบของแหลงทองเท่ียวและผลิตภณัฑการทองเท่ียววา จําเปนตอง
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลักซึง่ประกอบดวย (1) ท่ีพัก แหลงทองเท่ียวควรมีจํานวนท่ีพักท่ีเพียงพอ พรอมท้ังมีความ
หลากหลายดานราคาและการบริการ (2) สิ่งท่ีดึงดูดใจ เปนสิ่งท่ีจูงใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว ณ สถานท่ีน้ันซึ่ง
แหลงทองเท่ียวสามารถแบงแยกเปนสถานท่ีสําคญัทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภเูขา อุทยานแหงชาติ เทศกาลตาง ๆ (3) 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถทําใหนักทองเท่ียวหรือคนเดินทางเขาไปถึงสถานท่ีไดรวดเร็ว ปลอดภัย และ
สะดวกสบายมากยิ่งข้ึน (4) สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตอนักทองเท่ียว และ (5) กิจกรรมตาง 
ๆท่ีนักทองเท่ียวสามารถกระทําในชวงเวลาท่ีพํานักและทองเท่ียว ณ สถานท่ีน้ัน  นอกจากน้ัน สถาบันการทองเท่ียวโดยชุมชน 
(2546) กลาววาลักษณะของศักยภาพของชุมชนเพ่ือการทองเท่ียวควรประกอบดวย ลักษณะเดนของชุมชน สิ่งท่ีมีช่ือเสียงทํา
ใหชุมชนเปนท่ีรูจัก ซึ่งบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชุมชน ความนาสนใจทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ลักษณะการ
รวมกลุมของชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวของชุมชน เชน กลุมอาชีพ การรวมลงทุนในชุมชน  ความ
ขัดแยงภายในชุมชนและความไมเขาใจกันของคนในชุมชนท่ีกอใหการดําเนินการในการจดักิจกรรมตางๆมีปญหา ฐานการผลิต
ท่ีมีการประกอบอาชีพท่ีพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน มีลักษณะการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและบงบอกถึงการพ่ึงตนเอง
ของชุมชนไดในระดับหน่ึงหรือเปนไปในทางตรงกันขาม ปญหาเรงดวนของชุมชน หากชุมชนกําลังประสบปญหาเรื่องอะไร 
และเปรียบเทียบเสนทางทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมในพ้ืนท่ี ศึกษาชุมชนในบริบทท่ีเปรียบเทียบกับเสนทางทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมใน
พ้ืนท่ี และเพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ผูวิจัยเห็นวาแนวคิดท่ีกลาวมาขางตนไดนํามาใชใน
การวิเคราะหบรบิทและศักยภาพทางการทองเท่ียวโดยชุมชนระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
วามีศักยภาพอยูในระดับใดและสามารถนําเอาทรัพยากรการทองเท่ียวมาพัฒนาเปนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกัน
ไดหรือไมอยางไร 

พจนา  สวนศร ี(2546) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการสรางเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนไววาเปนการประสาน
ความรวมมือระหวางกัน โดยมีขอตกลงรวมกันอยางกวางๆ ไมมีลกัษณะการบังคับบัญชา แตเปนไปในลักษณะพันธะสัญญา 
องคกรสมาชิกสามารถดําเนินการไดโดยอิสระ หากแตการรวมตัวกันเปนเครือขาย สามารถทําใหองคกรเครือขายมีพลัง สราง
การยอมรับและสรางการตอรองกับหนวยงานภายนอกได เปนการทํางานท่ีรูปแบบการประสานงานของ กลุมคนหรือองคการท่ี
สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารระหวางกันเมื่อฝายใดฝายหน่ึงมคีวามตองการท่ีจะขอความชวยเหลอืหรือขอความรวมมือ
จากกลุมอ่ืนๆ เพ่ือแกปญหาก็สามารถตดิตอไปไดเปนการเขารวมเปนองคการเครือขาย โดยท่ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงมนุษย (2561) กลาวถึงองคประกอบของเครือขายวา องคประกอบของเครือขาย มี 2 ชนิดคือ (1) เครือขายเทียม เปน
การทํางานโดยท่ีตางคนตางก็ไมไดมีเปาหมายรวมกัน และไมไดตั้งใจท่ีจะทํากิจกรรมรวมกัน และ (2) เครือขายแท ซึ่ง
เครือขายแทมีองคประกอบท่ีสําคญัอยู 7 อยางดวยกัน การรับรูและมมุมองท่ีเหมือนกัน การมีวิสยัทัศนรวมกัน มีความสนใจ
หรือมีผลประโยชนรวมกันการมสีวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
มีปฏิสมัพันธกันในเชิงแลกเปลีย่นซึ่งกันและกันในเครือขาย ซึ่งเครือขายระหวางชุมชนมีแนวทางในการทํางานเพ่ือสราง
เครือขายประกอบดวยการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน การจัดการศึกษาดูงานระหวางกัน การจัด
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรรวมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของและการสรางกิจกรรมท่ีทํา
รวมกัน จากแนวคดิท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยเห็นวา ประเด็นสําคัญสําคัญไดแก องคประกอบของเครือขาย ซึ่งประกอบดวย
เครือขายแท และเครือขายเทียม และแนวทางการสรางเครือขายในระดับชุมชนสามารถนํามาใชเปนแนวทางของการพัฒนา
รูปแบบเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคไดอยางเปนรูปธรรม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร เปนการวิจัยและพัฒนา โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีคือประชาชนในชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร  โดย

ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยมเีกณฑการเลือกกลุมตัวอยางคือ ผูนําชุมชน และคณะกรรมการการทองเท่ียวโดย
ชุมชน จํานวน 30 คน โดยแบงเปนชุมชนละ 15 คน (ทองใบ สดุชาร,ี 2549) 

เครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คอื แบบสัมภาษณเชิงลึกโดยใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย ไดนําแบบสัมภาษณท่ี

สรางข้ึนใหปรึกษาการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีประสบการณพิจารณาตรวจสอบเน้ือหา ความถูกตอง โครงสรางแบบ
สัมภาษณและปรับปรุงสํานวนภาษาท่ีใชใหมีความชัดเจน เขาใจงาย เหมาะสมและสมบูรณ นอกจากน้ันยังใชการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสองชุมชนอยางสรางสรรค 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
ผูวิจัยไดตดิตอประสานงานกับผูนําชุมชนท้ังสองชุมชนและทําหนังสือขอลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จากน้ันลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลบริบทและศักยภาพทางการทองเท่ียวโดยชุมชนระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบาน
ออมแกวจังหวัดสุรินทร โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย และใชกระบวนการ อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกผูนําชุมชนใน
ประเด็นรูปแบบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน การสรางโปรแกรมนําเท่ียวและวางแผนการจัดการเครือขายการทองเท่ียว 
ตลอดจนการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางสองชุมชน และการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยาง
สรางสรรคตอไป  

การวิเคราะหขอมลู  
วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาโดยใชแนวคิดองคประกอบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดองคประกอบของ

ทรัพยากรการทองเท่ียว แนวคิดศักยภาพของชุมชน แนวคิดการทํางานเพ่ือสรางเครือขาย และแนวคิดองคประกอบของ
เครือขาย  จนสามารถนําไปสูการพัฒนารูปแบบเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคของชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทรตอไป 
ผลการวิจัย 
          ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. บริบทและศักยภาพทางการทองเท่ียวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบศักยภาพและขอจํากัดระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว 
ประเด็น ศักยภาพ ขอจํากัด 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- บานอาล ึ -มีทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทวิถีชวีิตและวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณ 

- ไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

- บานออมแกว -มีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติประเภทลองเรือศึกษา

ธรรมชาติลําหวยทับทัน ชมหิงหอยยามคํ่าคืน 

- ไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมและวิถีชวีิต 

- บานอาล ึ - มีวัฒนธรรมและวิถีชวีิตที่เปนเอกลักษณและโดดเดนหลากหลาย

ประเภท อาทิเชน การแตงกายที่เปนเอกลักษณ ดวยผายอม

มะเกลือชาวกูยภาษาการพูดที่เปนเอกลักษณ ภาษากูย 

การทอผาพื้นเมือง ประเพณีการแสดงรําแกลมอ ศูนยการเรียนรู

วัฒนธรรมชาวกูยและบานพักโฮมสเตยบริการนักทองเที่ยว 

- การรับวัฒนธรรมสมัยใหมเขามาในชมุชน ทําใหคนในชุมชนเขา

รวมพิธีกรรมนอยลง ตลอกจนการขาดทักษะภาษาเขมรและ

ภาษาอังกฤษ ในการสนทนากับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

- บานออมแกว -มีวิถีชวีิตเรียบงายตามธรรมชาติลําหวย - ผูมีความรูในดานวัฒนธรรมนอยลงรวมถึงเยาวชนรุนใหมไมให

ความสนใจ 

ความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

- บานอาล ึ - มีความรูและภูมิปญญาหลากหลาย อาทิเชน นิทาน ตํานานการ

สรางเมืองของชาวกูย การเล้ียงไหมแบบครบวงจรและบานโบราณ 

- ขาดเยาวชนรุนใหมที่เขามาสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนและให

ความสนใจนอย 

- บานออมแกว - มีกลุมอาชีพภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายและเปนเอกลักษณที่

โดดเดน อาทิเชน กลุมทอเส่ือกกและแปรรูปผลิตภัณฑ กลุมทอผา

ไหม กลุมจักสานไมไผและพลาสติก และกลุมขนมไทย 

- ขาดผูสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและขาดความรูดานการตลาดใน

การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน 

องคกรภายในชุมชน 

- บานอาล ึ - มีกลุมอาชีพฐานการเรียนรูตางๆ ที่เขมแข็ง ตลอดจนมีผูนําชุมชน

ที่เขมแข็ง ไดรับการยอมรับจากชุมชน 

- ชุมชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆและการตอนรับ

นักทองเที่ยว 

- มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน 

- ผูนําทํางานหลายอยางทําใหการประสานงานไมมีประสิทธิภาพ 

- ขาดการกระจายบทบาทในการปฏบิัติงาน 

- บานออมแกว - มีการจัดต้ังกลุมการทองเที่ยวขึ้นและมีโครงสรางการทํางาน แบง

หนาที่การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

- มีความคิดเห็นที่ขัดแยงกันในกลุมสมาชิก และชาวบานบางสวน

ไมใหความรวมมือ 

 

การเงินหรือกองทุนของชุมชน 

- บานอาล ึ -มีกองทุนหมูบานเปนแหลงเงินกูดอกเบีย้ตํ่าแกชาวบานและ -ไมสามารถใชเพื่อวัตถปุระสงคอื่นได นอกจากที่ระบุไวในระเบียบ 
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กิจกรรมที่สรางรายได 

- บานออมแกว -มีกองทุนหมูบานเปนแหลงเงินกูดอกเบีย้ตํ่าแกชาวบานและ

กิจกรรมที่สรางรายได 

-ไมสามารถใชเพื่อวัตถปุระสงคอื่นได นอกจากที่ระบุไวในระเบียบ 

 
 

ภาพท่ี 1  การรําแกลมอของชุมชนบานอาลึท่ีมีเอกลักษณของชาวกูย           ภาพท่ี 2 การลองเรือลําหวยทับทันของชุมชนบานออมแกว       
                                         ท่ีเปนธรรมชาติ 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบโอกาสและอุปสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว 
ประเด็น โอกาส ความเสี่ยง 

นักทองเที่ยว 

- บานอาล ึ - นักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชนมี

จํานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

- นกัทองเที่ยวสนใจการทองเที่ยวรูปแบบอื่นมากกวา

ตลอดจนนักทองเที่ยวไมติดตอชุมนมากอนการเขามาใน

ชุมชน 

- บานออมแกว  - จํานวนนักทองเที่ยวลดลง ไมไดรับความสนใจเทาที่ควร 

เสนทางที่เก่ียวเน่ือง 

- บานอาล ึ - เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่สามารถดึงดูด

ความสนใจของนักทองเที่ยว 

- ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่คลายกันกับคูแขง 

- บานออมแกว - มีแหลงทองเที่ยวใกลเคียงที่ ที่สามารถรวมสราง

เครือขายการทองเที่ยว และดึงดูดความสนใจของ

นักทองเที่ยว 

 

- ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่คลายคลึงกันกับแหลง

ทองเที่ยวใกลเคียง 

การคมนาคม 

- บานอาล ึ - การพัฒนาเสนทางคมนาคมและระบบขนสง

สาธารณะใหเขาถึงชุมชนอยางงาย 

- หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของขาดแคลนงบประมาณ

ในการสนับสนุน 

- บานออมแกว - การพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรถประจําทางเขาถึง

ชุมชน 

- ไมมีรถประจําทางเขาถึงชุมชน  
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ความรวมมือ 

- บานอาล ึ - ผูนําชุมชนสามารถประสานงานกับเครือขาย 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนไดเปนอยางดี  

- การประสานงานกบัหนวยงานอื่นๆไมไดผลเทาที่ควร 

- บานออมแกว - ผูนํามีความสามารถ ไดรับการยอมรับจากชุมชน

และสามารถประสานงานกับหนวยงานภายนอกได

เปนอยางดี 

- ไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

การแขงขัน 

- บานอาล ึ - ชุมชนมีเอกลักษณที่โดดเดนดวยวัฒนธรรมชาวกยู

ที่ไมเหมือนใคร 

- แหลงทองเที่ยวใกลเคียง จัดโปรโมชัน่ทัวรราคาประหยัด

เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

- บานออมแกว - ชุมชนมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ไม

เหมือนใคร 

- คูแขงทางการทองเที่ยว จัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจ

มากกวา 

นโยบายรัฐ 

- บานอาล ึ - สงเสริมใหเปนชุมชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

- สงเสริมกรเปนบานสวยเมืองสุข 

- งบประมาณในการสนับสนุนมีไมเพียงพอ 

- บานออมแกว - สงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน มงีบประมาณ

สนับสนุนและชวยในการประชาสัมพันธ 

- การทํางานไมมีความตอเนื่อง ขาดการติดตามประเมินผล 

องคกรสนับสนุน 

- บานอาล ึ - มีความเขาใจในเร่ืองการพัฒนาต้ังแตรากฐานของ

ชุมชนสนับสนุนใหชุมชน เปนชุมชนการทอเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง 

- องคกรสนับสนุนไมไดทราบปญหาของชุมชนอยางแทจริง 

- บานออมแกว - มีความเขาใจเร่ืองแนวคิดการพัฒนาจากพื้นฐาน

ของชุมชน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 

- เอาองคกรตัวเองเปนศูนยกลาง ตองการใหผลงานออกมา

เร็วๆ 

 
จากตารางขางตน ผูวิจัยนํามาวิเคราะหผานแนวคิดองคประกอบทรัพยากรการทองเท่ียวใน 5 ประเด็นไดแก (1) 

ดานท่ีพัก ท้ังสองชุมชนมีการจัดบานพักโฮมสเตยท่ีไดรับมาตรฐานโฮมสเตยไทย ไวคอยบริการนักทองเท่ียว ชุมชนละ 15 หลัง 
ซึ่งมีจํานวนเพียงพอในการรองรับนักทองเท่ียว (2) ดานสิ่งดึงดูดใจชุมชนบานอาลึมีวัฒนธรรมชาวกูยท่ีโดดเดน สวนบานออม
แกวมีทรัพยากรทางธรรมชาติลําหวยทับทันเปนสิ่งดึงดูใจนักทองเท่ียว (3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางท้ังสอง
ชุมชนมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีปายบอกทางท่ีชัดเจนแตยังขาดรถขนสงสาธารณะในการเขาถึงชุมชน (4) สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ซึ่งชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบครันและเพียงพอในการรองรับ
นักทองเท่ียว และ (5) กิจกรรมตางๆของชุมชนท้ังสองชุมชน มีการจัดกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความรูแกนักทองเท่ียวเปนกิจกรรม
ฐานการเรียนรูกลุมอาชีพตางๆของชุมชนใหนักทองเท่ียวไดศึกษาเรียนรู และเมื่อนํามาวิเคราะหผานแนวคิดศักยภาพของ
ชุมชนแลวพบวา ชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเดนของแตละชุมชนมีช่ือเสียงท่ีเปนท่ีรูจัก 
บานอาลึมีความโดดเดนเรื่องเดนเรื่องวัฒนธรรม สวนบานออมแกวมีความโดดเดนเรื่องธรรมชาติเปนความแตกตางท่ีลงตัว  
ลักษณะการรวมกลุมของชุมชนเปนการจัดตั้งกลุมการทองเท่ียวโดยชุมชน มีแกนนําและแบงหนาท่ีการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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ความขัดแยงภายในชุมชนมีกลุมคนบางสวนไมใหความรวมมือในการดําเนินการในชุมชน ฐานการผลิต ท้ังสองชุมชนมี
ผลิตภัณฑท่ีเปนของตนเอง บานอาลึมีผายอมมะเกลือ และผลิตภัณฑแปรรูปจากผาไหม บานออมแกวมีผลิตภัณฑภูมิปญญา
ชาวบานท่ีไดจากฐานการเรียนรูตางๆของชุมชน ปญหาเรงดวนของชุมชนคือขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ใหเปนชุมชนการทองเท่ียวเต็มรูปแบบ โดยท่ีทรัพยากรการทองเท่ียวมีเอกลักษณและความโดดเดนเฉพาะตัวของแตละชุมชน
สามารถเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกัน และสามารถนําเอา
ทรัพยากรการทองเท่ียวของแตละชุมชน มาพัฒนาเปนโปรแกรมนําเท่ียวอยางสรางสรรคของเครือขายการจัดการทองเท่ียว
โดยชุมชนของท้ังสองแหงไดอยางเหมาะสม  

2. การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึ และชุมชน
บานออมแกว จังหวัดสุรินทร 

ผูวิจัยไดใชแนวคิดแนวทางการทํางานเพ่ือสรางเครือขายระดับเครือขายระหวางชุมชนท่ีมีหลักในการจัดการ
เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนโดยอาศัย การจดัเวทีการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชุมชน การจัด
ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรรวมกัน การสรางกิจกรรมท่ีทํารวมกัน เพ่ือสรางพลังของเครือขาย ซึ่งไดใชเทคนิคการประชุมกลุม
ยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานระหวางชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผูทรงคณุวุฒิโดยใหความรูในเรื่อง
ของ การบริหารจดัการการทองเท่ียวโดยชุมชน ในประเด็น (1) การจัดการแหลงทองเท่ียวและโปรแกรมนําเท่ียว ท้ังสองแหงมี
ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณของแตละชุมชน ชุมชนบานอาลึโดดเดนดานวัฒนธรรมชาวกูย บานออมแกว
โดดเดนดานทรัพยากรทางธรรมชาติลําหวยทับทัน มีฐานการเรยีนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีนาสนใจเรียนรู มีการวางแผน ตั้ง
กฎระเบียบในการปฏิบัติรวมกันเพ่ือความปลอดภยัของนักทองเท่ียวและคนในชุมชน ระหวางการฝกอบรมผูวิจยัและตัวแทน
การทองเท่ียวจากท้ังสองชุมชน รวมกันสรางโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีเปนเครือขายการทองเท่ียวของท้ังสองแหงท่ีเหมาะสม
ดังน้ี 

 
โปรแกรมนําเท่ียวเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน 
3 วัน 2 คืน 2 ชุมชน ระหวางชุมชนบานอาลึและชมุชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทร 
 
วันแรก ณ บานอาลึโฮมสเตย 

09.00-09.30 น.  - นักทองเท่ียวและตัวแทนเครือขายการทองเท่ียวชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว     พรอมกัน ณ  
ศูนยตอนรับยักทองเท่ียวบานอาลึ มัคคุเทศกกลางแนะนําเครือขายและมอบมาลัยแกนักทองเท่ียว 

09.30-10.30 น.  - นํานักทองเท่ียวไหวศาลปูตาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน  
- ฐานยอมผาสีธรรมชาติ ใหนักทองเท่ียวเรียนรูการมัดยอมผาจากสีธรรมชาติในแบบของตัวเอง 

10.30-12.00 น.  - ชมบานโบราณ และวานเปราะหอม ของท่ีระลึก 
  - ฐานเลี้ยงไหมครบวงจร ใหนักทองเท่ียวไดเรียนรูการเลี้ยงไหมท่ีครบวงจร 
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศนูยตอนรับนักทองเท่ียวบานอาล ึ
13.00-15.00 น. - ฐานการแซวผา 
  - ฐานสัมมาชีพ 
15.00-18.00 น. - เจาของบานพักโฮมสเตยรับนักทองเท่ียวเขาบานพัก 
18.00-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น/ชมการแสดงตอนรับ/พิธีบายศรีสูขวัญ 
22.00น.  - พักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันท่ีสอง  ชวงเชาบานอาลึ  ชวงบายบานออมแกว 

06.00-07.00 น. - นักทองเท่ียวตักบาตรรวมกับเจาของบานพักโฮมสเตย 
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย 
08.00-11.30 น. - ชมศูนยเรียนรูวัฒนธรรมชาวกูย ณ วัดบานตะเคียน 
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  - ชมปราสาทขอมโบราณท่ีอยูใกลเคียงกับชุมชน 
11.30-12.30 น. - รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศูนยตอนรับนักทองเท่ียวบานอาล ึ  
13.30-14.00 น. - ชุมชนบานออมแกวตอนรับนักทองเท่ียว  
14.00-16.00 น. - นํานักทองเท่ียวไหวศาลปูตาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของชุมชน 
 - กิจกรรมลองเรือพายศึกษาธรรมชาติ ชมความอุดมสมบูรณของลําหวยทับทัน 
16.30-18.30 น. - เจาของบานพักโฮมสเตยรับนักทองเท่ียวเขาบานพัก 
18.30-22.00 น. - รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดง 3 ชนเผา เขมร ลาว กูย  
22.00 น. - พักผอนตามอัธยาศัย 
วันท่ีสาม ณ บานออมแกว 

06.00-07.00 น. - นักทองเท่ียวตักบาตรรวมกับเจาของบานพักโฮมสเตย 
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเชา ณ บานพักโฮมสเตย 
08.30-12.00 น. - กิจกรรมฐานทอเสื่อกก นักทองเท่ียวรวมกิจกรรมการทอเสื่อกกของชุมชน 
  - กิจกรรมฐานจักสาน เรยีนรูการจักสานผลิตภัณฑจากไมไผและพลาสติก 
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศนูยตอนรับนักทองเท่ียวบานออมแกว 
13.00-15.00 น. - กิจกรรมฐานขนมไทย เรยีนรูและฝกทําขนมไทยของชุมชน 
  - กิจกรรมฐานทอผาไหม เรียนรูกระบวนการในการทอผาไหมพ้ืนเมอืงของจังหวัดสุรินทร 
15.00-16.00 น. - สรุปกิจกรรมจาก รวมแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคดิเห็น และประสบการณ รวมกันระหวางนักทองเท่ียว

และเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานอาลึและบานออมแกว 
 
 ผูวิจัยและตัวแทนการทองเท่ียวของท้ังสองชุมชน รวมกันระดมความคิดเห็นจากโปรแกรมการทองเท่ียวของท้ังสอง
แหงท่ีตางฝายตางดําเนินการในแบบของตนเอง ออกมาเปนโปรแกรมการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ท่ีเนนใหนักทองเท่ียวมีสวน
รวมในกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน ใหนักทองเท่ียวไดลงมือสรางสรรคผลงานของตนเอง ซึ่งจะกอใหเกิดคุณคาทางจิตใจ 
เพ่ิมคุณคาใหผลิตภัณฑ และเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนไวตอไป (2) การนําเท่ียวของมัคคุเทศกทองถ่ิน 
เจาของทรัพยากรหรือคนในชุมชนเปน มีหนาท่ีเปนผูช้ีนําทาง และเปนผูใหขอมูลของชุมชนไดดีท่ีสุด ดังน้ัน มัคคุเทศกทองถ่ิน
ควรมีการเตรียมตัวเพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับทรัพยากร สิ่งแวดลอมวัฒนธรรม ศิลปะ สถาปตยกรรม การแสดง ความ
เช่ือ คานิยมภายในชุมชน แกนักทองเท่ียว ใหบริการและสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว (3) การใหบริการตางๆและท่ี
พักแบบโฮมสเตย การใหบริการแกนักทองเท่ียวเปนสิ่งสําคัญในการสรางความประทับใจ ท่ีพักแบบโฮมสเตยในการรองรับ
นักทองเท่ียว ตองปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานโฮมสเตยไทยเปนสําคัญ และการรักษาความปลอกภัยแกนักนักเท่ียวเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งควรมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยในการดูแลอยางท่ัวถึง (4) การพัฒนาสินคาท่ีระลึก ชุมชนการทองเท่ียว
ท้ังสองแหงมีผลิตภัณฑหรือสินคาท่ีระลึกท่ีเปนของตนเอง แนวทางในการพัฒนาสินคาท่ีระลึกคือการนําผลิตภัณฑของชุมชน
ไมวาจะเปนผาไหม งานจักสานตางๆ มาแปรรูปเปนสินคาท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชนการนําเศษผาเฉพาะของ
ชุมชน มาแปรรูปเปนเครื่องประดับตางๆ เชน กําไล ตางหู ยางรัดผม ตุกตาชนเผาของชุมชน รวมถึงผลติภัณฑช้ินใหญๆ เชน 
แปรรูปเปนหมวก กระเปาหลากหลายรูปแบบ ท่ีมีราคานาซื้อและคนทุกระดับสามารถจับตองได และ (5) การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ ชุมชนการทองเท่ียวท้ังสอง มีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวของชุมชนคือเอกสารแผนพับ และท้ัง
สองชุมชนควรสื่อสังคมออนไลน เชน เฟสบุค ไลน เว็บไซตของชุมชน ไวใชในการเปนสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียว และเปน
ชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนและอบรมใหความรูแกคนในชุมชนใหสามารถเขาถึงสื่อชนิดน้ีได เพ่ือการสรางการ
รับรูของคนในชุมชนถึงสิ่งท่ีเปนทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีตนเองมีอยู เพ่ือตอยอดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของชุมชนตอไป  

3. การเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลแึละชุมชนบาน
ออมแกว จังหวัดสุรินทร 
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หลังจากท่ีผูวิจัยและตัวแทนการทองเท่ียวโดยชุมชนท้ังสองแหง ไดรวมกันสรางโปรแกรมการทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคแบบ 3 วัน 2 คืนข้ึนมาแลว ผูวิจยัจึงไดทําการสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค 
ผานแนวคิดองคประกอบของเครอืขายอยางแทจริง ดังตอไปน้ี 

1. การรับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน สมาชิกในเครือขายมีการรบัรูท่ีเหมือนกัน มคีวามเขาใจการวางแผน การ
บริหารจดัการ และการจดักิจกรรมของเครือขายการทองเท่ียว ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งท้ังสอง ชุมชน ประสบกับปญหาใน
แบบเดียวกันคือ จํานวนนักเท่ียวท่ีเขามาในชุมชนไมสม่ําเสมอ และขาดเครือขายท่ีจะรวมกันจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใหมี
ความเขมแข็ง สามารถแขงขันกับคูแขงได ซึ่งท้ังสองชุมชนรับรูปญหาซึ่งกันและกัน และพรอมท่ีจะชวยกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
สงผลใหสมาชิกในเครือขายมีความผูกพันกันมากยิ่งข้ึน 

2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน สมาชิกในเครือขายการมีวิสัยทัศน เปาหมายอันเดยีวกัน พรอมจะทําตามแนวทางปฏิบัติ
ท่ีรวมกันวางแผน พรอมท่ีจะนําเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค ออกสูแกสายตานักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางชาติ ในการใหบรกิารอยางมีคณุภาพ เพ่ือสรางช่ือเสียงใหแกชุมชน จังหวัด และประเทศชาติตอไป 

3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกนั เครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึ
และบานออมแกว การจัดการแหลงทองเท่ียว ยังรวมถึง มีการวางแผนจัดการผลประโยชนรวมกัน ประโยชนในท่ีน้ีรวมถึง เงิน 
ท่ีไดมีการวางแผนการแบงปนผลประโยชนกันระหวางสองชุมชนอยางเปนธรรม ในการบริการจัดการแหลงทองเท่ียว 

4.การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย สมาชิกในเครอืขายเขามามสีวนรวมในการวางแผนการจดัการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรค รวมรับรู รวมคิด รวมตดัสินใจ และรวมลงมือทํา สมาชิกทุกคนมีความเทาเทียมกัน ไมมี
การแบงวาตําแหนงไหนยิ่งใหญ หรือตําแหนงไหนต่ําตอย ทุกคนทํางานรวมกันอยาเต็มความสามารถ 

5.มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกนั เครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบานออม
แกว เปนการรวมตัวกันของชุมชนการทองเท่ียวสองชุมชนท่ีมีระยะเวลาในการจัดการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน ประสบการณใน
การทํางานก็แตกตางกัน ท้ังสองชุมชน จึงรวมแบงปนถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน พรอมแนวทางในการแกไขปญหา ใหแกชุมชนท่ีมี
ประสบการณนอยกวา และรวมกันคนหาแนวทางท่ีจะทําใหเครือขายประสบความสําเร็จรวมกัน 

6.มีการเกือ้หนุนพ่ึงพากัน เครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบานออมแกว มี
การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเท่ียว ความรู และบุคลากร ท่ีใชรวมกัน ทําใหความผูกพันของ
เครือขายมีความเหนียวแนน เมื่อมีการเก้ือหนุนกันแลว จะสงผลใหสมาชิกมีปฏสิัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมตั ิ

7.มีปฏิสัมพันธกนัในเชิงแลกเปลีย่น เครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคบานอาลึและบาน
ออมแกว มีปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนกัน มกีารพบปะพูดคยุ แลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน และการไปรวม
ประชุมสมัมนาในโครงการตางๆรวมกัน ซึ่งทําใหสมาชิกในเครือขายมีความรัก และสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน  

จากการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนขางตน จะเห็นไดวา 
เปนรูปแบบเครือขายท่ีแทจริง ซึ่งสามารถนํามาใชเปนตนแบบของการจัดการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนดังกลาวตอไป 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาบริบทและศักยภาพทางการทองเท่ียวของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกว จังหวัด
สุรินทร การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออม
แกว จังหวัดสุรินทร และการเสนอรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลึและ
ชุมชนบานออมแกว จังหวัดสุรินทรซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของปริวรรต สมนึก และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาเรื่อง 
การสรางรูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางมีสวนรวมในเสนทางการทองเท่ียวตามริมนํ้าโขงของจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา ศักยภาพของทรัพยากรการทองเท่ียวของชุมชนการทองเท่ียวตามริมนํ้าโขงของจังหวัดอุบลราชธานีท้ังสี่
แหง มีความหลากหลายท้ังในประเภททรัพยากรทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีมีกลุมอาชีพตางๆ การสราง
รูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนการทองเท่ียวท้ังสี่แหง การไปศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบเครือขายการทองเท่ียวนํามาประยุกตใชสําหรับเครือขายของตนเอง  การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสราง
เครือขายในดานการบริหารจัดการในประเด็นตางๆของ และการประเมินความเขมแข็งของรูปแบบเครือขายการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของระพีพรรณ  หอทองและคณะ (2556) ท่ีไดศึกษาเรื่อง การสราง
เครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมจังหวัดภาคกลาง ซึ่งชุมชนการ
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ทองเท่ียวภาคกลาง ยังมีลักษณะการทํางานท่ีแยกสวน ขาดการประสานเช่ือมโยงเครือขาย ท้ังในระดับชุมชน จังหวัด และ
กลุมจังหวัด ภายหลังการจัดเวที เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน กลุมสมาชิกท่ีจัดการทองเท่ียวโดย
ชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน การสรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน 
และการทําแผนปฏิบัติการการสรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผูวิจัย การวิเคราะหการ
สรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชมชนอยางสรางสรรค ชุมชนแตละแหงไดใชทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเดนของแตละ
ชุมชน ในการใหบรกิารแกนักทองเท่ียว และรูปแบบของกิจกรรมของเครือขายการทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีมีความหลาหลาย 
สรางสรรคการเรียนรู มีมิติท่ีนาสนใจมากกวาการท่ีแตละชุมชนจัดการทองเท่ียวตามลําพัง นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบองคความรู
ใหมท่ีเกิดข้ึนจากผลการวิจัยในครั้งน้ี ในประเด็นของการนําเอาทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนจุดเดนของแตละแหงมารวมกัน
สรางสรรคเปนเครือขายการจัดการทองเท่ียวของชุมชนไดอยางลงตัว ตลอดจนการมีจิตกุศลในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ขับเคลื่อนเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนใหสามารถดําเนินการไดอยางเขมแข็ง และเปนการสรางทางเลือกใหมใหกับ
นักทองเท่ียวผูท่ีมีความสนใจตอการทองเท่ียวโดยชุมชนวัฒนธรรมอีสานท่ีหลากหลายดวยชนเผาตางๆ เชน เผากูย เผาเขมร 
และเผาลาว ท่ีสามารถนํามาผสมผสานกลมกลืนกันไดอยางลงตัวและกอใหเกิดการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาการวิจยัครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะการพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยาง
สรางสรรคระหวางชุมชนบานอาลแึละชุมชนบานออมแกว จังหวัดสรุินทร เทาน้ัน ซึ่งการศึกษาครั้งตอไปควรเพ่ิมชุมชนในการ
สรางเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความแตกตางของชาติพันธุ และทรัพยากรการ
ทองเท่ียว 

2. การศึกษาการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในประเด็นการตลาดและการประชาสัมพันธ การใชสื่อประชาสมัพันธ
ผลิตภณัฑทางการทองเท่ียวของเครือขายการทองเท่ียวอยางสรางสรรคชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกวอยางละเอียด 
เพ่ือการคนหากลุมเปาหมายท่ีจะมาใชบริการใหกับเครือขายท่ีเหมาะสมตอไป 
 
บทสรุป 
 บริบทและศักยภาพของชุมชนบานอาลึและชุมชนบานออมแกวในดานศักยภาพ ขอจํากัด โอกาสและความเสีย่งใน
การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนมีความแตกตางกันตามบริบทของแตละชุมชนกลาวคือ ชุมชนบานอาลึมีความโดดเดนในเรื่อง
วิถีชีวิตและกลุมชาติพันธุกูยท่ีเปนเอกลักษณทางดานการแตงกายและการแสดง ในขณะท่ีชุมชนบานออมแกวมีความโดดเดน
ในกิจกรรมการลองเรือตามลําหวยธรรมชาติ ในภาพรวมศักยภาพของชุมชนบานอาลึอยูในระดบัปานกลางคอนขางสูงใน
ขณะท่ีชุมชนบานออมแกวอยูในระดับนอย ซึ่งสามารถเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกันไดอยางลงตัวในการสรางเปนเครือขายการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนรวมกัน โดยมีชุมชนบานอาลึเปนพ่ีเลี้ยงและนําทรัพยากรการพัฒนารูปแบบเครอืขายการจัดการทองเท่ียว
โดยชุมชนอยางสรางสรรคระหวางชุมชนท้ังสองแหง โดยกระบวนการพัฒนารูปแบบเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชน
อยางสรางสรรคผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเครือขายการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนกอกําเนิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจน มีการบรหิารจดัการแหลงทองเท่ียว การใหบริการแก
นักทองเท่ียว การพัฒนาสินคาท่ีระลึก การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีเปนของ
เครือขายอยางชัดเจน นอกจากน้ี การเสนอรปูแบบเครือขายการจดัการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคพบวา สมาชิกใน
เครือขายมีการรับรูท่ีเหมือนกัน มีความเขาใจการวางแผนการบริหารจดัการไปในทิศทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน เปาหมาย
เดียวกัน มีการวางแผนการแบงปนผลประโยชนกันระหวางกันอยางเปนธรรม มีสวนรวมในการวางแผน สงเสรมิซึ่งกันและกัน 
แบงปนประสบการณ มีการพ่ึงพาอาศัยกัน ไมวาจะเปนทรัพยากรการทองเท่ียว ความรู และบุคลากร มีปฏสิัมพันธเชิง
แลกเปลีย่นกัน มกีารพบปะพูดคุย ตลอดจนแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน ทําใหกลายเปนรูปแบบเครือขายอยาง
แทจริง อยางไรก็ตามประโยชนท่ีไดจากงานวิจัยในครั้งน้ีกอใหเกิดองคความรูแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาศึกษาเรียนรู วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน และยังสามารถสรางรายไดเสริมใหคนในชุมชนท้ังสองแหง ลดภาวะการวางงานและเปนการปลูก
จิตสํานึกในการรักบานเกิด นับเปนการสรางรูปแบบเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางสรางสรรคท่ีเหมาะสมสอดคลอง
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหเปนปแหงการทองเท่ียววิถีไทยอยางยั่งยืนสืบไป   
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ภาพสะทอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบื้องตนทางนิเทศศาสตร 
Reflection for teaching development in basic communication research 

 
ธีระพล อันมัย   

นริศรา แสงเทียน  
กฤษกร ไสยกิจ  
วิชุดา สายสมุทร 

หลักสตูรนิเทศศาสตร คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร ซ่ึงจัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตรช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ดังน้ี 1. เพ่ือประเมินคุณภาพการเรียน
การสอน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 2. ประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชา 3. ขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและเน้ือหารายวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใชแบบ
สํารวจความคิดเห็น (Questionnaire) รวมท้ังการสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร ชั้นปท่ี 4 ป
การศึกษา 2558 จํานวน 38 คน โดยพัฒนาแนวคําถามจากเคาโครงการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและเคาโครงเน้ือหาของรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยท้ัง 3 ขอขางตน การวิจัย
พบวา 1. คุณภาพการเรียน การสอน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 1.1 คุณภาพ
การสอน อยูในระดับ ดี (4.07 คะแนน จาก 5 คะแนน) 1.2 คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับคอนขางดี (3.95) 1.3 คุณภาพของส่ิง
สนับสนุนและปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู อยูในระดับคอนขางดี (3.66) 2. ความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเนื้อหารายวิชา 
นักศึกษามีความรูความเขาใจในเน้ือหา “คอนขางดี”  (3.75) 3. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน คือ ผูสอนควรลงละเอียด
ในเน้ือหารายวิชา ยกตัวอยางงานวิจัยเพ่ิมเติมใหหลากหลาย แนะนําชองทางการสืบคนหัวขอวิจัยมากขึ้น 
คําสําคัญ: การวิจัยทางนิเทศศาสตร การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
The research is aimed to develop the teaching approach to the course which is for the 3rd year students of 
Communication Arts in Ubon Ratchathani University.  The objectives of the research were : 1. Evaluate the quality 
of teaching Including supporting factors in teaching this course.  2. Evaluate the knowledge of the learners on the 
course content. 3. Give suggestions to improve the teaching and the content of the course. This research used 
quantitative and qualitative research methods, questionnaire as well as focus group discussion. There was a 
sample of 38 4th year students of academic year 2011. The questionnaire was adapted from the Ubon Ratchathani 
University Educational Quality Assessment and course outline. The research findings were as follows: 1. On the 
quality of research, teaching and resources for teaching and learning, it was found that 1.1 The quality of teaching 
was good (4.07 points out of 5 points) 1.2 The quality of the learners was quite good (3.95 points) and 1.3 the 
quality of supporting factors affecting the learning was also quite good (3.66 points) 2. On the students' 
perception of the content of the course, the students had a good knowledge and understanding about the 
content of the course (3.75 points) 3. On the suggestions to improve the teaching, teachers should go into details 
of the course content, give more examples of the Communication Arts research studies, and recommend more 
research-search channels. 
Keywords: Communication Research, Teaching and Learning 
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บทนํา 
หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดสอนเมื่อปการศึกษา 2550 และปรบั

หลักสตูรในปการศึกษา 2555 และยังคงหลักการสําคญัของหลักสตูรไวคือ มุงพัฒนาและสรางสรรคความรูและทักษะทางดาน
การสื่อสารและดานวิชาชีพทางนิเทศศาสตร เพ่ือใหบัณฑติมีความรูและความสามารถ รวมท้ังเกิดการพัฒนาตนเองใหเทาทัน
กับเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เปนกําลังสําคญัในการ
พัฒนาสังคมตอไป 

ปรัชญาของหลักสตูรนิเทศศาสตร คือ ผลติบัณฑิตท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในศาสตรและศลิปทางดานการสื่อสาร 
เปนผูมีคณุธรรมจริยธรรม และจติสํานึกในหนาท่ี สามารถปรับตัวใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนําความรูในสายวิชาชีพมาประยุกตใชกับศาสตรอ่ืนๆ 

ตลอด 10 ปท่ีผานมา (2550 – 2559) หลักสูตรนิเทศศาสตรไดบรรจุวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรไวในกลุม
วิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร โดยเปดสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ในภาคการศึกษาปลาย โดยมีคําอธิบายรายวิชาวา “ลักษณะ 
ประเภท และแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร ระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการวิจัย ตลอดจนการฝกปฏิบัติ
งานวิจัยดานนิเทศศาสตร” สวนวัตถุประสงครายวิชามี 2 ขอ คือ 

1)  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะ ประเภทและแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร 
2) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถกําหนดประเด็นปญหา คนควาขอมูล ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะหขอมูลงานวิจัย

ทางดานนิเทศศาสตร 
แมวาจํานวนหนวยกิตของวิชาวิจยัเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรจะกําหนดใหบรรยายสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง และศึกษา

ดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง คือ 3(3-0-6) แตตลอด 7 ปท่ีผานมา (เริ่มเรียนวิชาน้ีในภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา 2552) การ
เรียนการสอนวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรไมเพียงแตการบรรยายในช้ันเรียนเทาน้ัน แตผูสอนยังไดมอบหมายใหนักศึกษา
ลงมือทําวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยท้ัง 5 บทและวัดผลดวยงานวิจัยสมบูรณของนักศึกษาในปลายภาคการศึกษา  
ตลอด 7 ปท่ีผานมาน้ัน มีการทดลองวิธีการเรียนการสอนและการทําวิจัยสําหรับนักศึกษา มีท้ังการวิจัยเปนกลุม จับคูวิจัย 
และวิจัยเดี่ยว ซึ่งแตละวิธีก็ไดผลสมัฤทธ์ิท่ีแตกตางกันออกไป  

ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะทอนจากผูเรยีนเรื่องความยากงายของการเรียน ความเหมาะสมสอดคลองของรายละเอียด
ของเน้ือหากับชวงเวลาในการเรียนการสอน ตลอดจนคณุภาพการเรียนการสอน  คณาจารยในหลักสูตรจึงมีขอเสนอเรื่องการ
ทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการสาํรวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถามและการสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับกลุม
นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรช้ันปท่ี 4 ท่ีผานการเรียนวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรในภาคการศึกษาปลาย ป
การศึกษา 2558 (มกราคม – พฤษภาคม 2559) จํานวน 38 คน เปนหญิง 25 คน ชาย 11 คน เพศทางเลือก 2 คน เปน
นักศึกษาวิชาเอกการประชาสัมพันธและโฆษณา 23 คน วิชาเอกวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศนและภาพยนตร 15 คน โดยมี
เปาหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

 
วัตถุประสงคการวิจยั 

1. เพ่ือประเมินคุณภาพการเรียนการสอน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอนวิชา การวิจยัเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 
2. ประเมินความรูความเขาใจของผูเรยีนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชา  
3. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเน้ือหารายวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

 
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 

การวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีเปนการประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาเน้ือหารายวิชาดงักลาว จึงนําเอาวัตถุประสงคของรายวิชามาเปนแนวคดิหลักสําหรบัการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
อันเปนภาพสะทอนประสิทธิภาพการเรยีนการสอนกอนท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาดังกลาว โดยใหนักศึกษาท่ีผาน
การเรยีนในวิชาดังกลาวเปนผูสะทอนวา ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของรายวิชาท่ีตั้งไวท้ัง 2 ขอ 1) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
อธิบายลักษณะ ประเภทและแนวคิดพ้ืนฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร และ 2) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถกําหนดประเด็น
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ปญหา คนควาขอมลู ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะหขอมูลงานวิจัยทางดานนิเทศศาสตร เพียงใด และมีขอเสนอแนะ
ตอการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาดังกลาวอยางไรในอนาคต 
วิธีวิจัย 
 การวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยใชแบบสํารวจความคิดเห็น (Questionnaire) 
รวมท้ังการสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับกลุมเปาหมาย โดยพัฒนาแนวคําถามจากเคาโครงการประเมินคณุภาพการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเคาโครงเน้ือหาของรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรเพ่ือตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยท้ัง 3 ขอขางตน 

ขอบเขตการวิจัย ประชากรเปาหมายของการวิจัยครั้งน้ี ครอบคลุมนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 4               
ปการศึกษา 2558 จํานวน 38 คน สวนขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมประเด็นคุณภาพการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนและความรูความเขาใจหรือผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนการสอนในเน้ือหารายวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร โดยการวิจัยครั้งน้ี
ใชเวลาสําหรับการรวบรวมขอมูล 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม  – 30 เมษายน 2559 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. นําผลการวิจัยไปสูการปรบัปรงุคณุภาพการเรยีนการสอนของผูสอนและผูเรยีน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. นําผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเรยีนรูในเน้ือหารายวิชาดังกลาว  
3. นําผลการวิจัยไปสูการปรบัปรงุเน้ือหารายวิชาวิจยัเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรในปการศึกษาตอไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 จํานวน 38 คน รวมท้ังการสนทนากลุมยอยซึ่งแบงออกเปน 2 

กลุม สามารถสรุปผลการวิจัยเรื่อง “ภาพสะทอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. คุณภาพการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

การวิจัยแบงคุณภาพการเรียนการสอนออกเปน 3 ดาน คือ  

1) คุณภาพการสอนของอาจารย  

2) คุณภาพของผูเรยีน 

3) ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน โดยแยกอภิปรายไดดังน้ี 

1) คุณภาพการสอนของอาจารย  

ผลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาไดสะทอนคุณภาพของผูสอนรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรผาน               

12 ตัวช้ีวัดคุณภาพ ดังตารางท่ี 1 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพอาจารย 

ระดับคณุภาพการสอนของอาจารย 
เฉลี่ย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค แผนการเรียนการสอน และเกณฑ

ในการวัดผล ประเมินผลของรายวิชาอยางชัดเจน 

16 21 1 0 0 4.39 

2. มีวิธีการสอนท่ีทําใหเขาใจบทเรียนมากข้ึน 7 23 7 1 0 3.95 

3. ตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียนแตละคน 8 18 9 1 2 3.76 

4. มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางสม่าํเสมอ 10 18 8 1 1 3.95 

5. จัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรยีนเปนสําคญั 18 15 4 1 0 4.32 

6. จัดการเรียนการสอนโดยใชเวลาอยางเหมาะสม 10 20 8 0 0 4.05 

7. สงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะห ใชหลักเหตุผลและมี

ความคิดสรางสรรค 

15 16 7 0 0 4.21 
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8. จัด กิจกรรมแสวงหาความรู จากแหล งเรี ยนรู ท่ี

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน 

14 10 10 3 1 3.87 

9. จัดกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติจริงและมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันในช้ันเรียน 

14 15 8 1 0 4.11 

10. เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามและใหคําแนะนําท่ีเปน

ประโยชนตอการเรียน 

18 15 5 0 0 4.34 

11. แจงรายช่ือหนังสือและแหลงสืบคนขอมูลแกผูเรียน 14 15 7 2 0 4.08 

12. ใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนท่ีนาสนใจและเขาใจงาย 12 13 10 2 1 3.87 

รวม 4.07 

ตารางท่ี 1 คุณภาพการสอนของอาจารยในรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

 

จากผลการสาํรวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร ตามตารางท่ี 1พบวา คุณภาพ

การสอนของอาจารย อยูในระดับ “มาก” คือ 4.07 คะแนน    

แตหากพิจารณาโดยละเอียดแลว จาก 12 ตัวช้ีวัดคุณภาพของอาจารยจะพบวา มีหลายตัวช้ีวัดท่ีคาคะแนนท่ีผูสอน

จะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการสอนในอนาคตใหมีระดับคุณภาพท่ีดีกวาท่ีเปนอยู โดย

เรียงลําดับจากตัวช้ีวัดท่ีควรใหความสําคัญจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1) การตรวจสอบความรูพ้ืนฐานของผูเรียนแตละคน  

2) การจัดกิจกรรมแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียนเปนประเด็นท่ีควร

พิจารณาปรับปรุง และการใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนท่ีนาสนใจและเขาใจงาย  

3) มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางสม่าํเสมอ และการแจงรายช่ือหนังสือและแหลงสืบคนขอมูล

แกผูเรยีน   

2) คุณภาพของผูเรียน 

ผลการสํารวจความคดิเห็นไดสะทอนคุณภาพของผูเรียนผานตัวช้ีวัดท้ัง 9 ขอ ดังตารางท่ี 2 

 

ตัวช้ีวัดคุณภาพของผูเรียน 

ระดับคณุภาพของผูเรียน 

เฉลี่ย มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

1. มีความตั้งใจและมสีมาธิในขณะเรยีน 2 22 13 1 0 3.66 

2. เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 7 22 9 0 0 3.95 

3. อานหนังสือและคนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ 5 9 21 3 0 3.42 

4. ซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจเก่ียวกับเน้ือหา         

ท่ีเรียน 

10 19 6 3 0 3.95 

5. มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 10 22 6 0 0 4.11 

6. มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนสําเร็จลุลวง

ตามเปาหมาย 

12 22 4 0 0 4.21 

7. รูจักใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 13 17 8 0 0 4.13 

8. คิด วิเคราะหเปนระบบมากข้ึน 12 17 7 2 0 4.03 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU176 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU176 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU176



 

183 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

9. สามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชน 

13 19 5 1 0 4.16 

รวม 3.95 

ตารางท่ี 2 คุณภาพของผูเรียนรายวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

 

ผลการสํารวจความคดิเห็นของนักศึกษาสะทอนวา คุณภาพของผูเรียนในรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร

อยูในระดับ “คอนขางมาก” ดวยคาคะแนน 3.95 โดยการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมโดยตลอดจนสําเร็จลลุวงตามเปาหมาย มี

คาคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ สามารถนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน และรูจักใชเทคโนโลยีในการ

สืบคนขอมูล ตามลําดับ สวนประเด็นท่ีควรพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไขคุณภาพของผูเรยีนในอนาคตน้ันประกอบไปดวย 

1) อานหนังสือและคนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ 

2) ความตั้งใจและมีสมาธิในขณะเรียน 

3) ซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจเน้ือหาท่ีเรียน และ การเขาเรยีนอยางสม่ําเสมอ 

3) คุณภาพปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 

ผลการสํารวจความคดิเห็นไดสะทอนคุณภาพของปจจัยท่ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและสิ่งสนับสนุนการเรยีน

การสอนรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรซึ่งมีตัวช้ีวัด 6 ดาน ดังตารางท่ี 3 

ตัวช้ีวัดคุณภาพปจจัยท่ีมผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ของนักศึกษา 

ระดับคณุภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ย 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของขนาดของหองเรียน 9 20 8 1 0 3.97 

2. โตะ เกาอ้ีมคีวามเพียงพอตอจํานวนผูเรยีน 5 17 13 2 1 3.61 

3. สื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนใชงานไดด ี 6 14 16 1 1 3.61 

4. มีคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ 1 17 13 5 2 3.26 

5. หองสมุดมีหนังสือ/ตาํราท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 2 17 17 1 1 3.47 

6. อาจารยผูสอนมสีวนสรางบรรยากาศการเรียนรู 11 18 9 0 0 4.05 

รวม 3.66 

ตารางท่ี 3 คุณภาพของปจจัยท่ีมีผลตอผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัย

เบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 
 
นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรไดสะทอนคุณภาพปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและสิ่งสนับสนุนการเรยีน

การสอนรายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรซึ่งในระดับ “คอนขางมาก” ดวยคาคะแนนเฉลีย่ 3.66 โดยตัวช้ีวัดท่ี

นักศึกษาใหคาคะแนนมากท่ีสุดคือ อาจารยผูสอนมีสวนสรางบรรยากาศการเรียนรู รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดของ

หองเรียนตอจํานวนผูเรยีน 

สวนตัวช้ีวัดท่ีจะควรนําไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน คือ 

1) มีจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยางเพียงพอ 

2) หองสมุดมีหนังสือ/ตาํราท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 

3) มีโตะ เกาอ้ีเพียงพอตอจํานวนผูเรยีน และ สื่อโสตทัศนูปกรณในหองเรียนใชงานไดด ี

 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1771ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 1771ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 177



 

184 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

2. ความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเนื้อหารายวิชา  

การประเมินคณุภาพความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรน้ัน การ

วิจัยครั้งน้ีไดกําหนดประเด็นการศกึษาออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ศึกษาตัวช้ีวัดคณุภาพ 12 ตัวช้ีวัดครอบคลุมหนวยการ

เรียนรูตลอดเน้ือหารายวิชา โดยใหกลุมเปาหมายตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณดังตารางท่ี 4 และสวนท่ีสอง ใชการสนทนา

กลุมยอยกับกลุมเปาหมายโดยเจาะลึกลงในรายละเอียดเน้ือหารายวิชา ตั้งแตการกําหนดประเด็นหรือหัวขอวิจัย บทเรียนหรือ

ประสบการณการทําวิจัย 5 บท ท้ังการเขียนบทนํา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบเครื่องมอืวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจยั 

ข้ันการศึกษาวิจัยหรือเก็บขอมูล การนําเสนอผลวิจัย การสรุปและอภิปรายผลวิจยั และการเขียนบทคดัยอ 

ในสวนของความรูความเขาใจของผูเรยีนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรน้ันไดผลวิจัยดัง

ตารางท่ี 4 

ตัวช้ีวัดความรูความเขาใจของผูเรยีนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชา

การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

ระดับคณุภาพความรูความเขาใจของผูเรียน  

เฉลี่ย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องแนวคิดและหลักการเก่ียวกับ

การวิจัย  

6 22 10 0 0 3.89 

2. ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดเบ้ืองตนของการวิจัย

ทางสังคมศาสตร 

9 18 11 0 0 3.95 

3. ความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการวิจัย

ทางนิเทศศาสตร 

3 22 13 0 0 3.74 

4. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม 3 15 18 2 0 3.50 

5. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดโจทยการวิจัย ตัว

แปร นิยามศัพทและกรอบแนวคิดการวิจัย 

6 17 13 2 0 3.71 

6. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

9 15 12 2 0 3.82 

7. ความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณลักษณะของเครื่องมือ

และการออกแบบเครื่องมือวิจัย 

6 16 15 1 0 3.71 

8. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิง

คุณภาพ 

6 14 17 1 0 3.66 

9. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิง

ปริมาณ 

5 10 23 0 0 3.53 

10. ความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการอภิปรายผลและ

สรปุผลการวิจัย 

7 18 13 0 0 3.84 

11. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางงานวิจัย 8 15 15 0 0 3.82 

12. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนบทคัดยอและเขียน

รายงานผลการวิจัย 

10 14 14 0 0 3.89 

รวม 3.75 

ตารางท่ี 4 คุณภาพความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเน้ือหารายวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 
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จากตารางท่ี 4 พบวา นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรประเมินความรูความเขาใจของพวกเขาท่ีมีตอเน้ือหา

รายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรในระดับ “คอนขางมาก”  ดวยคะแนนเฉลี่ย 3.75 โดยท่ีคาเฉลี่ยของคะแนนสะทอน

ใหเห็นวา ไมมตีัวช้ีวัดใดท่ีไดคะแนนในระดับดี ซึ่งคาคะแนนสูงสุด เปนความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดเบ้ืองตนของการวิจัย

ทางสังคมศาสตร 3.95 รองลงมาคือ ความรู ความเขาใจในเรื่องแนวคิดและหลักการเก่ียวกับการวิจยั และความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการเขียนบทคัดยอและเขียนรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีคาคะแนน 3.89 เทากัน  

สวนตัวช้ีวัดท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม    

2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงปริมาณ   

3) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงคุณภาพ   

นอกจากน้ี ในประเด็นความรูความเขาใจของนักศึกษาตอเน้ือหารายวิชา วิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรน้ัน คณะวิจยั

ไดสนทนากลุมยอยกับนักศึกษา ซึง่แบงประเด็นคําถามออกเปน 2 สวน คือ  

1) การคัดเลือกหัวขอหรือประเด็นสําหรับการทําวิจยั  

2) บทเรียนหรือประสบการณการทําวิจัย 5 บท ท้ังการเขียนบทนํา การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ

เครื่องมือวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย ข้ันการศึกษาวิจัยหรือเก็บขอมูล การนําเสนอผลวิจยั การสรุปและอภิปราย

ผลวิจัย และการเขียนบทคดัยอ โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1) การคัดเลือกหัวขอหรือประเด็นสําหรับการทําวิจัย  

การวิจัยพบวา นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีผานการเรียนวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรไดใหคําตอบเก่ียวกับหลักเกณฑในการเลือก

ประเด็นสําหรับการทําวิจัยไว 4 แนวทาง ดังน้ี 

แนวทางท่ี 1 เลือกจากความสนใจและความชอบสวนตัว  

จากการสนทนากลุมยอยพบวา นักศึกษาสวนใหญเลือกศึกษาหรือวิจัยประเด็นตามความสนใจของตนเปนหลัก  

เพราะทําใหมีความกระตือรือรนท่ีจะศึกษา เชน นักศึกษาท่ีสนใจหรือชอบภาพยนตรจะศึกษาประเด็นปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจภาพยนตรของคนอุบลราชธานี คนท่ีสนใจขาวสารทางสื่อออนไลนก็เลือกศึกษาการพาดหัวขาวของเพจไทยรัฐ

ออนไลน เปนตน 

แนวทางท่ี 2 เลือกจากความใกลตัวและความสะดวกในการเขาถงึแหลงขอมูล 

        นักศึกษาหลายคนใหคําตอบเรื่องความใกลตัวและความสะดวกในการเขาถึงแหลงขอมูล เชน นักศึกษาบาง

คนขายสินคาออนไลนก็เลือกศึกษาหัวขอ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินสตาแกรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หรือบางคนตั้งคําถามตอการใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนในหัวขอ 

การใชเฟสบุคเพ่ือประชาสัมพันธการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนตน 

แนวทางท่ี 3 เลือกตามความสงสัยใครรูคําตอบ 

        กลุมเปาหมายบางคนพบเห็นเกมการพนันในชีวิตประจําวัน แตไมคอยรูเรื่องเก่ียวกับมันมากนัก จึงตองการ

ศึกษาโดยเฉพาะเก่ียวกับการพนันฟุตบอล บางคนสนใจวาทําไมปจจุบันท่ีคนใหความสนใจหนังโปมากข้ึนแตไมไดมีการเปดเผย

หรือไมมีการศึกษาเอาไว จึงอยากรูวานักศึกษามหาวิทยาลัยใหความสนใจเปดรับหนังโปอยางไรบาง  

แนวทางท่ี 4 เลือกตามกระแสสังคมในขณะนั้น 

        นักศึกษาบางคนคัดเลือกประเด็นการวิจัยจากกระแสสังคมในขณะน้ัน โดยสังเกตจากสื่อออนไลน อยางเชน

กระแสการทําศัลยกรรมในปจจุบันก็ถือวามคีนทําอยางแพรหลายจนตองมีรายการเก่ียวกับศัลยกรรมออกมานักศึกษาบางคน

เลือกทําเรื่องวิจัยเรื่อง อิทธิพลของรายการ Let me in Thailand ตอทัศนคติและคานิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี หรือหัวขอ “การเปดรับชมรายการเรื่องเลาเชาน้ีของประชาชนในเทศบาล ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ           

จ.อุบลราชธานี และผลกระทบของรายการหลังสรยุทธ สุทัศนะจินดา ยุติบทบาทพิธีกร” ก็มาจากกระแสขาวในหวงเวลาน้ัน 

เปนตน 

2) บทเรียนและประสบการณจากการทําวิจัย 5 บท 

   นักศึกษาท่ีผานการเรียนวิชาวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตรไดสะทอนบทเรียนและประสบการณการวิจัยท้ัง      

5 บท ตามลําดับ ดังน้ี 

บทท่ี 1 บทนํา  

นักศึกษาไดใหขอมลูเก่ียวกับการเขียนบทนําดังน้ี 

1) กําหนดคําถามนําวิจัยและวัตถุประสงคการวิจยั 

นักศึกษาสวนใหญใหขอมูลวา กําหนดคําถามนําวิจัยจากหัวขอวิจัย โดยใหคําถามน้ันครอบคลุมประเด็นท่ีจะศึกษา   

มากท่ีสุด และพัฒนาคําถามใหแยกยอยเปนวัตถุประสงคการวิจัยซึ่งจะตองสอดคลองกับคําถามนําวิจัย 

2) ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากการสนทนากลุมยอย นักศึกษาใหขอมูลวา ท่ีมาและความสําคัญของปญหาเปนการอธิบายวา เรื่องท่ีตนกําลัง

ศึกษามีความเปนมามีพัฒนาการของเหตุการณหรือเรื่องราวอยางไร หรือสถานการณปจจุบันมีความสําคัญอยางไรตอ

การตั้งคําถามวิจัย บางสวนใหคําถามนําวิจัยเปนกรอบใหการอภิปรายท่ีมาและความสําคัญของปญหา เพ่ืออธิบายเคา

โครงความคิด 

สวนขอมูลเพ่ือการเขียนบทนําน้ันมีท้ังมาจากฐานขอมูลออนไลนท่ีสามารถสืบคนได จากตํารา จากรายงานการวิจัยใน

หองสมุด และจากคําถามท่ีมีอยูในใจของผูวิจัยเองท่ีประกอบสวนเปนการเขียน 

ปญหาท่ีพบสําหรับการเขียนบทนําคือ ความสามารถในการเรียบเรียงขอมูลและความคิดใหสอดคลองกับคําถามนํา

วิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย รวมท้ังการเขียนสรุปความใหไดใจความตามท่ีตองการ แตการตรวจแกหลายรอบก็ชวย

ใหการเขียนมีทิศทางชัดเจนมากข้ึน และมีบางสวนใหขอมูลวา การเขียนรอบแรกไดคะแนนคอนขางดี แตเขียนตามท่ี

อาจารยแนะนําแกไขใหกลับไดคะแนนนอยลง 

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  กลุมตัวอยางสะทอนวา เอกสาร ตําราวาดวยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนิเทศศาสตรหรือการสื่อสาร

คอนขางหายากในหองสมุดในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการสืบคนในฐานขอมูลวิจัยออนไลนก็พบวา แนวคิด

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสื่อสาร หรือการสื่อสารมวลชนโดยตรงน้ันคอนขางหายาก จึงตองใชเวลาสําหรับการสืบคน

นานมากข้ึน 

  สําหรับนักศึกษาท่ีทําวิจัยท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีสืบคนมาได ก็จะสามารถประยุกตใชทฤษฎีท่ี

ถูกอางถึงในงานวิจัยท่ีนํามาอางอิงได แตสําหรับนักศึกษาท่ีคิดคนประเด็นใหมหรือแตกตางออกไปจะตองใชเวลา

ยาวนานสําหรับการสืบคนแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ัน 

  ปญหาของบทท่ี 2 คือ การเลือกใชแนวคิดทฤษฎี มีท้ังมีแนวคิด ทฤษฎีท่ีถูกนํามาใชมากเกินไปจนทําให

ขอบเขตการวิจัยกวางออกไปตามทฤษฎีท่ีจะนํามาพิสูจนหรือรอบรับผลวิจัย และบางทฤษฎีก็ทับซอนกัน บางทฤษฎีก็

ไมเก่ียวของกับประเด็นการวิจัย  

  นักศึกษาไดสะทอนปญหาและอุปสรรคในการเขียนบทท่ี 2 วา การรวบรวมขอมูลท้ังทฤษฎี บทความ 

แนวคิด และวิจัยท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย ซึ่งมีอยูกระจัดกระจาย จึงตองสังเคราะหขอมูลอยางละเอียดและรวบรวม

เฉพาะท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหผลสรุปของการวิจัยในตอนทายวาเปนไปตามทฤษฎี แนวคิด หรือการวิจัย
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ท่ีเก่ียวของหรือมีทิศทางตรงกันขาม เพ่ือทําใหการวิจัยนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ซึ่งการเลือกเปนไปดวยความลําบาก 

เน่ืองจากการหาขอมูลในอินเทอรเน็ตน้ันเอกสารสวนใหญจะไมสมบูรณ จึงอยากเสนอแนะใหนํารูปเลมการวิจัยของรุน

ท่ีจบไปแลวกลับมาใหดูเปนตัวอยาง เพ่ือท่ีจะไดเห็นตัวอยางการใชแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกอนท่ีจะไป

คนควาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับงานวิจัยของตน 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีวิจัย 

  จากการสนทนากลุมยอยกับนักศึกษา สวนใหญเลือกการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกใชการเก็บขอมูลเชิง

สถิติ ใชแบบสอบถามซึ่งสะดวกตอการรวบรวมขอมูลและผลวิจัยท่ีออกมาจะมีความชัดเจน ไมตองตีความหรือ

พรรณนา เพราะมีตัวเลขยืนยัน 

  มีบางสวนใชการวิจัยเชิงคุณภาพ บางคนใชการวิเคราะหเน้ือหาเพราะตองการศึกษาตัวสาร และมีบางคน

ใชท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพควบคูกันไป  

สวนการพัฒนาแนวคําถามสําหรับรวบรวมขอมูลน้ัน มีท้ังแบบสอบถามท่ีถูกพิมพออกมาเพ่ือแจกจายและ 

  แบบสอบถามออนไลนในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ แนวคําถามเพ่ือสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

แบบบันทึกขอมูลสําหรับการวิเคราะหเน้ือหา โดยท้ังหมดน้ีพัฒนามาจากวัตถุประสงคการวิจัย และจากแนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในบทท่ี 2 โดยเช่ือมโยงใหเห็นความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกับประเด็นการวิจัย  

นักศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมวา การตั้งคําถามในแบบสอบถาม หรือแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ

แหลงขอมูลน้ันจะตองมีหลักการดังตอไปน้ี   

1) สอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจยั 

2) ใชภาษาท่ีเขาใจงาย เหมาะสมกับผูตอบ 

3) ใชคํากระชับ ไดใจความ 

4) แตละคาํถามมีความนัยเพียงประเด็นเดียว 

5) หลีกเลี่ยงการใชประโยคเชิงซอน 

6) ไมช้ีนําการตอบใหเปนไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง 

7) คําตอบท่ีเลือกตอบตองชัดเจน  

บทท่ี 4 ผลการวิจัยหรือผลการวิเคราะหขอมูล 

กลุมตัวอยางไดสะทอนขอมูล 2 สวน ท่ีควรตระหนักคือการรวบรวมขอมูลการวิจัย และการสรุป

ผลการวิจัย โดยการรวบรวมขอมูลการวิจัยน้ัน นักศึกษานิเทศศาสตรไดใหขอมูลดังตอไปน้ี 

1) กลุมเปาหมายการวิจัย ตองครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากท่ีสุด แตท่ีผานมาพบวา ดวยเง่ือนไขเวลา

สําหรับการเก็บขอมูลท่ีมีนอยเกินไป ดังน้ันวิธีแกไขก็คือ การกําหนดขอบเขตการวิจัยตองกําหนด

กลุมเปาหมายใหชัดเจนและไมกวางจนเกินไป   

2) ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม นักศึกษาใหขอมูลวา การวิจัยกับกลุมเปาหมายภายนอก

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกับกลุมเปาหมายในเมืองหรือในตลาดจะไมคอยไดรับความรวมมือจาก

แหลงขอมูล แตถาเปนชาวบานในชุมชนจะใหความรวมมือดีพอๆกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

3) แบบสอบถามอาจไมไดคําตอบท่ีเปนจริง เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามอาจจะทําแบบผานๆ โดยไมได

สนใจอานคําถามหรือคําตอบในแบบสอบถาม หากอยากไดคําตอบท่ีแทจริง ผูวิจัยตองขอเวลาอธิบาย

และถามคําถามท่ีละขอและลงมือกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง  
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4) แบบสอบถามตองสั้นกระชับ เพราะหากตองการใหกลุมเปาหมายตั้งใจตอบแบบสอบถาม ควร

ออกแบบคําถามใหมีจํานวนขอไมมาก เนนประเด็นหลักๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงท่ีสุด หาก

แบบสอบถามมีจํานวนขอมากเกินไป นอกจากผูตอบจะไมใหความรวมมือแลว ผูวิจัยเองจะตองใช

เวลาสําหรับการรวบรวมขอมูลมากข้ึนไปดวย 

5) การทําแบบสอบถามออนไลนผาน Google Forms ทําใหไดผลลัพธทางสถิติท่ีนาพอใจ เพราะ

แอพพลิเคช่ันคํานวณใหดวย 

บทท่ี 5 สรุปและอภิปรายผล 

จากการสนทนากลุมยอย นักศึกษาไดใหขอมูลเรื่องการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1) การสรุปและอภิปรายผล นักศึกษาใหขอมูลวา เรียบเรียงตามแบบสอบถามซึ่งถูกพัฒนาหรือออกแบบ

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยโดยมีแนวคิด ทฤษฎีเปนฐานสําหรับการตั้งคําถามวิจัย หรือไมก็

เรียบเรียงตามวัตถุประสงคการวิจัย จากน้ันก็พิสูจนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีนํามาใช

ดวยผลการวิจัยท่ีไดวา สอดคลองหรือแตกตางจากวรรณกรรมท่ียกมาทบทวนในบทท่ี 2  

2) การเขียนวิจัยตองใชภาษาทางการ ในเบ้ืองตนเปนปญหาของผูเรียนเพราะไมคุนกับการเขียนอยาง

เปนทางการ แตการตรวจทานอยางละเอียดและการใหคําแนะนําของผูสอนชวยใหนักศึกษาสามารถ

เขียนออกมาไดในท่ีสุด 

3. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเนื้อหารายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนและเน้ือหารายวิชาการวิจัย

เบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร ดังตอไปน้ี 

1) อาจารยผูสอนควรลงละเอียดในเน้ือหารายวิชามากข้ึนและเพ่ิมเติมเน้ือหาหรือรูปแบบวิจัยพรอมตัวอยางของ

งานวิจัยเพ่ิมเติมใหหลากหลาย แนะนําชองทางการสืบคนหัวขอวิจัยมากกวาน้ี และใหคําแนะนําแนวทางแกไข

งานวิจัยของนักศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

2) การมอบหมายงาน ผูสอนตองเจาะจงประเด็นใหชัดเจน และไมควรเนนใหนักศึกษาคิดเองจนเกินไป ควรสอน

หลักการและทฤษฎีอยางเขมขน และสั่งงานแบบเจาะจงไมใชสั่งงานดวยคําถามปลายเปด 

3) นักศึกษาควรลงพ้ืนท่ีตามหัวขอท่ีเลือกใหบอยครั้งท่ีสุด เพ่ือจะไดเก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุดซึ่งจะเปนประโยชน

แกผูวิจัยเอง รวมท้ังการใหเวลาแกงานวิจัยอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอเพ่ือใหคุณภาพของงานวิจัยออกมาดี 

4) ระยะเวลาในการทําวิจัยสั้นเกินไป เพราะในหน่ึงภาคการศึกษาท่ีตองเรียนท้ังทฤษฎี การลงมือทําวิจัยให

ทันเวลาน้ันเปนเรื่องยากท่ีจะไดผลการวิจัยท่ีดี 

5) ควรมีชวงเวลาสําหรับการนําเสนอผลการวิจัยในหองเรียนหรือหองประชุม เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการวิจัยท่ีจะเปน

ประโยชนของผูเรียนและผูเขาฟง รวมท้ังยังเปนการฝกฝนการตอบคําถาม 

 

สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ  
การวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง “ภาพสะทอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”สามารถสรุปไดตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
1. คุณภาพการเรียน การสอน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชา การวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร  

1) คุณภาพการสอน อยูในระดับ ดี (4.07 คะแนน จาก 5 คะแนน) แตตองปรับปรุงเรื่อง การตรวจสอบ
ความรูพ้ืนฐานของผูเรียนแตละคน การจัดกิจกรรมแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและ
นอกหองเรียนเปนประเด็นท่ีควรพิจารณาปรบัปรุง และการใชสื่อ/เอกสารประกอบการสอนท่ีนาสนใจและ
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เขาใจงาย มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอยางสม่ําเสมอและการแจงรายช่ือหนังสือและแหลง
สืบคนขอมูลแกผูเรียน   

2) คุณภาพของผูเรียน อยูในระดับคอนขางมาก (3.95 คะแนน) แตตองปรับปรุงในเรื่องการอานหนังสือและ
คนควาหาความรูอยางสม่ําเสมอ ความตั้งใจและมีสมาธิขณะเรียน การซักถามอาจารยผูสอนเมื่อไมเขาใจ
เน้ือหาท่ีเรียน และการเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

3) คุณภาพของสิ่งสนับสนุนและปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู อยูในระดับคอนขางมาก (3.66 คะแนน) โดย
ตองปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คือ มีจํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการคนควาอยาง
เพียงพอ หองสมุดมีหนังสือ/ตําราท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ มีโตะ เกาอ้ีเพียงพอตอจํานวนผูเรียน และสื่อ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียนท่ีใชงานไดดี 
 

2. ความรูความเขาใจของผูเรียนท่ีมีตอเนื้อหารายวิชา  
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 หลักสูตรนิเทศศาสตรมีความรูความเขาใจของพวกเขาท่ีมีตอเน้ือหารายวิชาการวิจยัเบ้ืองตน

ทางนิเทศศาสตรในระดับ “คอนขางมาก”  (3.75 คะแนน) โดยไมมีตัวช้ีวัดใดท่ีไดคะแนนในระดับดี (4 คะแนนข้ึน
ไป) โดยประเด็นท่ีจะตองปรับปรุงใหดีข้ึน ดังน้ี 

1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการทบทวนวรรณกรรม    
2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงปริมาณ   
3) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหเครื่องมือเชิงคุณภาพ   

3. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและเนือ้หารายวิชาการวิจัยเบ้ืองตนทางนิเทศศาสตร 
1) อาจารยผูสอน ควรลงละเอียดในเน้ือหารายวิชา ยกตัวอยางงานวิจัยเพ่ิมเติมใหหลากหลาย แนะนํา

ชองทางการสืบคนหัวขอวิจัยมากกวาน้ี และใหคําแนะนําแนวทางแกไขงานวิจัยของนักศึกษาใหมีคณุภาพ
ยิ่งข้ึน เจาะจงประเดน็ใหชัดเจน สอนหลักการและทฤษฎีอยางเขมขน และสั่งงานแบบเจาะจงไมใชสัง่งาน
ดวยคําถามปลายเปด 

2) นักศึกษา ควรลงพ้ืนท่ีตามหัวขอท่ีเลือกใหบอยครั้งท่ีสุด เพ่ือจะไดเก็บขอมูลใหไดมากท่ีสุดซึ่งจะเปน
ประโยชนแกผูวิจัยเอง รวมท้ังการใหเวลาแกงานวิจัยอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอเพ่ือใหคุณภาพของงานวิจัย
ออกมาด ี

3) ควรขยายเวลาสาํหรับการทําวิจัยเพ่ือใหไดผลการวิจยัท่ีด ี
4) ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือแลกเปลีย่นผลการวิจยัท่ีจะเปนประโยชนและฝกฝนการตอบคําถาม 
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เราจะขามเวลามาพบกัน : เสนหของการเลาเร่ืองในนวนิยายดังเร่ืองบุพเพสันนิวาส 
Only Love is Real : The Fascination of Narrative in the Novels 

“Bup-Pe-San-Ni-Was” 
 

นิศา บูรณภวังค 
สาขาวิชาภาษาไทย  ภาคมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยดุสิตธานี 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการเลาเรื่องแบบโครงสรางนิยม โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลา (narrative) ของ เฌอ
รารด เฌอแนต (Gerard  Genette) ในแงโครงเรื่องของเรือ่งเลา เน้ือเรื่อง และตัวบทเรื่องเลา จากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส ของ 
รอมแพง วากลวิธีในการเลาเรื่องรูปแบบท่ีหลากหลาย อันประกอบไปดวย กาล (tense)  มาลา (mood)  วาจก (voice) น้ัน สงผล
กระทบตอการรับรูเรื่องเลา และความนาติดตามของเรื่อง จึงทําใหมีเสนหดึงดูดใจจนไดรับความนิยมจากผูอานหรือไมอยางไร 

คําสําคัญ : ทฤษฎีการวิเคราะหเรือ่งเลา  เฌอรารด  เณอแนต (Gerard  Genette)  กาล  มาลา  วาจก 
 

ABTRACT 
This article aims to study the structuralist narrative strategies. Using Gerard Genette's narrative nalysis in terms of 
narrative plot and narrative. From the novels “Bup-pe-san-ni-was”of Rompang 's novels, it is expensive to tell 
stories in a variety of ways. It consists of tense, mood, and voice. It affects the perception of the narrative. And 
the charm of the story. Is it attractive to the reader or not? 
Key words: narrative analysis theory, Gerard Genette, tense mood voice 
 

บทนํา 
ในฐานะท่ีตัวผูเขียนบทความเองเปนคนชอบอานนวนิยายมาตั้งแตรุนสาว โดยเฉพาะอยางยิ่งนวนิยายแนวขามชาติ

ขามภพ ดวยวาช่ืนชมและช่ืนชอบความเปนมาเปนไปของประวัติศาสตรไทยรวมไปถึงการดําเนินชีวิตในสังคมของผูคนยุคกอน
อยางถอนตัวไมข้ึน ดังน้ัน ไมวาจะเปนนวนิยายเรื่องทวิภพ  เรือนมยุรา  นิราศสองภพ หรือบวงบรรจถรณ ผูเขียนก็ติดตาม
อานมาหมดแลวแทบทุกเรื่อง  และสิ่งท่ีพบเมื่ออานจนจบ คือ แตละเรื่องลวนมีเสนหท่ีแตกตางกัน บางเรื่องมีเสนหท่ี
บุคลิกลักษณะของตัวละคร บางเรื่องมีเสนหท่ีโครงเรื่อง  บางเรื่องมีเสนหท่ีมีการสอดแทรกขอคิดไว หรือบางเรื่องอาจจะมี
เสนหท่ีกลวิธีการเลาเรื่อง  หากสิ่งท่ีนาประหลาดใจคือ นวนิยายแนวดังกลาวน้ีมักถูกนําไปสรางเปนละครโทรทัศน ภาพยนตร 
หรือละครเวที และแทบทุกเรื่องลวนไดรับความนิยมจากคนในสังคมไทยเปนอยางมาก เห็นไดจากการท่ีนวนิยายแนวขามภพ
บางเรื่องถูกสรางมากกวาหน่ึงครั้งในรอบสิบปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงน้ี (กุมภาพันธถึงเมษายน พ.ศ.2561) กระแส
ของนวนิยายขามภพท่ีช่ือ “บุพเพสันนิวาส” ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดวยอํานาจของความสนุกท่ีเกิดจากการชมละคร
โทรทัศนของไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งนําเอานวนิยายเรื่องดังกลาวมาทําเปนละคร จึงทําใหหลายคนติดตามและอยากหาซื้อตัวเลม
ของนวนิยายมาอาน เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเขาถึงเน้ือเรื่องมากยิ่งข้ึน รายละเอียดปลีกยอยบางอยางอาจถูกเติมเต็มไดจาก
ศิลปะการรอยเรียงของตัวอักษร  ดังท่ีเราทราบกันดีอยูแลววา การอานนวนิยายกับการชมละครโทรทัศน ยอมมีความแตกตาง
หรือความเหมือนผสมผสานกันอยู ท้ังสองลักษณะลวนตองพ่ึงพากันอยางไมรูตัว นับวาเปนโชคดีท่ีผูเขียนบทความมีโอกาสท้ัง
อานตัวนวนิยาย และยังมีโอกาสไดรับชมละครโทรทัศนจนจบอีกดวย จึงสามารถสรุปไดวา การอานนวนิยายทําใหเราไดคิด
ตามขอความตัวอักษรท่ีเรียงรอยข้ึนมา หากการชมละครโทรทัศนทําใหจินตนาการของเราดูเปนรูปเปนรางมากข้ึน  
 บุพเพสันนิวาส เปนผลงานการประพันธของ รอมแพง หรือ จันทรยวีย สมปรีดา เคยไดรับการตีพิมพมาแลว 73 ครั้ง 
ตีพิมพครั้งแรกในป พ.ศ.2553 โดยครั้งท่ี 1 -6 ตีพิมพ โดยสํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร และครั้งท่ี 7-73 ถูกตีพิมพ โดย
สํานักพิมพแฮปป บานานา นอกจากน้ี ยังเคยไดรับรางวัลหนังสือรองชนะเลิศอันดับสอง ของเซเวนบุคอวอรด ประจําป พ.ศ.
2553 อีกดวย  บุพเพสันนิวาสไดรับการกลาวขวัญจากผูท่ีเคยอานวา มีการวางโครงเรื่องท่ีแปลกแหวกแนวไปจากเรื่องอ่ืน การ
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ขามเวลาไปอยูอีกภพชาติหน่ึงอาจจะเคยมีปรากฏในนวนิยายหลายเรื่อง หากแตการท่ีตัวละครเอกหรือนางเอก ยอนเวลา
กลับไปเปนตัวละครท่ีถูกมองวารายยังไมเคยมีใครรังสรรคสรางข้ึนมา จากหลายขอความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งปรากฏ
อยูในกระทูของ www.pantip.com พบวา ผูท่ีอานนวนิยายเรื่องน้ีตางช่ืนชมความสนุกสนานของเน้ือเรื่อง ท่ีไดยอนยุคกลับไป
ในชวงรัชสมัยของพระนารายณมหาราช  พรอมท้ังยังไดรับความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรของไทยท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงน้ัน ซึ่ง
สอดแทรกไว ในเ น้ือ เรื่ องอย างน าสนใจรวมไปถึงการผูกปมและการดํ า เ นินเรื่ อง อันชวนติดตามของผู เ ขียน
(https://pantip.com/topic/37430601: 2561) สําหรับตัวผูเขียนบทความน้ัน เห็นวาความนาสนใจของนวนิยายเรื่องน้ี ยัง
อยูท่ีการนําตัวละครเอกยอนอดีตกลับไปในยุคสมัยท่ีเราคุนเคยจากการเรียนในประวัติศาสตร น่ันคือยุคของพระนารายณ
มหาราช ซึ่งจัดวาเปนยุคท่ีประเทศมีความเปลี่ยนแปลงและเกิดเหตุการณตาง ๆ ท่ีสําคัญมากมาย นอกจากน้ีตัวละครเอกยังมี
โอกาสดําเนินชีวิตรวมกับบุคคลท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรหลายตอหลายคน เชน พระโหราธิบดี ศรีปราชญ พระยา
โกษาเหล็ก พระยาโกษาปาน ทาวทองกีบมา และคอนแสตนติน ฟอลคอน อีกดวย แมวาการกลับไปของตัวละครเอกอยางเกศ
สุรางคจะมีบทบาทเปนแคผูสังเกตการณเทาน้ัน ไมไดมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณในอดีตได แตน่ันก็อาจเปน
จุดประสงคของผูเขียนท่ีตั้งใจจะบอกผูอานวา ประวัติศาสตรน้ันไมอาจเปลีย่นแปลงอะไรได แมเราจะสามารถยอนเวลากลับไป
ในอดีตก็ตาม  
 จริงอยูท่ีองคประกอบของนวนิยายกับละครโทรทัศนอาจมีสิ่งประกอบสรางท่ีคลายๆกัน เชน  ตัวละคร ฉาก บท
สนทนา ปมขัดแยง เปนตน แตหากพิจารณากันอยางถองแท จะพบวาการท่ีละครโทรทัศนไดรับความนิยมจากผูชม อาจมีเรื่อง
ของอิทธิพลในดานของนักแสดงท่ีมีความสามารถการแสดงท่ีดี หรือมีรูปรางหนาตางดงามดึงดูดความสนใจก็ได  หากแตกับ
การท่ีนวนิยายเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะไดรับความนิยมจากผูอาน อาจจะมีสาเหตุมากจากการลําดับเรื่องท่ีดี มีเหตุมีผล  และ
ประการท่ีสําคัญคือ ยิ่งถาผูแตงนวนิยายใชศิลปะการเลาเรื่องท่ีดีมีเสนห  ยอมทําใหผูอานเกิดความสนใจใครรู ความเปนไป
ของเน้ือเรื่องและกระตุนใหผูอานติดตามการแกไขปมปญหาท่ีเกิดข้ึนในเรื่องไดอยางไมขาดตอน      ดังคํากลาวของรอง
ศาสตราจารย ดร.สรตี   ปรีชาปญญากุล กลาวไววา นวนิยายดีคือ นวนิยายท่ีคนอานสามารถอานไดรวดเดียวจบจบแลวยังมี
อะไรคางอยูใหคิดถึง สงสัยวาตัวละครน้ันจะเปนอยางไรตอไป (https://minimore.com/f/novel-on-screen-802 : 2016) 
ดวยเหตุน้ีผูเขียนบทความจึงมีความสนใจใครรูวา นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส  มีศิลปะการเลาเรื่องท่ีดึงดูดความสนใจของ
ผูอานในลักษณะใด และการเลาเรื่องในลักษณะดังกลาว มีผลตอความนิยมในการอานของนักอานนวนิยายมากนอยขนาดไหน 
โดยผูเขียนบทความจะวิเคราะหศิลปะการเลาเรื่องดวยการใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาของ เฌอนารด เฌอแนต (Gérard 
Genette) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศส ท่ีอธิบายกลวิธีการเลาเรื่อง โดยเช่ือมโยงเขากับเรื่องของกาล มาลา และวาจก 
   
การเดินทางของศาสตรแหงเร่ืองเลาและความเชื่อมโยงระหวางศาสตรแหงเร่ืองเลากับบุพเพสันนวิาส 
 เรื่องเลา (narrative) จัดวาเปนสิ่งท่ีมีอยูในทุกยุคทุกสมัย แทบทุกชนชาติมักปรากฎวัฒนธรรมในหลากหลายรปูแบบ 
จากมุขปาฐะก็พัฒนาตอเน่ืองข้ึนมาเปนการเลาเรื่องผานตัวอักษรลายลักษณผานรูปแบบของวรรณกรรมในลักณะตางๆ 
จนกระท่ังในปจจุบัน การเลาเรื่องก็อาจปรากฎสูสายตาไดในลักษณะของการตูน หรือภาพถายตางๆ  ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา
เรื่องเลาเปนการถายทอดความทรงจําของกลุมชนในอีกรูปแบบหน่ึง  ฌ็อง ฟรองซัวส  เลียวตารด (สรณัฐ  ไตลังคะ.2560:8) 
นักทฤษฎีหลังสมัยใหมใหความเห็นกับคําดังกลาวน้ีวา เรื่องเลาเปนความรูลักษณะหน่ึง กลาวคือเปนความรูท่ีสื่อสารกันใน
สังคม  การสรางเรื่องเลาจึงเปนการสงผานความรูและสงผลใหเกิดพฤติกรรมตามมาได    
 ในคริสตศตวรรษท่ี 18 นวนิยายนับวาเปนการกําเนิดเรื่องเลาท่ีสําคัญ เพราะเนนความสําคัญของโครงเรื่อง โดย
พัฒนาความสําคัญจากตัวละครและฉากท่ีมีความสมจริงซึ่งสามารถตีความในเชิงสัญลักษณอันเช่ือมโยงกับตัวละครในเรื่องได 
การเลาเรื่องชีวิตของตัวละครท่ีเผชิญกับปญหาและเรียนรูชีวิตอาจกลาวไดวาเปนจุดมุงหมายของเรื่องเลาเลยทีเดียว  
นอกจากน้ีศาสตรของการเลาเรื่องยังมีความสัมพันธกับสหวิทยาการตาง ๆ  ไมวาจะเปนจิตวิเคราะห การเมือง หรือดาน 
 
ประวัติศาสตร  ตอมานักโครงสรางนิยมศึกษาความซับซอนของเรื่องเลาและเสนอวา การศึกษาเรื่องเลาตัวบทของวรรณกรรม 
ตองแยก จําแนกความแตกตางระหวางตัวเรื่องหรือเน้ือเรื่อง (story) กับโครงเรื่อง (plot) กลาวคือ ตัวเรื่อง หมายถึง การเลา
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเรียงตามลาํดับเวลา สวนโครงเรื่องเปนการเลาเหตุการณโดยจัดลําดับของเหตุการณใหม เปนผลลัพธหรือ
เรื่องท่ีเราอาน อันเกิดจากการใชศิลปะการเลาเรื่อง โดย “เลือก” และ “จัดลําดับ”ตัวเรื่องใหม (สรณัฐ  ไตลังคะ.2560:9) 
ดังน้ัน การจัดการเรื่องเวลาไมวาจะเปนการสลับลําดับ การตัด หรือการยนยอเวลาในเหตุการณก็สงผลตอเรื่องท้ังสิ้น และ
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ประเด็นท่ีผูศึกษาศาสตรแหงเรื่องเลาสนใจ ยอมมิใชตัวเรื่องแตเปนโครงเรื่องหรือวิธีการในการเลาเรื่อง จึงอาจกลาวไดวา มี
ความเปนไปไดในการเลาเรื่องตัวเรื่องหน่ึงๆ ไดอยางหลากหลาย ซึ่งน่ันก็คือการศึกษาศิลปะในการเลาเรื่อง  เชน หากตองการ
จะเลาเรื่องของตัวละครตัวหน่ึง  ตัวเรื่องจะหมายถึงเหตุการณตั้งแตยังเด็กจนกระท่ังถึงวัยชรา เราสามารถเลาเรื่องตัวละครตัว
น้ีไดหลากหลายรูปแบบ   คนแตงอาจจะเลาเรื่องตั้งแตยังเด็กไปจนกระท่ังถึงแกความตาย หรือใหตัวละครนอนรอความตาย
แลวเลายอนมาในเหตุการณสมัยยังเด็กก็ยอมได ในท่ีน้ีหมายรวมไปถึงวิธีของการควบคุมเรื่องเลาดวย ตัวละครอาจจะเลาเรื่อง
เองหรือเลาเรื่องโดยบุคคลอ่ืนท่ีอยูในเรื่องก็ได          

เฌอรารด เฌอแนต (Gerrard Genette) เปนนักทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลเก่ียวกับศาสตรของเรื่องเลา เขาไดสังเคราะห
ทฤษฎีการวิเคราะหการเลาเรื่องอยางเปนระเบียบแบบแผน โดยจําแนกความแตกตางของแนวคิดเก่ียวกับเรื่องเลาไวอยาง
ชัดเจน  คือ เน้ือเรื่อง หมายถึงเน้ือหาสาระท่ีปรากฎในเรื่องเลา สวนเรื่องเลา หมายถึงตัวบทเรื่องเลาขอความ    นอกจากน้ี
เฌอแนตยังนิยามการเลาเรื่องหรือสถานการณท่ีกิจกรรมน้ันเกิดข้ึน (Gerrard Genette.1980 p.27 อางถึงใน สุรเดช  โชติ
อุดมพันธ.2559:94)  โดยเช่ือมโยงการศึกษาเรื่องเลากับประเด็นสําคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ กาล (tense) มาลา (mood) และ
วาจก (voice) ในแงของกาลเปนการศึกษาความสัมพันธเชิงเวลาระหวางเน้ือเรื่องและเรื่องเลา สวนมาลาเปนการศึกษาชนิด
ของการเลาเรื่องท่ีผูเลาใชในการนําเสนอ รวมไปถึงความสัมพันธระหวางผูเลากับเรื่องท่ีเขาเลา สวนในแงของวาจกเปน
การศึกษาความสัมพันธระหวางเน้ือเรื่องและเรื่องเลากับเรื่องเลา   

ซึ่งจากนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ัน ผูแตงไดใชการสลับลําดับเวลาในการสรางความนาตื่นเตน และนาติดตาม
ดังท่ี ธาม เช้ือสถาปนศิริ ไดกลาวไววา เร่ืองบุพเพสันนิวาสนั้นมีการเลาเร่ืองท่ีไมเปนเสนตรง “NON-LINEAR STORY-
TELLING” (https://marketeeronline.co : 2561) เน่ืองจากในเรื่องบุพเพสันนิวาสจะมีการเลาเรื่องท่ีไมเรียงลําดับแตจะ
สลับไปมาเพ่ือความสนุก ไมนาเบ่ือ นอกจากน้ียังมีการซอนเง่ือนงํา เปนการดึงดูดผูอานชวนใหคนหาติดตามเรื่องราวอยางมี
เสนห อีกท้ังนวนิยายซึ่งมีท้ังหมด 28 ตอนยังเปนเหตุการณยอยๆ ท่ีสมบูรณของในตัวของมันเองคลายตัวตอ ซึ่งเมื่ออานไปแต
ละตอนก็จะมีการพัฒนาเรื่องไปขางหนาเรื่อยๆ จนจบเรื่อง  
 
มีอะไรในนวนิยายขามภพ “บุพเพสันนิวาส” 
 บุพเพสันนิวาส เปนนวนิยายแนวรักตลกอิงประวัติศาสตรของจันทรยวีย สมปรีดา หรือเจาของนามปากกา รอม
แพง ซึ่งใชเวลาในการหาขอมูล 3 ป จนมาเขียนตนฉบับเสร็จในเดือนเดียวในป พ.ศ. 2553 ซึ่งตอมาไดมาทําเปนละคร
โทรทัศนในป พ.ศ. 2561 ผลงานของรอมแพงถูกนํามาสรางเปนละครโทรทัศนหลายเรื่อง เชน ดาวเก้ียวเดือน มิติรักขามเวลา 
เรือนพะยอม เปนตน สําหรับเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ีนับวาเปนนวนิยายท่ีสรางปรากฏการณท่ีสําคัญใหเกิดกระแสโหยหาอดีตข้ึน
และผูอานตางสนใจในดานประวัติศาสตรเพ่ิมมากข้ึน        
  คําโปรยในหนังสือเขียนไววา “อํานาจเหนือดวงจิตเปนดังบุพเพสันนิวาส ท่ีนําพาดวงใจสองดวงใหมา
บรรจบกัน” เปนการบงบอกประเด็นหลักของเรื่องท่ีผูเขียนเนนถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสขามมิติของเวลาระหวางพระเอกกับ
นางเอก เน้ือเรื่องเปดดวยการกลาวถึงนักโบราณคดีสาวช่ือเกศสุรางคซึ่งเปนคนมีนิสัยราเริงแจมใส มองโลกในแงบวกและมี
ความรูดานโบราณคดีรวมไปถึงภาษาฝรั่งเศสเปนอยางดี วันหน่ึงขณะท่ีเกศสุรางคและเรืองฤทธ์ิเดินทางกลับจากไปทํางานท่ี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รถตูเกิดอุบัติเหตุพลิกควํ่า สงผลใหเกศสุรางคเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ณ อีกชวงกาลหน่ึงยอนเวลาไป 
329 ป พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณแหงกรุงศรีอยุธยา ไดเกิดเหตุรายข้ึนเมื่อแมหญิงการะเกดสั่งใหผินกับแยม 
สองบาวผูซื่อสัตยไปลมเรือของแมหญิงจันทรวาดเหตุเพราะเกรงวาหมื่นสุนทรเทวาคูหมั้นจะพึงใจในความมีกิริยามารยาท
เรียบรอยของเธอแผนรายครั้งน้ีก็ทําใหบาวของแมหญิงจันทรวาดจมนํ้าตายไปหน่ึงคนแตตัวแมหญิงจันทรวาดรอดชีวิต  
           ออกญาโหราธิบดีซึ่งเปนบิดาของหมื่นสุนทรเทวาไมเช่ือวาเรื่องท่ีเกิดข้ึนจะเปนฝมือของแมหญิงการะเกด หมื่น
สุนทรเทวาจึงตองหาทางพิสูจนดวยการรายมนตกฤษณะกาลี ซึ่งเปนมนตศักดิส์ิทธ์ิโบราณสาปแชงผูท่ีคิดรายตอเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนใหมีอันเปนไป อํานาจมนตกฤษณะกาลีทําใหแมหญิงการะเกดทุรนทุรายจนสิ้นใจตาย โดยมผีินกับแยมน่ังเฝารางไรลม
หายใจของแมหญิงการะเกดอยูท้ังคืนเพราะไมกลาไปบอกใครวานายของตนตายแลวซึ่งจะทําใหทุกคนรูวานายของตนเปนผู
วางแผนทํารายแมหญิงจันทรวาดจริงๆ               
 วิญญาณของแมหญิงการะเกดไดไปพบกับวิญญาณของเกศสุรางค แมหญิงการะเกดสํานึกในการกระทําเลวราย
ของตัวเองเธอจึงออนวอนขอใหเกศสุรางคทําดีแกไขความผิดท่ีเธอเคยทําเอาไวแทนดวยกอนท่ีวิญญาณของแมหญิงการะเกด
จะเลือนหายไป เมื่อเกศสรุางคตืน่ข้ึนมาอีกครั้งพบวาตัวเองมาอยูในรางของแมหญิงการะเกด การเปลี่ยนแปลงเหมือนเปนคน
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ละคนของแมหญิงการะเกด จึงทําใหเกิดความงุนงงของคนรอบขาง  รวมไปถึงหมื่นสุนทรเทวาดวย อุปนิสัยท่ีเปลี่ยนแปลงของ
เกศสุรางคทําใหหมื่นสุนทรเทวาเกิดความรูสึกดีๆ ข้ึน เมื่อเวลาผานไปเกศสุรางคพบวาตนเองมีโอกาสไดพบกับบุคคลท่ีมีช่ือใน
ประวัติศาสตร เชน แมมะลิหญิงสาวลูกครึ่งแขก-ญี่ปุน คือ มารี เดอ กีมาร หรือทาวทองกีบมา รวมไปถึงคอนสแตนติน ฟอล
คอนซึ่งก็คือเจาพระยาวิชเยนทรบุคคลสาํคัญสองคนในประวัติศาสตรไทยน่ันเอง 
           วันหน่ึงเกศสุรางคเขาไปในหองทํางานของออกญาโหราธิบดี และหยิบหนังสือเลมหน่ึงลงมาโดยหารูไมวาน่ันคือบท
สวดมนตกฤษณะกาลี ทันทีท่ีเกศสุรางคสัมผสับทสวด วิญญาณของเธอก็กระเด็นหลุดจากรางของแมหญิงการะเกดจนสลบไป 
หมื่นสุนทรเทวาลําดับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีผานมา ทําใหรูวามีวิญญาณของหญิงสาวผูอ่ืนอยูในรางของการะเกด สวนทางดาน
วิญญาณของเกศสุรางคน้ันก็หลุดลองลอยไปเรื่อย ๆ อยางไรจุดหมาย ในขณะท่ีมิติของท้ังสองโลกบรรจบกันวิญญาณของเธอ
ไดกลับไปยังโลกปจจุบัน และไดรูวาแทจริงแลวเรืองฤทธ์ิก็คือหมื่นสุนทรเทวามาเกิดใหม แลวไมเพียงเทาน้ันเกศสรุางคยังได
พบกับแมหญิงการะเกดท่ีมาในสภาพท่ีสวยงาม อันเปนผลจากบุญท่ีเกศสุรางคทําใหอยูเรื่อย ๆ แมหญิงการะเกดมาขอบคณุ
เกศสุรางค และมาอนุญาตใหเกศสุรางคใชรางของเธอไดเพราะเธอหมดบุญแลว สวนเกศสุรางคน้ันก็ไดหมดบุญในชาติปจจุบัน
เชนกันแตกลับไปเกิดใหมในชาติอดีตแทนเพ่ือท่ีจะไดไปครองรักกับเน้ือคูของเธอซึ่งก็คือขุนศรีวิศาลวาจาหรือหมื่นสุนทรเทวา  
การกลับมาพานพบของคนท้ังคูเปรียบไดดั่งเปนบุพเพสันนิวาสท่ีดลบันดาลใหท้ังสองไดมาพบกันแมจะอยูตางภาพตางเวลากัน
ก็ตามท่ีกลาวมาท้ังหมดแลวจะเหน็ไดวาการจัดลําดับเหตุการณในบันเทิงคดีน้ัน แทท่ีจริงแลวมีวิธีการจัดการเวลาท่ีเปน
เหตุการณหลากหลายรูปแบบ ผูแตงนวนิยายไดสรางกลวิธีการเลาเรื่องและวิธีการนําเสนอเรื่องอันเปนองคประกอบท่ีสําคญั
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหนวนิยายมีความนาสนใจ ดังน้ัน ผูเขียนจึงขอศึกษานวนิยายเรื่อง บุพเพสันนิวาสตามองคประกอบของตัวบท
เรื่องเลา(narrative)เปนหลัก โดยนําทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาท่ีเก่ียวกับการจัดลําดบัเวลาและสงผลกระทบการรับรูเรื่อง
เลา โดยแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ กาล มาลา และวาจก มาเปนหลักในการศึกษา 
 
การวิเคราะหโดยใชทฤษฎีของ เฌอรารด  เฌอแนต 
 การพยายามศึกษาบันเทิงคดีหรือวรรณคดีอยางเปนศาสตรน้ันมมีานานพอสมควรแลว ตั้งแตตนครสิตศตวรรษท่ี 20 
ท่ีกลุมรูปแบบนิยมรสัเซยี (Russian formalism) พยายามจะคนหาแกนแทของวรรณคดี และพบวาผูคนใหความสนใจเน้ือหา
มากกวารูปแบบ และความคดิดังกลาวก็กลายมาเปนรากฐานสวนหน่ึงของทฤษฎีโครงสรางนิยม (structuralism) ในฝรั่งเศส 
ความคิดของโครงสรางนิยมประการหน่ึงก็คือ บันเทิงคดีหรือวรรณคดี มีกฎหรือระเบียบบางประการแฝงอยู และการคนหากฎ
ท่ัวไปท่ีซอนอยูในบันเทิงคดีหรือวรรณคดีก็คือ ท่ีมาของศาสตรแหงเรื่องเลา (narratology) น้ันเอง  ดังน้ัน ศาสตรแหงการเลา
เรื่องท่ีแทจริงก็คือ ทฤษฎีของเรื่องเลา ซึ่งเปนการศึกษาธรรมชาต ิ ลักษณะ รวมไปถึงหนาท่ีอันเปนลักษณะรวมของเรื่องเลา
แบบตางๆ  ซึ่งไมนับรวมไปถึงละครโทรทัศน เพราะละครแสดงนัยของการแสดงท่ีเกิดขณะท่ีชม จึงเปนปจจุบันมากกวาอดตี 
เฌอรารด เฌอแนต จําแนกความแตกตางของแนวคิดตางๆ ไวชัดเจน คือ เน้ือเรื่อง (story) กับเรื่องเลา (narrative)  
 
การวิเคราะหโครงเร่ืองจากเนื้อเร่ือง         
 ในบรรดาองคประกอบของบันเทิงคดี โครงเรื่องดจูะเปนสิ่งดึงดูดความสนใจของผูอานมากท่ีสุด เพราะเปนสิ่งท่ีชวย
กระตุนความสนใจใครรู ความเราใจไดเปนอยางดี  โครงเรื่องเปนสิง่ท่ีคลุมเครือและผูอานจะตองคนหาโครงหรือแกนของเรื่อง
ท่ีซอนอยูในน้ันใหเจอ อาริสโตเติล ไดกลาวถึงคําจํากัดความของโครงเรื่องวา โครงเรื่องคือการจดัลําดบัเหตุการณ (the 
ordered arrangement of the incidents) เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสดุในบรรดาองคประกอบท้ังหลาย นอกจากน้ีโครงเรื่องท่ีดี 
ยอมตองมีความเปนเหตเุปนผลซึ่งเปนสิ่งสําคญัท่ีสดุท่ีทําใหเรื่องมีเอกภาพ เพราะมผีลใหเหตุการณแตละเหตุการณเก่ียวรอย
กันอยางสมจริง ดังน้ัน จึงกลาวโดยสรุปไดวา โครงเรื่องก็คือการสืบเน่ืองของลําดับเหตุการณและความมีเหตุผลของแตละ
เหตุการณน่ันเอง            
  ดังท่ีไดกลาวมาแลววา เราสามารถจําแนกความแตกตางระหวางตวัเรื่องหรือเน้ือเรื่อง กับ โครงเรื่อง 
กลาวคือ ตัวเรื่องหมายถึงการเลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเรียงตามลําดับเวลา สวนโครงเรื่องเปนการเลาเหตุการณโดยจัดลําดับของ
เหตุการณใหม นวนิยายบางเรื่องจึงไมไดเลาชีวิตของตัวละครจากเกิดไปจนจดุสิ้นสุดของชีวิต ซึ่งเปนลักษณะของการเลาแบบ
เรียงตามลําดับเวลา แตผูเขียนอาจเปลี่ยนลําดับเรื่องเสียใหม เชน เริ่มจากตอนเสยีชีวิตแลวเลายอนกลับไปชวงวัยเด็ก อาจ
เปรียบไดวาโครงเรื่องเปนสิ่งท่ีผูเขียนนําเสนอตอผูอาน สวนตัวเรื่องเปนขอมูลจริงท่ีผูอานรับรูเมื่ออานท้ังเรื่องจบแลว โครง
เรื่องจึงเปรียบเสมือนการจัดลําดบัเหตุการณเรียงตามลําดับเวลาท่ีเกิด ซึ่งอาจจะเรียงตามลําดับใหมก็ได ดังเชนนว
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นิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส คุณรอมแพงไดใชการสลับเวลาในการสรางความตื่นเตน และทําใหผูอานเกิดความรูสึกตั้งคําถามวา
จะเกิดอะไรข้ึนตอไป จากการวิเคราะหลําดับโครงเรื่องของบุพเพสันนิวาส มีดังน้ี 

 1. เกศสุรางคไปทํางานท่ีวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดกรุงศรีอยุธยา กับเรืองฤทธ์ิเพ่ือนสนิทและออกมาชมวิว
ท่ีวัดยามค่ําคืน ขณะน้ันท้ังสองคนไดเห็นผูหญิงคนหน่ึงในชุดไทยซึ่งน่ันก็คือแมหญิงการะเกดเมื่อ 293 ปกอน 
 2. รถตูท่ีเกศสุรางคกับเรืองฤทธ์ิน่ังกลับกรุงเทพฯประสบอุบัติเหตุและวิญญาณของเกศสุรางคหลุดลอย
ออกไปจากราง  
 3. แมหญิงการะเกดวางแผนใหบาวไปลมเรือแมหญิงจันทรวาด และมีคนเสียชีวิตหน่ึงคนคือบาวช่ืออีแดง 
ทุกคนเขาใจวาแมหญิงการะเกดเปนตนเหตุ หมื่นสุนทรเทวาจึงทองบทกฤษณะกาลีเพ่ือเปนการพิสูจน ซึ่งใน
คืนน้ันเองแมหญิงการะเกดก็ไดเสียชีวิตลง แตบาวท้ังสองไมยอมบอกความจริงและน่ังเฝารางแมหญิง
การะเกดจนรุงเชา  
 4. ขณะน้ัน วิญญาณแมหญิงการะเกดก็มาพบกับเกศสุรางคและฝากฝงใหทําความดีเพ่ือชดเชยกรรมท่ี
ตนเองทํามาท้ังหมดตอนท่ีมีชีวิตอยู 
 5. เกศสุรางคฟนข้ึนมาในรางของแมหญิงการะเกด และตองทําปรับการดําเนินชีวิตของตนเองใหเขากับยุค
สมัยของพระนารายณมหาราช ในขณะเดียวกันกับท่ีเธอตองเผชิญกับทัศนคติในแงลบของคนท่ีอยูในเรือน
ของทานโหราธิบดี รวมไปถึงหมื่นสุนทรเทวาดวย 
 6. ในขณะท่ีเกศสุรางคอยู ในรางของแมหญิงการะเกดเกิดเหตุการณตางๆมากมาย ซึ่งตรงกับ
ประวัติศาสตรท่ีเคยเรียน แตก็แกไขอะไรไมไดนอกจากเตือนใหผูคนท่ีเก่ียวของระวังตัว เวลาผานไป
ประมาณ 4 ป เกศสุรางคโดนมนตคัมภีรกฤษณะกาลีโดยบังเอิญและสลบไป  
 7. ขณะน้ันวิญญาณกลับมาท่ีโลกปจจุบันในวันท่ีเกิดอุบัติเหตุและพบวาตนเองเสียชีวิตไปแลว และยัง
ทราบความจริงวาเรืองฤทธ์ิรักเธอ ความเสียใจทําใหเขาออกบวช 
 8. เกศสุรางครูความจริงวาตนเองมีนองฝาแฝดแตเสียชีวิตไปเมื่อยังเล็ก เชนเดียวกับในโลกอดีตท่ีการะเกด
ก็มีพ่ีสาวฝาแฝดแตเสียชีวิตไปกอน นอกจากน้ียังรูวาเรืองฤทธ์ิคือหมื่นสุนทรเทวากลับชาติมาเกิด  
 9. วิญญาณแมหญิงการะเกดมาขอบคุณท่ีทําใหเธอพนกรรมท้ังหมดท่ีเธอทํามา เกศสุรางคไปฟนในรางการะเกด 
อีก 2 ปตอมาก็แตงงานกับหมื่นสนุทรเทวาทันทีท่ีกลับจากราชการท่ีประเทศฝรั่งเศส และท้ังสองก็ไดครองคู
กันอยางมีความสุข 

  
 ขอความขางตนเปนโครงเรื่อง ซึ่งหากใหเรียงลําดับเหตุการณตามตัวเรื่องท่ีเกิดข้ึนตามลําดับเวลาแลวจะตองเรียง
เหตุการณใหมเปน 8-3-1-2-4-5-6-7-9 เริ่มดวยเหตุการณท่ีแมหญิงการะเกดลมเรือ เสียชีวิต และไปพองกับชวงเวลาท่ีเกศสุ
รางคเสียชีวิตพอดี วิญญาณเกศสุรางคยอนอดีตมาเขารางแมหญิงการะเกด เกศสุรางคใชชีวิตในสมัยพระนารายณและทํา
ความดีตามท่ีถูกขอรอง เกศสุรางคโดนมนตกฤษณะกาลีอีกครั้ง พบความจริงและยอนกลับมาใชชีวิตในสมัยอดีตอีกวาระหน่ึง
จนสิ้นอายุขัย  การสลับลําดับเวลาของเรื่องน้ีทําไดเหมาะสมเพราะทําใหเรื่องซับซอนและเราใจยิ่งข้ึน การแบงแยกความ
แตกตางระหวางตัวเรื่องกับโครงเรื่องจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญมากในการวิเคราะหเรื่องเลาตามความคิดของนักทฤษฎีเรื่องเลา เพราะ
เทากับเปนการหันมาใหความสนใจกลวิธีท่ีผูเขียนใชในการเลาเรื่องเพ่ิมมากข้ึน 
 
การวิเคราะหตัวบทเร่ืองเลา          
 เฌอรารด เฌอแนต ยังนิยามการเลาเรื่องแยกออกมา ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการสรางเรื่องเลาหรอืสถานการณท่ี
กิจกรรมน้ันเกิดข้ึน โดยเฌอแนตไดเช่ือมโยงการศึกษาเรื่องเลากับประเด็นสําคญั 3 ประเด็นหลัก คือ    
 เรื่องเลากับกาล (Tense) เรื่องเลาไมสามารถหลดุออกจากมิติของเวลาได “กาล”จึงเปนการศึกษาชนิดของการเลา
เรื่องท่ีผูเลาใชในการนําเสนอ รวมไปถึงความสมัพันธระหวางผูเลาเรือ่งกับเรื่องท่ีผูเขียนเลา ประเด็นแรกคือ ลําดับ (order) ใน
เรื่องเลาผูเขียนสามารถจัดลําดับเวลาไดตามใจชอบ บุพเพสันนิวาสมีการลําดบัเหตุการณของตัวเรื่องและโครงเรื่องเหมือนกัน
เรียกวาเปนบันเทิงคดีท่ีมลีําดับปกติ (normal sequence) ในชวงท่ีเกศสุรางคเดินทางขามมิตเิวลายอนกลับมาในสมัยอดตี 
แตก็อาจมีลาํดับเหตุการณของเรื่องและโครงเรื่องไมเหมือนกัน เรียกวา มีการสลับลําดับ (anachronous sequence) น่ันคือ 
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แทนท่ีจะเลาไปตามลําดับเวลา อาจมีการเลาเหตุการณท่ีจะเกิดในอนาคตแทรกเขามาท่ีเรยีกวา “การแทรกเหตุการณใน
อนาคต” (flash-forward) เชนตอนท่ีเกศสุรางคทราบวา พระนารายณจะสวรรคตเมื่อไหร  
  

“หญิงสาวหายใจสะทานเล็กๆ หากเธอจําไมผิด พระนารายณมหาราชน้ันจะสิ้นพระชนมเพระเจ็บไขได
ปวยตอนปพุทธศักราช2231 และ จะมีการกอกบฏวุนวายระหวางขุนนางตางชาติกับขุนนางไทยจน
ทายท่ีสุดพระเพทราชาก็ไดครองราชย”       

       (รอมแพง,2561.หนา 92) 
  

 นวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาส มีการสลับลําดับเหตุการณของโครงเรื่อง คือ มีการสลับเน้ือเรื่องระหวางโลกในสมัย
ปจจุบันกับโลกในสมัยสมเดจ็พระนารายณ แมผูเขียนจะสลับชวงเวลาไมบอยนักหรือตลอดเวลาของการดําเนินเน้ือเรื่อง แตก็มี
การสลับเวลาในจุดท่ีเปนชวงสําคัญของเรื่อง เชน ตอนท่ีเกศสุรางคเดินทางกลับมาโลกปจจุบันเพ่ือมารับรูความเปนจริงวาตัว
เธอเสียชีวิตไปแลว และ เรืองฤทธ์ิรักเธอมากกวาเพ่ือนธรรมดาอยางท่ีคิดไว นอกจากน้ีประเด็นสําคัญยังอยูท่ีการประจักษถึง
ความจริงวาท่ีแทแลวเรืองฤทธ์ิคือหมื่นสุนทรเทวากลับชาติมาเกิด เพียงแตหนาตากลับไปเหมือนกับหมื่นเรืองราชภักดีเทา
น้ันเอง            
 ท้ังน้ีในนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสยังมีการเลาเหตุการณในอดีตท่ีแทรกเขามา ซึ่งเรียกวา “ภาพยอนหลัง”
(flashback) อยูบาง แตเปนการยอนหลังของปจจุบันท่ีปรากฎในโลกอดีต เชนตอนท่ี เกศสุรางครูเก่ียวกับอนาคตของพระ
โกษาธิบดี หรือจุดจบของพระปยพระโอรสบุญธรรมของพระนารายณ ก็เปนการหวนคิดถึงอดีตท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตรไทย
จากท่ีเคยเรียนมา หรือตอนท่ีเกศสุรางครูประวัติของตัวเองจากบทสนทนาของคุณสิปางมารดา กับคุณยายนวล วาตนเองมี
นองสาวฝาแฝดอีกหน่ึงคน ดังขอความท่ีวา 
 

 “ทําไมคะคุณแม ตอนเล็กๆเขาก็อุตสาหรอดไดแลวท้ังๆท่ีนองสาวฝาแฝดเขาไมรอดแลวทําไมตอง
ใหเขาโตมาใหเรารูสึกผูกพันแลวมาพรากจากเราอยางน้ีคะคุณแม”เกศสุรางคไดยินก็เดินเขามาหามารดา
อยางไมรูตัว บางสิ่งท่ีไดฟงดูเหมือนจะแปลกๆ“นองสาวฝาแฝด”เธอมีนองสาวฝาแฝดเมื่อไหรกัน  

                 (รอมแพง,2561,หนา 388)  
 

และตอนท่ีแมหญิงการะเกดอธิบายความผูกพันในอดีตระหวางเกศสุรางคกับตนเองไววา     
                        “ภพท่ีขาเปนการะเกดพ่ีก็เปนพ่ีขา หากแตทานตายกอนตั้งแตยังแบเบาะ แลภพของทานขา
  กลับเปนฝายท่ีตายกอน เพราะแรงกรรม จึงมิสามารถมีชีวิตอยูเพ่ือสรางบุญได”  การะเกดอธิบายอยาง
         ชาๆพลางอมยิ้ม         

         (รอมแพง,2561,หนา 392) 
 

 ประเด็นตอมาคือระยะเวลา (durration) เปนเรื่องความสมัพันธระหวางเวลาท่ีผูอานใชอานบันเทิงคดีน้ันๆ 
(discourse-time)กับเวลาท่ีเลาในเรื่อง (story-time) ในเรื่องบุพเพสันนิวาส มีกลวิธีการเลาเรื่องแบบการเลายอ หรือท่ี
เรียกวา Summary ซึ่งมีลักษณะท่ีผูเขียนยอเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับตวัละครจากชวงระยะเวลาอันยาวนานก็ยนยอใหเปนการเลา
เรื่องเพียงยอหนาเดียว เพ่ือทําใหเน้ือเรื่องมีการดาํเนินเรื่องท่ีรวดเร็วข้ึน ผูอานใชเวลาอานเพียงไมก่ีนาที  ดังตัวอยาง 
         “หลังจากงานศพของออกญาโหราธิบดี จมื่นศรสีิทธิวิวิทธบวรก็ไดอยูท่ีอยุธยาจนเกือบสิ้นป  
  เกศสุรางคพยายามสุดชีวิตท่ีจะรั้งศรีปราชญไว....”      
                                              (รอมแพง,2561,หนา 449) 
    “หลังจากวันน้ันลวงมาราวหกเดือน คณะทูตท้ังสามของสยามก็ไดเรียนรูวิทยาการอยางฝรั่งและ
  ไดชมดสูถานท่ีมากมายในฝรั่งเศสจนถวนท่ัว”      
                                              (รอมแพง,2561,หนา374) 

 นอกจากน้ีในประเด็นสําคญัท่ีทําใหเรื่องคลี่คลายตอไป เชนตอนท่ีเกศสุรางคประสบอุบัติเหตุ ผูเขียนไดเลาเรื่อง
โดยตดัเหตุการณออกไป และเลาเหตุการณท่ีสืบเน่ืองตอจากน้ันโดยยอนอดีตไปในชวงสมัยอดีตแทน ทําใหผูอานเกิดความ
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สนใจใครรูวา ชวงตอจากท่ีรถตูประสบอุบัตเิหตุน้ัน ในโลกปจจุบันไดเกิดอะไรข้ึน เกศสรุางคเสียชีวิตทันทีหรือไม และเรือง
ฤทธ์ิรอดชีวิตหรือเปลา           
    “เพียงพริบตาเดยีวรถสิบลอคันใหญอีกคันก็พุงชนรถตูอยางแรง เสียงเหล็กท่ีครูดไปกับพ้ืน 

   ถนนทําใหเสียงกรีดรองท่ีเงียบไปเมื่อครูดังข้ึนอีกครั้งพรอมกับการพลิกตะแคงของรถตูท่ีสุดทายก็ถูก
   บีบอัดดวยรถบรรทุกคันใหญสองคันพรอมสติของเกศสุรางคท่ีหลุดหลอยไป.....”  
                          (รอมแพง,2561,หนา 16) 
    “แสงสีขาวสองวูบเขานัยนตาใหพรามัวจนตองปดเปลือกตาเพราะมอิาจสู ครั้นลืมตาข้ึนมา 

   อีกทีจึงพบวาตนเองกําลังยืนอยูบนถนนใหญ เสียงรถมูลนิธิกับภาพตรงหนาชวนใหตะลึงงัน  เพียงครู
   ปฏิบัติการชวยชีวิตท่ีตดิอยูในรถก็ปรากฏใหเห็น”     

                       (รอมแพง,2561,หนา 386) 
 ซึ่งวิธีการดังกลาวน้ัน จัดไดวาใชกลวิธีการเลาขาม (ellipsis) กลาวคือ ผูเขียนตัดตอนเหตุการณบางตอนไป โดยไป
เลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหลังจากน้ันแทน ซึ่งเปนการจงใจเลาขามเพ่ือสรางปมปญหาของเรื่องเพ่ือท่ีจะคลี่คลายในตอนทายของ
เรื่องน่ันเอง อาจกลาวเทียบเคียงกับการท่ีเราชมภาพยนตรและตัดภาพขามไปสูชวงตอของเรื่อง นอกจากน้ันในสวนอ่ืนๆของ
เรื่องก็เปนการเลาเรื่องละเอียดแบบดูละคร (scene) เสียเปนสวนใหญ เพราะผูเขียนบรรยายอยางละเอียดไมวาจะเปนบท
สนทนาหรือการแสดงพฤติกรรมของตัวละคร 
 เรื่องเลากับมาลา (mood) เฌอแนตกลาววา เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผูเลากับเรื่องเลา โดยแบงได
ออกเปน 2 ประเด็นดวยกัน คือ มุมมอง (perspective) กับระยะหาง (distance) หากมองจากมุมของผูแตง ผูแตงตอง
พิจารณาวาจะเลาเรื่องดวยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมมากท่ีสุดสาํหรับเรื่องท่ีจะเลารวมท้ังผลท่ีมีตอผูอานดวย ดังท่ีสรณัฐ ไตลัง
คะ ไดกลาวเอาไววา “การเลือกผูเลาเรื่องจึงเปนวิธีการท่ีผูเขียนจะควบคุมการรับรูของผูอานน่ันเอง” (สรณัฐ  ไตลังคะ
,2561:57) โดยแทจริงแลวเรื่องเลาทุกเรื่องยอมมผีูเลา แมเรื่องเลาในรูปแบบมุขปาฐะท่ีกลายเปนลายลักษณอักษร ผูเลาเรื่องก็
ยังคงมีอยู สิ่งท่ีสําคัญประการแรกเลยคือ “ผูเลาเรื่องไมใชผูเขียนเรือ่ง” ดังน้ัน เราตองแยกผูเขียนเรือ่งและผูเลาเรื่องออกจาก
กันใหไดวา “ผูเขียนอยูนอกเรื่อง แตผูเลาอยูในเรื่อง” 

การศึกษาตัวกลางระหวางเรื่องเลากับผูอานผานมุมมองน้ัน เรามักจะแยกดวยการแบงตามสรรพนาม  หากใน
ภายหลังนักวิชาการดานศาสตรแหงการเลาเรื่องไดพิจารณาวาการแยกมุมมองของการเลาเรื่องตามสรรพนามน้ันไมสามารถ
วิเคราะหบันเทิงคดีไดอยางลึกซึ้ง เพราะการเลาเรื่องน้ันมักมีคําถามท่ีคนสับสนอยูในสองประเด็นคือ “คนเลาเปนใคร”และ 
“คนมองเปนใคร” อยางเชนในเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ี ผูเลาเรื่องจะมีลักษณะแบบผูรู หรือ แบบสัพพัญู (omnicsient) โดย
เลาผานความคิดและทัศนคติของเกศสุรางค และบางครั้งก็เลาผานความคิดและทัศนคติของหมื่นสุรสุนทรดวย ดังน้ัน ผูเลา
เรื่องในนวนิยายเรื่องน้ี ก็คือ ผูเลาเรื่องแบบผูรู สวนคนมอง คือ เกศสุรางคเองท่ีมองสังคมและตัวละครตัวอ่ืนๆ ซึ่งการใช
วิธีการน้ีทําใหผูอานเขาใจเรื่องท้ังหมดอยางละเอียด 
 เฌอรารด เฌอแนต จึงสรางคําใหมเพ่ือท่ีจะใชวิเคราะหความหมายท่ีซับซอนของวิธีการนําเสนอเรื่อง และแยก “การ
เลา”ออกจาก “การมอง” โดยเปนผูนําเสนอคําวา “focalization”ซึ่งในภาษาไทยจะใชคําวา “นิทัศน” โดยหมายถึง การแสดง
การเห็น และบุคคลท่ีแสดงกิริยาดังกลาวเรียกวา “ผูนิทัศน” (สรณัฐ  ไตลังคะ.2561:61) การนิทัศนมีอยูสองประเภทน่ันคือ 
นิทัศนภายนอกตัวเรื่อง หรือท่ีเรียกวา “ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน” กับการนิทัศนภายในตัวเรื่อง หรือท่ีเรียกวา “ตัวละคร-ผูนิทัศน” 
ในเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ี มีการใช“ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน” “ตัวละคร-ผูนิทัศน” ปรากฏอยูอยางชัดเจน ในแงของ“ผูเลาเรื่อง-ผู
นิทัศน” หมายถึง การท่ีผูเลาเรื่อง (ท่ีไมเปนตัวละครในเรื่อง) เปนผูมองเห็น อดีต ปจจุบัน และอนาคตได มีหลายฉากหลายตอน
ท่ีผูเลาเลาเรื่องในลักษณะท่ีไมไดเปนตัวละครในเรื่องแตเห็นการกระทําของบุคคลตางๆในเรื่องอยางละเอียด เชน ตอนท่ีแมหญิง
การะเกดกําลังจะสิ้นใจดวยมนตกฤษณะกาลี ผูเลารูเหตุการณท่ีผานมา ปจจุบัน รวมไปถึงอนาคตดวย  เพราะสามารถบรรยาย
ความวิตกกังวลของแมหญิงการะเกดท่ีไดกระทําสิ่งอันโหดรายตอแมหญิงจันทรวาด ความรูสึกหวาดกลัวระแวง ของนางผิน
นางแยมบาวท้ังสอง แมกระท่ังสํานึกสุดทายของแมหญิงการะเกดกอนท่ีวิญญาณจะหลุดออกจากรางไป  
 สวนในลักษณะของ“ตัวละคร-ผูนิทัศน” น้ัน หมายถึง ตัวละครท่ีอยูในเรื่องทุกตัวเปนผูเฝามองตัวละครอ่ืนๆในเรื่อง
ท่ีปรากฎอยูดวยเชนกัน ดังน้ัน ความสามารถในการมองเห็นของตัวละครแตละตัวมีขอจํากัด กลาวคือ เห็นเทาท่ีรู และเห็น
เฉพาะสวนท่ีตนเองประสบพบเจอเทาน้ัน ดังตัวอยางเชนการท่ีหมื่นสุนทรเทวามองเกศสุรางคผานแมหญิงการะเกด วาในรางน้ี
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ตองมีบุคคลอ่ืนแฝงอยู เน่ืองจากภายหลังท่ีเกิดเรือลมแลวบุคลิกลักษณะของแมหญิงการะเกดเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง
คลายกับมีคนอ่ืนมาอาศัยอยูในรางน้ี 
   “กลาวเรงบาวไปใจก็นึกถึงแมหญิงการะเกดดวยความแปลกใจ ทาทีผิดแผกไปยังพอ 
  เช่ือไดวาเกิดความละอายในความผิด หากแววตาน้ันกลับผิดเพ้ียนไปจากเดิมมาก ประกายบาง 
  อยางบงบอกถึงความเขมแข็งทวาออนโยน มิไดแข็งกระดางเปยมเลหมารยาดังเดิม”  
                        (รอมแพง,2561,หนา 85) 
   “ขุนศรีวิสารวาจามั่นใจเปนท่ีสุดวาคนท่ียืนอยูตรงหนาน้ีมิไดเปนท้ังผีสางเทวดายักษี 
  แปลงกาย....และมั่นใจวาแมหญิงผูน้ีไมไดเปนแมหญิงการะเกดอยางแนนอน หากจะเปนอะไร 
  หรือผูใดน้ันตอนน้ีเขาเองก็ไมอยากรับรู”      
                       (รอมแพง,2561,หนา 235)  
 เรื่องบุพเพสันนิวาสน้ีมีการใชนิทัศนท้ังสองประเภท สลับไปมาในตัวเรื่องในบางครั้ง เกศสุรางคจัดไดวาเปนผู
นิทัศนภายนอกและภายในตัวเรื่อง เน่ืองจากสามารถนําเสนอสิ่งท่ีตนเองเห็นคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆไตรตรองสถานการณตางๆได 
ในขณะเดียวกันก็เห็นและเขาใจตนเองอยางคนในโลกปจจุบัน ซึ่งการนําเสนอของเกศสุรางคอาจอยูในรูปแบบของการพูดหรือ
กระแสสํานึก ท้ังน้ีเพราะไมวาจะเปนการพูดหรือคิด ผูอานก็จะไดรับขอมูลท่ีไมแตกตางกัน เชนตอนท่ี เกศสุรางคบรรยายถึง
ความรูสึกท่ีตนเองมีตอขุนศรีวิสารวาจาซึ่งแสดงออกถึงความรูสึกตั้งแตครั้งแรกท่ีรูจักกัน  
 
  “ตั้งแตพบกันตอนแรกจนถึงตอนน้ี เธอก็พอจะรูสึกอยูบางวาทาทีของขุนศรีวิสารวาจา ดูจะ 
 เปลี่ยนไปไมนอย มีการสงสายตามีวาจาท่ีชวนใหคิดลึก....หากคนหนาตารูปรางล่ํายวนใจอยางน้ี ตอง 
 หลุดมือไปก็คงนาเสียดายยิ่งนัก เมื่อถามใจตัวเองก็ไมไดรูสึกรังเกียจอะไรในตัวผูชายคนน้ี ออกจะ  
 อบอุนทุกครั้งท่ีอยูใกลเลยดวยซ้ํา”        
                             (รอมแพง,2561,หนา 317-318)  
 
   โดยสรุปแลวในเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ี ผูเขียนใชกลวิธี“ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน”จะเลาความคิดของตัวละครทุกตัว ตัวละคร
ทุกตัวมีความสําคัญเทากัน ทําใหผูอานรับรูความคิดของตัวละครทุกตัว และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของกลวิธี“ตัวละคร-         
ผูนิทัศน” ผสมผสานอยูดวย          
 สวนระยะหาง (distance) หมายถึงระยะหางท่ีผูเลามีตอเรื่องน้ัน เฌอแนตเห็นวา ยิ่งเรามองเห็นตัวตนของผูเลามาก
ข้ึนเทาใด เราก็จะมองเห็นระยะหางระหวางผูเลากับเรื่องเลามากข้ึนเทาน้ัน (สุรเดช  โชติอุดมพันธ.2559:95) ดังท่ีไดกลาว
มาแลววา ผูเลาเรื่องน้ีมีลักษณะเปนแบบสรรพนามบุรุษท่ี 3 และเปนแบบสัพพัญูหรือแบบผูรู (omnisient) ผูเลาอยูนอก
เรื่องเลา ไมมีตัวตนในเรื่อง แตมี “เสียง”ท่ีสงผานออกมาเพ่ือแสดงความคิดความเห็น ดังน้ัน ผูอานจึงเขาใจเรื่องราวและ
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางละเอียดละออชัดเจน และยังเขาใจ “เสียง”ท่ีสงผานตัวเน้ือเรื่องออกมาดวย วาผูเลาเรื่องตองการ
สื่อถึงเรื่องเลาท่ีเห็นถึงความเช่ือของการเปนเน้ือคูกัน ไมวาจะเปนการเกิดในชาติไหนภพไหน ก็ยังสามารถขามเวลามา
บุพเพสันนิวาสกันไดอยูร่ําไป พรอมท้ังยังสอดแทรกเรื่องของการสรางบุญท่ีชดใชแรงกรรมท่ีเคยทํามา 
  เรื่องเลากับวาจก (voice)  วาจก แปลวา ผูพูดหรือผูบอก ดังน้ันการศึกษาเรื่องกับวาจกจึงหมายถึงการศึกษา
ความสัมพันธระหวางผูเลาหรือการเลาเรื่องกับเรื่องเลาน้ัน “เสียงบนหนากระดาษ”ท่ีผานออกมาจากตัวเน้ือเรื่องมีผลทําใหภาพท่ี
ปรากฎออกมาแตกตางกัน เฌอแนตเห็นวาเราควรใหความสําคัญในแงของผูเลา  โดยจําแนกระหวางผูเลาท่ีปรากฏตัวในเรื่อง 
(homodiegetic narrator) และผูเลาท่ีไมปรากฏตัวในเรื่อง (heterodiegetic narrator) จากเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ี เน้ือหาดําเนินไป
เรื่อยๆ โดยผูเลามิไดปรากฎตัวอยูในเรื่อง ชวงเวลาท่ีเกศสุรางคใชชีวิตอยูในสมัยพระนารายณมหาราช ผูเลาบรรยายภาพฉาก 
สถานท่ีท่ีเกิดข้ึนไปตามความเปนจริง และคอนขางมีทัศนคติท่ีดีกับยุคสมัยของพระนารายณมหาราช การกลาวถึงวิถีชีวิตของผูคน 
ไมวาจะเปนสภาพบานเรือน พระราชวัง ตลาดตางๆ หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ทําใหผูอานเกิดความเช่ือถือจนจัดใหนวนิยายเรื่องน้ี
อยูในประเภทของนวนิยายอิงประวัติศาสตรเรื่องหน่ึงเลยทีเดียว เชน ผูเลาบรรยายถึงภาพตลาดนํ้าปากคลองคูจาม ดังน้ี 
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  “เมื่อมาถึงตลาดนํ้ากลางสามเหลีย่มปากแมนํ้าท่ีมีแมนํ้าเจาพระยาและแมนํ้าปาสักมาบรรจบ
 กัน ก็มองเห็นปอมใหญโตอยูฟากซายซึ่งหากเธอเดาไมผิดคงจะเปนปอมเพชรอันลือช่ือ กําแพงสี ขาว
 ใหญโตมองเห็นเหลี่ยมมมุของปอมคลายเหลีย่มเพชรจริงดังท่ีเธอเคนอานผานตามา” 
                             (รอมแพง,2561,หนา 110) 
 

บรรยายชวงเวลาวุนวายในแผนดนิพระนารายณ        
  “กลางเดือนกุมภาพันธอาการพระประชวรของสมเด็จพระนารายณกําเริบหนัก บานเมืองเริ่ม

 อึมครึม ระส่ําระสาย ขาวลือมากมายหลายประการเกิดข้ึนจนไมรูวาจะเช่ือขาวอันใดดี ท้ังขาวการ
 สมคบคดิของออกพระเพทราชากับหมอชาวดัทชท่ีทําการซองสุมคิดการไมบังควร”  

        (รอมแพง,2561,หนา 460) 
 
     เหตุการณผัดเปลี่ยนแผนดิน             
  “ทุกสิ่งทุกอยางจบลงในวันท่ี 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 หลังจากน้ันไมนานออก 
 พระเพทราชาก็ไดปราบดาภเิษกข้ึนเปนปฐมกษัตรยิแหงราชวงศบานพลูหลวง ทามกลางการสนับ 
 สนุนของออกหลวงสรศักดิ”์                              

             (รอมแพง,2561,หนา 483)
  

 
ดังน้ัน จึงสามารถสรุปไดวา การศึกษาวาจก จะทําใหเราเขาใจทัศนคติท่ีผูเลามตีอเรื่อง รวมไปถึงความนาเช่ือถือของขอมูลท่ี
ปรากฎอยูในเรื่องท่ีเลาวามคีวามนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด สงอิทธิพลไปยังผูท่ีถูกเลาใหฟงซึ่งก็คือผูอานเพียงใด  
 
บทสรุป 
 จากการใชทฤษฎีการวิเคราะหเรื่องเลาของ เฌอรารด  เฌอแนต เพ่ือแยกเน้ือเรื่องออกจากโครงเรื่องทําใหพบวา  
เสนหในการเลาเรื่องของนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสน้ี อยูท่ีมีการลําดับโครงเรื่องไดนาติดตาม เน่ืองจากมีวิธีการเลาเรื่องท่ี
ซับซอนน่ันคอื ผูเขียนมิไดมีการเรยีงโครงเรื่องใหเปนไปตามลําดับอยางท่ีควรจะเปน หากมีการจัดลําดับเหตุการณข้ึนมาใหม
และยังคงความเปนเหตุเปนผลอันทําใหเรื่องราวมีความเปนเอกภาพ  ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปสูการแกปมปญหาท่ีเก่ียวของกับ
การสรางความดีของเกศสุรางคเพ่ือทดแทนผลกรรมท้ังหมดของแมหญิงการะเกด การเลาเรื่องท่ี ‘เลนกับการลําดับเวลา’ 
สะกดใหผูอานติดตามวา สุดทายแลววิญญาณของเกศสุรางคท่ีอยูในรางของแมหญิงการะเกดจะเปนอยางไร หรือจะตองอยู
ทามกลางชองวางระหวางภพแหงโลกวิญญาณกับโลกมนุษยตลอดกาลนาน  ดังน้ันจะเห็นไดวากลวิธีการสลับลําดับเวลาในการ
เลาเรื่อง สามารถสรางเสนหและเพ่ิมความสนใจใครรูใหกับตัวผูอานในการติดตามเน้ือเรื่องไปจนจบ  
 นอกจากน้ีการใชทฤษฎีวิเคราะหเก่ียวกับกลวิธีการเลาเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดลําดับเวลา มาวิเคราะหนวนิยายเรื่อง
บุพเพสันนิวาสโดยเช่ือมโยงประเด็นการศึกษาออกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ  กาล (tense)  มาลา (mood)  วาจก (voice) น้ัน
ทําใหพบวา ในเรื่องกาล ผูเลาเลือกใชความสัมพันธในเชิงเวลาดานของการลําดับท่ีมีท้ังลําดับเรื่องแบบปกติ และสลับลําดับ 
ยอนภาพในอดีตเขามาในบางชวง สวนในดานของระยะเวลา ผูเลาเรื่องใชกลวิธีการเลาเรื่องยอ (summary)  เลาเรื่องขาม 
(ellipsis) และการหยุดเรื่อง (pause) ในดานของมาลา ผูเลาเรื่องใชกลวิธี 2 รูปแบบดวยกัน คือ มุมมอง (perspective) กับ
ระยะหาง (distance) ผูเลาใชกลวิธี“ผูเลาเรื่อง-ผูนิทัศน” และในขณะเดียวกันก็มีลักษณะของกลวิธี“ตัวละคร-ผูนิทัศน” 
ผสมผสานอยูดวย สวนระยะหาง (distance) น้ัน  ผูเลาเรื่องน้ีมีลักษณะเปนแบบสรรพนามบุรุษท่ี 3 และเปนแบบสัพพัญู
หรือแบบผูรู (omnisient) ผู เลาอยูนอกเรื่องเลา ไมมีตัวตนในเรื่อง และในประเด็นสุดทาย คือวาจก นวนิยายเรื่อง
บุพเพสันนิวาสมีการดําเนินเน้ือหาไปเรื่อยๆ โดยผูเลามิไดปรากฎตัวอยูในเรื่อง (heterodiegetic narrator) หากตัวผูอานก็
เขาใจทัศนคติท่ีผูเลามีตอเรื่อง รวมไปถึงตัวผูอานเกิดความเช่ือถือตอขอมูลท่ีปรากฎอยูในเรื่องท่ีเลาดวย การเลาเรื่องใน
ลักษณะดังกลาว ทําใหพบวา กลวิธีการเลาเรื่องมีผลตอความนิยมในการอานของนวนิยายเรื่องน้ีคอนขางมากเพราะการเลา
เรื่องท่ีแตกตางไปจากขนบการเลาแบบเดิมๆ เปนเสมือนการการนําตัวผูอานเขาไปสูเน้ือเรื่องท่ีกําลังดําเนินไป ท้ังยังเพ่ิมความ
นาเช่ือถือของเน้ือเรื่องใหเกิดแกตัวผูอานมากข้ึนดวย ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูอานและการตีพิมพของนวนิยายท่ีเพ่ิมปริมาณ
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มากข้ึน และท่ีนาสนใจคือ การอานนวนิยายเรื่องบุพเพสันนิวาสกลายเปนการอานท่ีแตกรูปแบบออกไปนอกเหนือจากแคสราง
ความบันเทิง หากยังเปนการอานท่ีผูอานไดรับท้ังความเพลิดเพลินและความรูทางประวัติศาสตรอีกดวย 
 ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวากลวิธีการเลาเรื่องมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเรื่องเลาสามารถโนมนาวใจผูอานได
โดยการท่ีผูเลาเลือกวิธีการเลาท่ีตนเห็นวาเหมาะสมในการเลาเรื่อง ทฤษฎีการเลาเรื่องจึงนับวาเปนการสรางโลกในวรรณกรรม
ท่ีผูเลาสรางข้ึน จากวิธีท่ีหลากหลายรูปแบบใหมเีสนหและเพ่ิมอรรถรสในการอาน นอกจากน้ีการเลาเรื่องยังเปนวิธีการควบคุม
เรื่องเลาใหเปนไปในทิศทางท่ีผูเลาตองการอีกดวย 
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กลวิธีทางภาษากับการสือ่อัตลักษณเมียฝร่ังในเร่ืองเลาประสบการณการทองเที่ยว 

ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน 
Language strategies and Identity of ‘Mia Farang’ in the narrative of the travel 

experience of the "Maewad MiaBjorn" of Chand Sricharoon Andersen 
 

นัยนา วงศสาคํา 

  ภาสพงศ  ผิวพอใช 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
บทคัดยอ 

บทความวิจัย “กลวิธีทางภาษากับการส่ือลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด ‘แมวาดเมียบียอรน’ ของจันทร ศรี
จรูญ แอนเดอรสัน” น้ี เปนการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) โดยศึกษาจากวาทกรรม
สาธารณะท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวของกับเมียฝรั่งหรือการแตงงานขามวัฒนธรรมของหญิงไทยกับชายชาวตะวันตกซ่ึงเปนวาทกรรมท่ีผลิตขึ้นโดย
เมียฝรั่งถายทอดประสบการณของตนเองอันสะทอนแงมุมท่ีแตกตางจากตัวบทอื่นท่ีเมียฝรั่งมิไดเปนผูผลิตตัวบท บทความน้ีมุงศึกษา
กลวิธีทางภาษากบัการส่ืออัตลักษณ เมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอน
เดอรสันและเพ่ือศึกษาอัตลักษณเมียฝรั่งในวาทกรรมดังกลาว  ผลการวิจัยพบวา กลวิธีทางภาษาท่ีใชเพ่ือประกอบสรางอัตลักษณเมีย
ฝรั่งมี 7 กลวิธี ไดแก 1. การเลือกใชคําศัพท (Lexical Choices) แบงเปน 1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address) 1.2) การใชคํา
ขยายลักษณะเมียฝรั่ง  1.3) การใชคํากริยา 1.4) การใชนามวลีบอกสถานท่ี 1.5) การใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝรั่ง 2. การใชมูลบท
(Presupposition) 3. การใชอุปลักษณ (Metaphor) 4. การกลาวอาง (Claiming) 5. การใชสํานวน (Idioms) 6. การใชถอยคํานัย
ผกผัน (Irony) 7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป (Rhetorical Questions)  อัตลักษณเมียฝรั่งท่ีพบ 6 อัตลักษณ ไดแก การมีชีวิตสมรสท่ีไม
ประสบความสําเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสท่ีประสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง ความเกี่ยวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ 
การเปนผูท่ีไดรับการศึกษาท่ีดี การเปนผูท่ีไดรับการศึกษานอย การตองทํางานเล้ียงดูตัวเอง  อัตลักษณเมียฝรั่งเกิดจากการประกอบ
สรางโดยสังคม และสงผลตอความคิดของสังคมท่ีมีตอเมียฝรั่ง เมียฝรั่งสวนใหญดํารงตนอยูในสังคมผานสายตาท่ีถูกมองวาดอยกวา
บุคคลท่ัวไปท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สังคมรับรูชุดความคิดเดียวกันวาเมียฝรั่งมีอัตลักษณดานลบมายาวนาน แมวาอัต
ลักษณเหลาน้ันจะมีการแปรเปล่ียนไปตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมก็ตาม เม่ือภาษากับสังคมมีสวนกําหนดซ่ึงกันและกัน วาทกรรมชุด
น้ีจึงมีการสรางอัตลักษณดานบวกของเมียฝรั่งเพ่ือกําหนดการรับรูใหมของสังคม แสดงใหเห็นการพยายามสรางชุดความคิดและอัต
ลักษณดานบวกของผูผลิตตัวบทซ่ึงอาจเปนตัวแทนเมียฝรั่งอีกกลุมหน่ึงท่ีมีความเปนอื่นจากความเปนเมียฝรั่งท่ัวไปในสังคม แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางภาษากับสังคมไดอยางชัดเจน 
คําสําคัญ: การแตงงานขามวัฒนธรรม  ภาษากับอัตลักษณ  อัตลักษณเมียฝรั่ง  วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 

 
ABSTRACT 

"Language strategies and Identity of ‘Mia Farang’ in the narrative of the tourism experience of the "Maewad 
MiaBjorn" of Chand Sricharoon Andersen”. This study was conducted by critical discourse analysis (CDA), using 
public discourses of which the content is related to the cross-cultural marriage of Thai women and Western men. 
A discourse was generated by ‘Mia Farang’ who transcribed her experience and it reflected a different aspect 
from other articles. This article aims to investigate language strategies with identity transmission of ‘Mia Farang’ in 
the narrative of travel experiences of " Maewad MiaBjorn” of Chand Sricharoon Andersen” and to study the 
identity of ‘Mia Farang’s in the mentioned discourse. The results showed that 7 language strategies are employed 
to constitute the identities of ‘Mia Farang’: 1. Lexical selection consisted in terms of address, using phrases 
modifying the physical appearance of ‘Mia Farang’, using verbs; using prepositional phrases, and using noun 
phrases to identify the characteristic of ‘Mia Farang’. 2. Presupposition. 3. Metaphor. 4. Citation. 5. Idioms. 6. Irony. 
7. Rhetorical Questions.  Six identities were found in this study: 1) having a failed marriage with Thai men, 2) 
having a successful marriage with a Western spouse, 3) getting involved in service industry, 4) being well-educated 
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and having a good job, 5) being uneducated,  and 6) working as a laborer. The Identity of ‘Mia Farang’ is 
complemented by people in society and affects the notion of People in society. The majority of ‘Mia Farang’ 
exists in the society under pressure of people who look down on them. Person in society have the opinion that 
‘Mia Farang’ is inferior in terms of economy, sociability and education. A person in society has been adopting this 
negative notion for a long time even though these identities were formed according to the social context. In the 
case that social and language are regulated mutually, this discourse was produced to determine the perception 
of people in general about the positive identity of ‘Mia Farang’ and indicated that attempting to conduct the 
notion and the positive identity of the discourse producer, who may be representative of each group of ‘Mia 
Farang’. She is different from common ‘Mia Farang’ in society in that she can show the relations between 
language and society unreservedly.  
Keywords: Cross-cultural marriage, Language and Identity, Identities of ‘Mia Farang’, Critical Discourse Analysis 
 
บทนํา  

การแตงงานขามวัฒนธรรม (Cross–Cultural Marriage) ในสังคมไทยเปนประเด็นทางสังคมประเด็นหน่ึงท่ีไดรับ
ความสนใจจากนักวิชาการไทยมาอยางยาวนาน การแตงงานของหญิงไทยกับชายชาวตางประเทศเปนปรากฏการณท่ีมี
การศึกษาสถานภาพและองคความรูไวอยางชัดเจนในวงวิชาการ อาจสรุปไดวา การแตงงานขามวัฒนธรรมในสังคมไทยน้ันเกิด
ข้ึนมานาน ดังน้ี  

“สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการแตงงานระหวางหญิงชาวสยามและชายชาวจีนท่ีเขามาคาขายและอาศยัอยู
ในประเทศสยาม ระยะตอมา การตั้งฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยระหวางสงครามเวียดนาม  ( 
ค.ศ. 1965-1975 ) เอ้ือใหเกิดการแตงงานระหวางหญิงไทยกับทหารอเมริกัน เมื่อสงครามสิ้นสดุลง 
สวนหน่ึงของผูหญิงเหลาน้ีไดละท้ิงครอบครัวในชนบทไปใชชีวิตรวมกับสามีในตางแดนในทศวรรษ
ปจจุบัน การแตงงานระหวางหญิงอีสานกับชายชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตะวันตก (ฝรั่ง) 
เกิดข้ึนภายใตบริบทสังคมโลกาภิวัตนซึ่งมี         ความแตกตางจากสังคมในอดีตท่ีผานมา ท้ังในแง
ความตอเน่ือง เขมขนและหลากหลายของความสมัพันธ จึงสงผลใหปรากฏการณการแตงงานขาม
วัฒนธรรมแตกตางจากท่ีเกิดข้ึนในอดีต” (พัชรินทร ลาภานันท, ดารารัตน เมตตาริกานนท และ
เยาวลักษณ อภิชาตวัลลภ, 2550 : 4) 

  การแตงงานขามวัฒนธรรมในอดีตน้ันเปนเรื่องท่ีรัฐใหความสนใจในแงมุมท่ีสงผลตอความมั่นคงของรัฐ จึงม ีการออก
กฎระเบียบ กฎหมายจํากัดสิทธิการมีคูสมรสเปนชาวตางประเทศเพ่ือผลประโยชนของรัฐและสังคมสยามเปนหลัก มีการ
จําแนกและกําหนดความเปนอ่ืนแกชาวตางประเทศและคนไทยท่ีตองการสมรสกับชาวตางประเทศวาเปน “คนอ่ืน” ในสังคม
สยาม ท้ังเจานายและสามัญชน ในอดีตการมีคูสมรสเปนชาวตางประเทศจึงเปนเรื่อง “ผิดปกต”ิ และถูกกีดกันหามปรามใน
สมัยอยุธยา อยางไรก็ตาม ตอมาก็ไดมีการเปดกวางมากข้ึน ดังท่ี พัชรินทร ลาภานันท, ดารารัตน เมตตาริกานนท และเยาว
ลักษณ อภิชาตวัลลภ (2550 : 55)  สรุปไววา สังคมสยามไดมีพัฒนาการและมีการเปลีย่นแปลงทางสงัคมมาโดยตลอดจากยุค
ท่ีมีการกีดกันและหามปรามในสมยัอยุธยา ก็ไดปรบัเปลีย่นมาสูการเปดโอกาสกวางข้ึนใหมีการแตงงานขามวัฒนธรรมได
โดยเฉพาะในกลุมสามญัชน สวนกลุมท่ีดูจะมีการจัดระเบียบใหมท่ีเครงครัดก็คือกลุมเจาและขาราชการ จนกวาจะทรงมีพระ
บรมราชานุญาตเสียกอนจึงจะแตงงานขามวัฒนธรรมได 
 พลวัตของการแตงงานขามวัฒนธรรมในชวงตอมาเริม่เปนการแตงงานท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ กลาวคือ     การแตงงาน
ของหญิงไทยในฐานะเมียเชา เมียสั่งทางไปรษณีย เปนการแตงงานท่ีทําใหเกิดการเคลื่อนยายและไหลเวียนของประชากร 
สินคา เงินตราและการแลกเปลีย่นขามพรมแดน ทําใหหญิงไทยท่ีแตงงานกับชายชาวตะวันตก ถูกสังคมกําหนดคณุคา 
โดยเฉพาะหญิงชนบทอีสานน้ัน มกัถูกมองในหลายลักษณะและถูกกําหนดอัตลักษณ “เมียฝรั่ง” ดังท่ี ทินวัฒน สรอยกุดเรือ ( 
2558 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาวาทกรรมสาธารณะท่ีเมียฝรั่งไมไดผูประกอบสรางวาทกรรมไว ไดแก “การมีชีวิตสมรสท่ีไมประสบ
ความสําเร็จกับสามีคนไทย การมีชีวิตสมรสท่ีประสบความสําเรจ็กับสามฝีรั่ง การมีชีวิตสมรสท่ีไมประสบความสาํเรจ็กับสามี
ฝรั่ง การเปนเมยีฝรั่งท่ีมีสามเีปนคนสัญชาตเิยอรมัน การมลีักษณะทางกายภาพดานบวก การมลีักษณะทางกายภาพดานลบ 
การเขาไปเก่ียวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมบริการ การเปนเมยีฝรั่งทําใหฐานะทางการเงินและฐานะทางสังคมดีข้ึน การมีชีวิต
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ท่ีลําบากยากจน การเปนผูท่ีมีการศึกษาท่ีดี การเปนผูท่ีมีการศึกษานอย การมีภมูิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การมี
ภูมิลําเนาในภูมภิาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย การมีความกตญัู       การทํางานท่ีตองใชแรงงาน การไมดูแลบุตร การถูกสังคม
ดูถูกเหยียดหยามและไมใหเกียรติ การเปนกุลสตรี และการไมเปนกุลสตร”ี  
 การสะทอนอัตลักษณเมียฝรั่งท่ีกลาวมาน้ัน แทจริงแลวเปนเพียงสวนหน่ึงของขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสงัคม หญิงไทย
ท่ีแตงงานกับชายชาวตะวันตกบางสวน เปนคนท่ีมีการศึกษาดี ฐานะดี ใชภาษาอังกฤษไดดี และมิไดแตงงานเพ่ือยกระดับ
ฐานะหรือเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม แตเปนการแตงงานดวยความรัก หากวิเคราะหวาทกรรมท่ีผูผลติ    ตัวบทเปนเมีย
ฝรั่งท่ีมีพ้ืนฐานดังท่ีกลาวมาน้ันอาจสะทอนอัตลกัษณ “เมียฝรั่ง” อีกมุมมองหน่ึงก็เปนได เรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว 
ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน ถือเปนวาทกรรมท่ีถายทอดเรื่องราวและประสบการณชีวิตและ
การทองเท่ียวของผูผลติตัวบทซึ่งเปนเมียฝรั่งท่ีมีการศึกษาดี ใชภาษาอังกฤษไดดีและแตงงานกับชายชาวตะวันตกดวยความรัก 
เน้ือหาเรื่องเลาเชิงสารคดีชุดน้ี นอกจากจะนําเสนอขอมลู ประเด็นท่ีสะทอนความแตกตางหรือการผสมกลมกลืนของ
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตก ความคดิความเช่ือตาง ๆ แลวยังถายทอดมมุมองของเมียฝรั่งท่ีมีการศึกษาไดอยางด ี
การถายทอดความคิดของผูเขียนเกิดจากประสบการณการใชชีวิตท่ีประเทศนอรเวย รวมท้ังการเดนิทางทองเท่ียวในประเทศ
ตะวันตก 
 ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับอัตลักษณเมียฝรั่งในวาทกรรมเรื่องเลา
ประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษากับการ
สื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในในวาทกรรมดังกลาวตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ตามกรอบแนวคิดท้ังสามของแฟรเคลาฟ 
(Fiarclough) โดยศึกษาจากวาทกรรมเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมีย บียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ 
แอนเดอรสัน จํานวน 8 เลม ไดแก 1) ตอน นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป 2) ตอน ดูโอลิมปกฤดูหนาวแบบไทย ๆ 3) 
ตอน พาเด็กไทยทองยุโรป 4) ตอน เท่ียวเมืองเติรก 5) ตอน ทองเกาะทะเลเหนือ 6) ตอน แหวกยิวเขาฉนวนกาซา 7) ตอน 
นอนบนรถไฟกินบนรถไฟในอเมริกา และ 8) ตอน ทองยุโรปกับรถบุโรท่ัง ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ทราบความสัมพันธ
ระหวางภาษาและความคิดท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับอัตลักษณเมียฝรั่งในวาทกรรมเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด 
“แมวาดเมียบียอรน” ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน และเขาใจอัตลักษณเมียฝรั่งท่ีผูผลิตตัวบทเปนเมียฝรั่ง ซึ่งสามารถ
แสดงความหลากหลายของอัตลักษณเมียฝรั่งและเปรียบเทียบใหเห็นความเหมือนหรือความแตกตางกับอัตลักษณเมียฝรั่งท่ี
ปรากฏอยูแลวในปจจุบัน  
  นิยามศัพทในบทความวิจัยน้ี ไดแก 1. วาทกรรม (Discourse) หมายถึง วิธีการผลิตความหมาย ความรู  ความจรงิ 
อํานาจ และความเช่ือท้ังเปนท้ังนามธรรมและรูปธรรมเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัวของคนในสังคมโดยใชภาษาเปนเครื่องมือใน
การสรางและสื่อชุดความหมายท่ีมีความสมัพันธกับปริบททางสังคมและวัฒนธรรม 2. วิถีปฏิบัติทาง วาทกรรม (Discourse 
Practice) หมายถึง กระบวนการในการสรางหรือผลติตัวบท การบริโภคหรือการรับตัวบท และการตอกย้ํา ผลิตซ้ํา หรือ
กระจายตัวบทในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 3. อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดวา “ฉันเปนใคร” ซึ่งเปนสิ่งท่ีถูก
หลอหลอมมาจากสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผานการติดตอสื่อสารปฏสิัมพันธกับคนรอบขางในสังคม ท้ังน้ี 
การมองวาฉันเปนใครน้ันม ี2 มิติดวยกัน คือ อัตลักษณท่ีผานการมองโดยตัวเอง และอัตลักษณท่ีผานการมองโดยบุคคลอ่ืน ใน
บทความวิจัยน้ีเปนการศึกษาอัตลกัษณท้ังสองมิติ  4. เมียฝร่ัง หมายถึงหญิงไทยท่ีมสีามีเปนชาวตะวันตก และสถานภาพการ
เปนสามภีรรยาของท้ังคูอาจมีท้ังลกัษณะทางนิตินัยหรือทางพฤตินัยอยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสองอยางรวมกัน 
 
วาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis)  
  ภาษาเปนกิจกรรมทางสังคม มคีวามเก่ียวของสัมพันธกับสังคม ลกัษณะทางภาษา กลวิธีทางภาษาและกลวิธีทาง
วาทกรรมก็ลวนแตเช่ือมโยงไปสูความหมายทางสังคมวัฒนธรรมของผูใชภาษาท้ังสิ้น ซึ่งความคิดเชิงสังคมท่ีแฝงมากับลักษณะ
การใชภาษาในบริบท ก็คือ เรื่องอํานาจ (power) และอุดมการณ (Ideology) ซึ่งสัมพันธกับการผลิตขอความและการเลือก
ภาษาท่ีใชสื่อในขอความ การวิเคราะหขอความในมิติทางภาษาจึงไมควรละเลยตอบริบททางสังคมวัฒนธรรม จําเปนตองมีการ
วิพากษ (critical) เขามาวิเคราะหขอความกับสังคม เพ่ือลดความเปนธรรมชาติของอํานาจและอุดมการณซึ่งแฝงอยูอยาง
แนบเนียนจนบางครั้งผูใชภาษาอาจไมทันไดตระหนักถึง เปนการอธิบายสิ่งท่ีแฝงเรนอยู  ใหปรากฏชัดออกมาดวยหลักฐานทาง
ภาษาท่ีอยูในตัวบท เพ่ือแสดงใหเห็นวาตัวบทน้ันเก่ียวของกับวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมอยางไร ท้ังน้ีมิใชการตัดสินถูกผดิ 
หากแตเปนการตองทําใหประจักษชัดแจงถึงเบ้ืองหลังท่ีซับซอนของอํานาจและอุดมการณใหปรากฏออกมาอยางชัดเจน 
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 ผูวิจัยจะนําเสนอวิธีวิเคราะหตามแนววาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษของแฟรเคลาฟ (Norman Fairclough) และ 
เทียน เอ ฟาน ไดก (Teun A. Van Dijk) ซึ่งใชในการศึกษาครั้งน้ี 

แฟรเคลาฟเนนวา การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษตองแสดงใหเห็นความสมัพันธระหวางวาทกรรมกับสังคม จะ
พิจารณาดานเดียวไมได ดังน้ัน ในการวิเคราะหจึงตองพิจารณาตัวบท (text) พิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse 
Practice) และพิจารณาวิถีปฏิบัตทิางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Practice) ดวย 

แฟรเคลาฟใหแนวคดิในการวิเคราะหตัวบท (Text) วา ตัวบทประกอบสรางความหมาย มีลักษณะเปนชุดของ
ตัวเลือก คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหน่ึงจากชุดตัวเลือกท่ีมีอยูในระดับตาง ๆ เชน ระดับคาํศัพท ระดับโครงสรางประโยค 
ฯลฯ เพ่ือสื่อเหตุการณหรือสภาพจากมุมมองหน่ึง การเลือกใชภาษาแตกตางกันทําใหภาพท่ีเสนอตางกัน ซึ่งมุมมองเรื่องหนาท่ี
หรือความหมายน้ีจะทําใหเห็นวาการวิเคราะหภาษาในตัวบทมีความสําคัญ การวิเคราะหตัวบทจะโยงไปสูการศึกษาประเด็น
ทางสังคม ท้ังน้ีมีชุดตัวเลือกระดับระเบียบวาทกรรม (order of discourse) ดวย 

แฟรเคลาฟยังกลาวอีกวา สังคมมอิีทธิพลตอตัวบททางออม เพราะสังคมไดกําหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม และวิถี
ปฏิบัติทางวาทกรรมก็ไปกําหนดตวับทดวย ท่ีเรียกวา ความสมัพันธแบบวิภาษา จึงตองม ี การวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางวาท
กรรม (Discourse Practice) เพราะนอกจากวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะสงผลตอภาษาในตัวบทแลวยังสงผลตอระเบียบวาท
กรรม ซึ่งหมายถึงการรวมตัวกันของประเภทตัวบทตางๆ (genres) วาทกรรมตาง ๆ (discourses) และลลีา (style) ใน
รูปแบบเฉพาะดวย ระเบียบวาทกรรม มีองคประกอบคือ 1. ประเภทของตัวบท (genres) หมายถึง ภาษาท่ีสัมพันธกับ
กิจกรรมทางสังคมแบบใดแบบหน่ึง เชน บทสัมภาษณ บทวิจารณภาพยนตร 2. วาทกรรม (discourses) หมายถึง ภาษาท่ีใช
เพ่ือสื่อภาพแทนจากมมุมองใดมุมมองหน่ึง เชน วาทกรรมแพทยแผนจีน วาทกรรมแพทยแผนตะวันตก 3. ลีลา (style) หรือ 
เสียง (voice) หมายถึง ภาษาท่ีคนกลุมใดกลุมหน่ึงและเก่ียวของกับอัตลักษณของกลุมน้ัน เชน ลีลาของแพทย ลีลาของศาล 
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมท่ีไมเปนไปตามขนบเดมิมักจะสมัพันธกับระเบียบวาทกรรมท่ีซบัซอน เชน การรายงานขาวท่ีเปลี่ยน
รูปแบบ การบริโภคขาวของผูบรโิภคขาวท่ีเปลีย่นไป ซึ่งเปนวิถีปฏบัิติทาง       วาทกรรมท่ีเปลีย่นไปของสื่อปจจุบัน การ
วิเคราะหระเบียบวาทกรรมเปนการวิเคราะหสหบท (intertexual analysis) ควบคูไปดวยเพ่ือมุงตอบคําถามวา ประเภทของ
ตัวบทและวาทกรรมใดบางท่ีนํามาผสมผสานกัน พรอมวิเคราะห     ความเก่ียวของกับสังคมของระเบียบวาทกรรมน้ัน 

แฟรเคลาฟกลาวถึงการวิเคราะหวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio - Cultural Practice) และแบง  วิถี
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม เปน 3 ระดับ เริม่จากระดับสถานการณ (situation) คือ บริบทแวดลอมเหตุการณ      การสื่อสาร
น้ัน ตอมาคือ ระดับสถาบัน (institution) คือ สถาบันท่ีเกิดเหตุการณการสื่อสารน้ัน และระดับท่ีกวางท่ีสุด ก็คือ กรอบสังคม
วัฒนธรรม การวิเคราะหมิติน้ีจะทําใหความสัมพันธแบบวิภาษาระหวางตัวบทกับสังคม  

การวิเคราะหวาทกรรมเชิงวิพากษจะประกอบจาก 3 มิติ แฟรเคลาฟ (Fiarclough, 1995: 98 อางถึงใน วรพงศ 
ไชยฤกษ, 2556) สรุปไดวา มิติบรรยายความ คือ การวิเคราะหตัวบท ไดแก การศึกษาภาษาในตัวบท โดยดูท่ีหนวยพ้ืนฐาน
และองคประกอบทางภาษาท้ังวัจนภาษาและอวัจนภาษา ไดแก ภาษาระดับขอความ ภาพ แสง สี เสน องคประกอบภาพ เปน
ตน มิติตีความ คือ การวิเคราะหกระบวนการ (Process Analysis) ของวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม ไดแก การวิเคราะห
ความหมายแฝงนัยและอุดมการณท่ีซอนอยูในระดับลึกของตัวบท เปนการศึกษาความหมายของตัวบทในฐานะท่ีเปน
ปฏิบัติการสรางความหมายผานตัวภาษา รวมท้ังศึกษากลไก วิธีการตาง ๆ ใน      การสรางความหมายโดยเฉพาะความหมาย
ท่ีสัมพันธกับอุดมการณและความเช่ือในสังคม และ มิตอิธิบายความ คือ การศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อหรือตัวบท ภาษา 
กับบริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีสื่อหรือตัวบทน้ันปรากฏใช   เปนการอธิบายภาษาท่ีถูกหลอหลอมโดยสังคมวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธของภาษา สื่อและสังคม ซึ่งมักนําไปสูประเด็นเรื่องอุดมการณและความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม  
  แนวทางการศึกษาปริชานสังคมของเทียน เอ ฟาน ไดก (Teun A. Van Dijk) เปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีใชประกอบ
การศึกษาในครั้งน้ี กลาวคือ การพิจารณาวาทกรรมโดยเนนท่ีสื่อกลางระหวางวาทกรรมกับสังคม น่ันคือ กระบวนการทางปริ
ชานซึ่งเก่ียวของกับความทรงจํา (Memory) ไดแก ความทรงจําระดับบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณของแตละคน และ
ความทรงจําระดับสังคม ซึ่งเกิดจากความเช่ือท่ีสังคมมรีวมกัน นอกจากน้ีแตละคนยังมีภาพในความคิด (mental models) ซึ่ง
เปนสิ่งท่ีแตละคนใชผลติและเขาใจวาทกรรม ไดก อธิบายวา เรามีสิ่งควบคมุการผลติและทําความเขาใจ วาทกรรมให
เหมาะสมกับปริบท คือ ภาพปริบทในความคิด น่ันหมายความวา เราไมไดใชขอมูลท้ังหมดท่ีมีจากภาพในความคิดแตเราเลือก
เฉพาะขอมูลท่ีสอดคลองเหมาะสมกับปริบทน้ัน ๆ แนวทางของไดกทําใหเราเห็นวา ภาพปริบทในความคิดจะกํากับคําพูดและ
วิธีพูดของเรา และกํากับการตีความเหตุการณและวาทกรรมเดียวกันตางกันออกไปดวย ซึ่งสงผลโดยตรงตอการรับและผลของ
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วาทกรรม อาจทําใหการครอบงําทางความคิดมผีลตอผูรบัวาทกรรมตางกันไปออกไปดวย มติิดานปริชานสังคมของไดกจึง
นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ีดวย  
 
อัตลักษณ (Identity) 

อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีบุคคลมีตอตนเองวา “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดข้ึนจากการปฏิ-สังสรรค
ระหวางตัวเรากับบุคคลอ่ืนผานการมองตนเองและคนอ่ืนมองเรา อัตลักษณมี 2 ประเภท คืออัตลักษณสวนบุคคล (Personal 
identity) คือลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล และอัตลักษณทางสังคม (Social identity) ท่ีเกิดจากการเปนสมาชิกของ
สังคมของบุคคล อัตลักษณท้ังสองประเภทมีอิทธิพลตอกันและสงผลตอความรูสึกถึง “ความเปนตัวตนของบุคคล” ดังคํากลาว
ของ George Herbert Mead ท่ีวาตัวตนของบุคคลถูกประกอบสรางผานการติดตอสื่อสารบุคคลแตละคนคือผลผลิตของ
สังคมท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธกับบุคลอ่ืนในสังคม อัตลักษณเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง มิไดเกิดข้ึนมาพรอมกับบุคคล เปนสิ่ง
ซับซอนท่ีถูกประกอบสรางท้ังจากตัวเราและจากสังคม มีท้ังตัวตนท่ีเรามองตนเอง ตัวตนท่ีเราตองการใหคนอ่ืนมองเรา และ
ความเปนจริงท่ีคนอ่ืนมองตัวตนของเรา (ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 :12 ) 
  สุรเดช โชติอุดมพันธ (2548: 3-4 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558: 12) ยังกลาวเพ่ิมเติมอีกวา ปจจุบัน
มุมมองประเด็นอัตลักษณเปลี่ยนไปจากอดีต จากเดิมท่ีเคยมองวาอัตลักษณเปนสิ่งท่ีตายตัว ไมแปรเปลี่ยนและดําเนินไปอยาง
มั่นคงควบคูไปกับการดํารงชีวิต มาสูแนวคิดวา อัตลักษณ เปนสิ่งท่ีข้ึนอยูบริบทเวลาและสถานท่ี แปรเปลี่ยนไปตาม
สถานการณรอบขางและแงมุมท่ีหลากหลาย เชน ฐานะทางสังคม เพศสถานะ เพศสรีระ อายุ และอุดมการณทางการเมือง 
มนุษยเริ่มเปดกวางและยอมรับอัตลักษณท่ีหลากหลายและซับซอนมากยิ่งข้ึน กระบวนการสรางและนําเสนออัตลักษณ อาจ
เกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ แตโดยรวมแลว เกิดจากการสรรหา ความแตกตางระหวาง “ความเปนตัวตน” และ “ความเปนอ่ืน” 
ในลักษณะข้ัวตรงขาม (Binary opposition)  
 อาจกลาวไดวา อัตลักษณเปนความรูสึกนึกคิดถึงความเปนตัวตนของบุคคล อาจเปนความรูสึกท่ีบุคคลมองตนเอง 
หรือบุคคลอ่ืนมอง หรือท้ังสองลักษณะประกอบสรางรวมกัน  อัตลักษณเปนสิ่งท่ีไมตายตัว มีความลื่นไหลและสามารถแปรไป
ตามบริบททางสังคม เน่ืองจากการเกิดอัตลักษณถูกประกอบสรางจากตัวบุคคลและสังคม นํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิด
ของอัตลักษณท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แนวคิด “ฉันเปนใคร” หรือ Who am I? ซึ่งพิจารณาไดสองมิติ คือ ฉันเปนใคร โดย
ฉันมองตัวฉันเอง และ ฉันเปนใครผานบุคคลอ่ืนมอง  
 
กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมียฝร่ังในเร่ืองเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ จนัทร 
ศรีจรูญ แอนเดอรสัน 
  กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมยีฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมยีบียอรน” ของ 
จันทร ศรีจรญู แอนเดอรสัน ปรากฏหลายลักษณะ ดังน้ี 

1. การเลือกใชคําศัพท (Lexical Choices) 
  การเลือกใชคําศัพทในการสื่อความหมายของสิ่งๆ หน่ึงในการสื่อสาร สามารถบงบอกเจตนาของผูสราง      วาท
กรรมท่ีมีตอสิ่งเหลาน้ันได ดังน้ัน กลวิธีการเลือกใชคําศัพทจึงมีความสําคัญตอการตีความ วาทกรรมซึ่งแฝงอุดมการณท่ีมีตอ
บางสิ่งไว ดังท่ี van Dijk (1995: 259 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 : 13) กลาววา กลวิธีการเลือกใชคําศัพทสามารถ
สื่อถึงอุดมการณท่ีแฝงอยูในวาทกรรมได ท้ังน้ี การเลือกใชคําศัพทเปนกลวิธีทางภาษาท่ีสําคัญ   ท่ีชวยผูรับสารในการตีความ
เหตุการณตาง ๆ ชวยในการทําความเขาใจเจตนาของผูท่ีเก่ียวของในเหตุการณน้ันๆ  ดังน้ัน การเลือกใชคําศัพทจึงชวยทําให
เขาใจสารท่ีผูผลิตตัวบทตั้งใจท่ีจะสื่อถึงผูรับสาร นอกจากน้ี คําศัพทยังสามารถบงบอกไดวาผูผลิตตัวบทมีความคิดเห็นอยางไร
ตอการกระทํา ตอผูรวมในเหตุการณ และตอตัวเหตุการณเอง โดยความคิดเห็นน้ัน ๆ อาจเปนในเชิงบวกหรือในเชิงลบ หาก
พบวามีการใชคําบางคําซ้ําไปซ้ํามา หรือมีการใชกลุมคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันบอย ๆ ก็แสดงวาผูผลิตตัวบทตั้งใจท่ีจะ
นําเสนอประเด็นสําคัญท่ีแฝงความหมายบางอยางแก ผูรับสาร (Machin and Mayr, 2012: 37 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุด
เรือ, 2558 : 14) 
  1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address)  
 การเรยีกช่ือเปนกลวิธีทางภาษากลวิธีหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นมมุมองและความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีกลาวถึงไดเปนอยางดีและ
มักจะเก่ียวพันกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม เราทุกคนตางก็มีช่ือและไดรับการตั้งช่ือตั้งแตแรก และเราก็ใชช่ือเชนน้ัน ทําให
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เรารูวาเราเปนใคร และคนอ่ืนก็แยกเราออกจากคนอ่ืนได ท้ังน้ีการเรยีกขานในการระบุตัวบุคคล ยังเปน การแสดง
ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงเปนอยางไร มีความใกลชิดหรอืมีความสนิทสนมกัน เคารพยกยองกันมากนอยเพียงใด 
(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557 : 140-145 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ, 2558 : 105) ตัวบทใชคําเรียกเพ่ือสื่อความหมาย
ดังตอไปน้ี  

(1) : อีกท้ังยังสละอะไรๆ อีกหลายรอยพันอยาง รวมท้ังภาษาพูดภาษาเขียนประจําวันดวย เพ่ือไป
รับหนาท่ีเปนเมียอยางเดียว หรืออีกนัยหน่ึงเปน “อีแจว” บางครั้งก็เปน “อีตัว” ประจําตัวของอี
ตาเคราหนาตายเช้ือสายไวก้ิงท่ีอยูแถบข้ัวโลกเหนือ ฟงแลวรูสึกถึงความโงของแมวาดไหมคะ  
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 2 
 

(2) : ท้ังๆ ท่ีรูวาแมวาดวางแผนจะเดินทางตนเดือนสิงหา คุณเธอก็เลือกลาพักรอนตอนน้ัน
เหมือนกันเปนเวลา 2 อาทิตย แถมมีบัญชาหนาตาเฉยใหแมวาดติดตามไปทําหนาท่ีเปนอีแจวและ
เปนอีตัวนอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 3 

 

จากตัวอยางท่ี 1 และ 2 ตัวบทใชคําเรียก “อีตัว” เพ่ือสื่อความหมายวาเมยีฝรั่งท่ีตองยายตามสามีไปอยางประเทศ
น้ัน ตองสละทุกอยางท่ีเมืองไทยเพ่ือไปทําหนาท่ี เหมือน “โสเภณ”ี แตเปนโสเภณีกับเฉพาะสามีของตนเทาน้ัน ขณะเดียวกัน 
ตัวบทใชคําเรียก “อีแจว” เพ่ือสือ่ความในฐานะท่ีเมียฝรั่งตองทําหนาท่ีเปนแมบานและดูแลสามีในเรือ่ง ตาง ๆ อยางไรก็ตาม 
ตัวบทสื่อความหมายในทางลบวา ชีวิตของเมียฝรั่งตองปฏิบัติตนตามความเหมาะสมโดยยดึภาระหนาท่ีของสามีเปนหลัก 

 
 1.2) การใชคําขยายลักษณะเมียฝร่ัง 
  ตัวบทใชคําขยายบอกลักษณะของเมียฝรั่ง กลาวคือ หญิงไทยท่ียอมแตงงานกับชายชาวตะวันตกอายุมาก     ตัวบท
ใชคําขยายท่ีสื่อความหมายในทางลบ ไดแก อายุนอย ความรูนอย ผูหญิงไทยจนๆ สื่อวาหญิงไทยเหลาน้ันแตงงานกับชาย
ชาวตะวันตกเพ่ือยกระดับฐานะทางการเงิน ตัวบทใชคําขยายลักษณะของเมียฝรั่ง ดังตัวอยาง   
 

ตัวอยางท่ี 3 : ผูชายฝรั่งถึงแมจะมีเคราดกแตหัวเกือบลานตัวใหญโตอายุเกือบกลางคน บอย ๆ ท่ี
แมวาดเห็นผูชายลักษณะน้ีมีคูเปนหญิงไทยอายุนอยความรูนอย บางคนอาจจะประสบการณนอย 
อีกดวย เพราะมีผูหญิงไทยจน ๆ มากมายท่ีไมเคยเปนโสเภณีมากอน แตยอมมาอยูกับฝรั่งตาม
สภาพสังคมของตัวเองชักนํามา โดยท่ีผูหญิงพวกน้ีไมมีอะไรเหมาะสมกับฝรั่งท่ีตกลงมารวมชีวิต
ดวยเลย แมแตจะพูดจาสงภาษากันก็ไมรูเรื่อง มีเรื่องเดียวเขากันไดเหมาะเหม็งคือความมีเงินกับไม
มีเงินนอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 166 

 

 จากตัวอยางท่ี 3 คําขยายเหลาน้ีแสดงใหเห็นภาพรวมของอัตลักษณเมยีฝรั่งท่ีแตงงานกับชายชาวตะวันตกท่ีอายุมา
กวา สวนใหญมีอายุนอยและความรูนอยและยากจน และสื่อความใหชัดเจนมากข้ึนโดยอธิบายวา “แมแตจะพูดจาสงภาษากัน
ก็ไมรูเรื่อง มีเรื่องเดียวเขากันไดเหมาะเหม็งคือความมเีงินกับไมมีเงิน” สะทอนบริบทสังคมท่ีทําใหหญิงไทยยอมแตงงานกับ
ชายชาวตะวันตก สิ่งท่ีทําใหหญิงไทยเหลาน้ันเลือก 
 
 1.3) การเลือกใชคํากริยา (Transitivity and Verb Processes) 
 การพิจารณาการใชคํากริยามีความสําคญัในการทําความเขาใจสิ่งท่ีกลาวถึงในตัวบท ในแงท่ีวาสิ่งท่ีกําลังกลาวถึงน้ัน
คงอยูและมตีัวตนในสถานะอยางไร ทามกลางการสื่อสารของบุคคลเชนเดียวกับความรูความเขาใจบางสิ่งบางอยางท่ีมีอยูแลว
ของบุคคลในสังคม ถอยคําท่ีปรากฏในตัวบทจึงไมเปนเพียงการแสดงขอมลูถายทอดความคิดระหวางผูสงสารและผูรับสาร
เทาน้ันแตยังสะทอนถึงความสัมพันธทางสังคมบางอยางท่ีแฝงอยูกับการสื่อสารน้ันอีกดวย (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557: 149)  
  การวิเคราะหกรยิาในประโยคจะช้ีใหเห็นถึงผูกระทําและผูถูกกระทํา รวมท้ังอุดมการณท่ีแฝงอยู ตามแนวคิดของฮา
ลิเดย โครงสรางไวยากรณของภาษาเปนระบบของตัวเลือกท่ีมีคําและโครงสรางประโยคหลากหลาย ผูสงสารจะเลือกหรือไม
เลือกใชโครงสรางและคําแบบใดเพ่ือสื่อความตามวัตถุประสงคของตนตามสถานการณการสื่อสารในครั้งน้ันๆ  
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  ตัวบทมีการใชคํากริยาท่ีสื่อถึงการไมดูแลลูกและไรความรับผิดชอบ สื่อถึงความไมรูหนังสือ สื่อการตองยายติดตาม
สามี และการตองทําหนาท่ีของภรรยา ดังตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 4 : “มีลูกดวยหรือ อายุเทาไหรแลว” ... “มี 2 คน คนโตอยูเมืองไทยมีผัวไปแลว หนูท้ิง
ไวกับแมตั้งแตเล็กๆ อีกคนลูกกับฝรั่งอายุ 16 ป แลว อยูกับพอเขา” 
ทองเกาะทะเลเหนือ : 82 

 จากตัวอยางท่ี  4  หญิงไทยท้ิงลูกคนโตไวกับแม และลูกอีกคนไวกับสามีคนไทยเพ่ือมาเปนเมียฝรั่ง สื่อถึงพฤติกรรม
ทางลบท่ีไมมีความรับผิดชอบ ท้ิงครอบครัวเดิมไวท่ีเมืองไทยเพ่ือมาอยูกับสามีฝรั่งท่ีตางประเทศ 
 

ตัวอยางท่ี 5 : “ไมตองหรอกพ่ี หนูอานหนังสือไทยไมได” 
             “อาว! แลวอานภาษานอรเวยไดหรือเปลา” แมวาดถามพลางมองดูตามมือเธอท่ี
กําลังติดสติ๊กเกอรท่ีมีภาษานอรเวยพิมพบอกวันบอกเดือนอยู 
      “อานไมออกเหมือนกันพ่ี เอบีซีดีหนูยังไมรูเลยวาตัวไหนเปนตัวไหน ลูกหนูเลิกสอนหนูไป
แลว สติ๊กเกอรน่ีหนูใชจําสเีอา วาสีไหนของวันไหน” 
ทองเกาะทะเลเหนือ : 85 

 จากตัวอยางท่ี 5 การใชคํากริยา “อานไมออก” “อานไมได” สื่อถึงความไมรูหนังสือของเมียฝรั่ง สามารถใชภาษา
พูดสื่อสารไดบาง แตขาดทักษะการอานและการเขียน ซึ่งสะทอนใหเห็นความยากลําบากในการใชชีวิตในตางประเทศของเมยี
ฝรั่งบางคน 
 

ตัวอยางท่ี 6 : ทิพยยายตามสามีไปประจําอยูเกือบท่ัวประเทศอเมริกา จนกระท่ังมาอยูประจํา
สํานักงานใหญท่ีดัลลัสตามตําแหนงของสามีท่ีใหญโตข้ึน 
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 61 
 

ตัวอยางท่ี 7 : ฝายญาติผูนองท่ีเปนญาตฝิายทางแมของแมวาดท่ีอยูยุสตันน้ัน ตามสามีอเมริกันไป
ประจําอยูท่ีประเทศเนเธอแลนด 
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 61 
 

ตัวอยางท่ี 8 : ท้ังๆ ท่ีรูวาแมวาดวางแผนจะเดินทางตนเดือนสิงหา คุณเธอก็เลือกลาพักรอนตอน
น้ันเหมือนกันเปนเวลา 2 อาทิตย แถมมีบัญชาหนาตาเฉยให   แมวาดตดิตามไปทําหนาท่ีเปนอี
แจวและเปนอีตัว 
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 3 

 จากตัวอยางท่ี 6-8 พบวา มกีารใชคํากริยา “ยายตาม” “ตาม” “ติตตาม” “ตามไป” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งมีหนาท่ีตอง
ติดตามสามีและยายตามสามไีปทํางานในท่ีตาง ๆ ในขณะเดียวกัน การใชคํากริยา “บัญชา” ก็สื่อใหเห็นวาสามีเปนหลักของ
ครอบครัว หากสามตีองยายท่ีทํางาน เมียฝรั่งก็ตองยายตามไปดวย คํากริยา “พา” แสดงความเปนใหญของสามีใน
ตางประเทศ 

 
ตัวอยางท่ี 9 : ตลอดเวลาท่ีพักอยูท่ีนอรเวยประมาณสามอาทิตย ในวันหยุด เราจะอยูกันท่ีบานบน
ภูเขา แมวาดมีหนาท่ีทํางานบานจัดการเรื่องเสื้อผาและทําอาหาร บียอรนมักหายอยูท่ีหองใตดินท่ี
เขากําลังตกแตงใหเปนอพารตเมนตเล็กๆ ท่ีมีพรอม หองนอน หองนํ้า หองครัวและหองน่ังเลน 
บางทีก็ซอมรถซอมราไปตามเรื่อง  

     พาเด็กไทยทองยุโรป : 134 

 จากตัวอยางท่ี 9 พบวา มีการใชคํากริยา “มีหนาท่ีทํางานบาน” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งมีหนาท่ีทํางานบานซึ่งไมตางจาก
ภรรยาท่ัวไป  
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ตัวอยางท่ี 10 : รักจะเดินทางแบบน้ีตองคลองตัว มัวกลัวน่ันกลัวน่ีอยูไมได แถมมีสามีเปนฝรั่งจะ
มัวทําตัวเปนตัวเบบ้ีอยูเดีย๋วจะโดนยันเปรี้ยง 

                   นอนกลางดินกินกลางทรายในยุโรป : 42 

 ตัวอยางท่ี 10 พบวา มีการใชคํากริยา “ตองคลองตัว” ซึ่งสื่อวาเมียฝรั่งท่ีติดตามสามไีปในท่ีตาง ๆ ตองมีความ
คลองตัว และมีทักษะการเอาตัวรอดในการเดินทางสูง ยิ่งมสีามเีปนฝรั่งยิ่งตองดูแลตัวเองไดดีหากใชชีวิตในตางประเทศ  
 

1.4 ) การใชนามวลีบอกสถานท่ี 
 ตัวบทใชนามวลีบอกสถานท่ีหรือถ่ินท่ีมาของเมียฝรั่ง   เพ่ือสื่อถึงลักษณะบางประการของเมียฝรั่งท่ีมาจากสถานท่ี
น้ัน ๆ ดังน้ี 

ตัวอยางท่ี 11 : เธอเลา (วาเวลาทําความสะอาดหองนํ้าอยู บางครัง้ ฝรั่งบางคนไมขออนุญาตกอน
เขาท้ังท่ีมีปายแจงวากําลังทําความสะอาด ใหเธอไดดาบอยๆ) สังเกตไดวาถึงแมเธอจะเปนคนไทย
ตางจังหวัด ดูเหมือนไมมีการศึกษา แตเธอคงอยูท่ีมีมานาน จนมีความเช่ือมั่น เขาใจสิทธิและความ
เสมอภาคของการอยูรวมกันของพวกนอรเวยดี ไมมีใครจะใหญโตกวาใครถึงแมจะทํางานกันคนละ
ระดับ ไมข้ีกลัวไมกลาวาใครเหมือนเด็กตางจังหวัดบานเรา” ทองเกาะทะเลเหนือ : 78 

 

 ตัวบทใชคําวา “ตางจังหวัด” ในตัวอยางท่ี 11 สื่อความหมายวาเมียฝรั่งท่ีมีภมูิลําเนาตางจังหวัดของประเทศไทยน้ัน
มักจบการศึกษาต่ํา ซึ่งความเปนตางจังหวัดในมุมมองของบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยท่ีกลุมคนซึ่งเปน “ศูนยกลาง” ไดหมาย
รวมถึงความดอยกวาของประชาชนในทองถ่ินท่ีถูกอางถึงดวย นอกจากความดอยกวาทางการศึกษาแลว ยังดอยกวาดานความ
เปนอยู เศรษฐกิจ การเขาถึงขอมูลความรูท่ีทันสมัย และถูกจํากัดสทิธิใหอยูในตําแหนงทางสังคมท่ีดอยโอกาสหรือไรอํานาจใน
การตอรองหรือเรียกรองสิทธิในเรือ่งตาง ๆ  ดังน้ัน เมื่อตัวบทใชคําวา “ตางจังหวัด” ในดานการศึกษาของเมียฝรั่ง จึงสื่อถึงให
เห็นการดิ้นรนเพ่ือหลุดพนความเปนชายขอบของหญิงไทยตางจังหวัดดวยการมาเปนเมียฝรั่งและยายถ่ินฐานตามสามี
ชาวตะวันตกแมจะมีความรูนอยก็ตาม 
  นอกจากน้ี ยังสื่อภาพของสาวไทยในตางประเทศท่ีถูกมองวาเปนโสเภณีจากภาพลักษณท่ีไมดีของหญิงไทยบางสวนท่ี
เขาไปคาประเวณีในตางประเทศดวย สาวไทยในท่ีน้ีหมายรวมถึงท้ังเมียฝรั่งและสาวไทยท่ีเดินทางไปตางประเทศดวย ดัง
ตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 12 : เด็กๆ ตอบตามท่ีแมวาดสอนเอาไว เวลาเดินทางหากใครถามมาจากไหนใหบอกวา
มาจากกรุงเทพฯ เพราะในปจจุบันกรุงเทพฯ มีช่ือเสียงโดงดังเปนท่ีรูจักกันท่ัวไปและยังฟงดูดกีวา
มาจากเมืองไทย เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสยีงไมคอยดีนักในเรื่องเก่ียวกับผูหญิงโสเภณี ผูคนจะ
ไดไมพุงความคิดไปทันทีวาพวกเราอาจเปนผูหญิงขายตัว คนตางชาติน้ันจะดูคนไทยไมออกเหมือน
คนไทยกันเอง วาใครมคีวามประพฤติอยางไร มีอาชีพอะไร เพราะกิริยามารยาทการพูดจาของแต
ละชาตไิมเหมือนกัน พาเด็กไทยทองยุโรป : 106 
 

 ตัวบทสื่อภาพลักษณดานลบของสาวไทยในตางประเทศท่ีมักถูกมองวาเปนโสเภณี เมื่อผานดานตรวจคนเขาเมืองสาว
ไทยก็มองถูกตรวจสอบอยางละเอียด ทําให “ประเทศไทย” และ “สาวไทย” ในตางประเทศเปนความไมนาภูมิใจจนตองตอบ
วามาจาก “กรุงเทพ” ท่ีมีช่ือเสียงเรื่องการทองเท่ียวและเรื่องอ่ืน ๆ อยูบางตามมุมมองของตัวบท 

1.4 ) การใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝร่ัง 
ตัวบทใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมยีฝรั่ง แสดงถึงหนาท่ีท่ีตองทําของเมียฝรั่ง ดังน้ี 

ตัวอยางท่ี 13 : แมวาดภรรยาผูซื่อสตัยตะเกียกตะกายตามมาดวย แบกมาพรอม ไมวาจะเปน
กลองถายรูป กลองวิดโีอ กลองสองทางไกล คอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว กระเปาเสื้อกันหนาท่ีขนมา
เกือบหมด กระเปาเครื่องสําอาง กระเปาใสรองเทาสาํหรับสูหิมะแบบตางๆ  กินเน้ือท่ีไปครึ่งรถเทา
น้ันเอง เหลือท่ีแอบ ๆ ไวใหบียอรนใสของท่ีจําเปนสําหรับตรวจงานโอลิมปกไวพอสมควรดูโอลิมปก

ฤดูหนาวแบบไทย ๆ : 17 
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 ตัวอยางท่ี 13 แสดงใหเห็นวา การเปนเมียฝรั่งก็ไมไดตางจากเมยีท่ัวไป คือ ตองจงรักภักดีตอสามแีละปฏิบัติหนาท่ี
ดูแลสามีซึ่งเปนเสาหลักของครอบครัว ตัวบทใชนามวลี “ผูซื่อสัตย” แสดงใหเห็นการทําหนาท่ีอยางดีของเมียฝรั่งท่ีใชชีวิตใน
ตางประเทศ 

2. การใชมูลบท (Presupposition) 
  Porter (1986: 35 อางถึงใน ทินวัฒน สรอยกุดเรือ , 2558 : 19) ไดใหความหมายมูลบทวา คือ การคาดคะเนถึง
ผูรับสารและบริบทจากตัวบทท่ีสื่อออกมา เชน ประโยค “Why do you look so gorgeous today, Jane?” ผูรับสาร
สามารถคาดเดาขอมลูหลายอยางเก่ียวกับเจนจากประโยคน้ี เชน เจนไมไดดดูีทุกวัน หรือ อาจมีบางสิ่งบางอยาง เชนโอกาส
พิเศษท่ีทําใหวันน้ีเจนตองแตงตัวดเีปนพิเศษสภาวะเกิดกอนเปนสิ่งท่ีเปนภูมิหลังท่ีผูพูดรูอยูแลวและมักจะไวในฐานท่ีเขาใจ 
โดยถือวาเปนภูมิหลังท่ีผูรับสารก็นาจะรูอยูแลวเชนกัน (common knowledge/background knowledge) (สุจรติลักษณ ดี
ผดุง, 2552: 37)  
 มูลบททางวัจนปฏิบัตศิาสตร เปนการพิจารณาท่ีโครงสรางภาษาเดียวกัน ถอยคําเดียวกันสามารถแสดงไดหลาย
หนาท่ี สื่อวัจนกรรมหลายประเภท และสื่อมลูบทหลายชุด ไมจาํเปนท่ีประโยคบอกเลาจะทําหนาท่ีแตเพียง      การพรรณนา
อยางเดียว หรือประโยคคําถามจะทําหนาท่ีถามอยางเดียว  
 ในการตีความเราตองอาศัยขอมลูเก่ียวกับผูพูดผูฟง ความเช่ือของคนในสังคม ธรรมเนียม การปฏบัิติตางๆ ขอมลู
เหลาน้ีทําใหเรามีขอจํากัดทางดานภาษา ไมไดเขียนไวหรือแสดงไวอยางชัดแจงเมื่อเราสื่อสารความรูท่ีแฝงอยูเบ้ืองหลังถอยคํา
เปนสิ่งสําคญัในการตีความ (กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ และ ธีรนุช โชคสุวณิช, 2551: 39)  
  ตัวบทปรากฏรูปภาษาท่ีสื่อมูลบท ดังตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 14 : “ใช เปนคนไทย พ่ีเปนคนไทยเหรอ ไมเหมือนคนไทยเลยนะ” เธอคงหมายความ
วา ผิวแมวาดไมคล้ําแถมคอนขางอวบ มือไมแขนขาเหมือนพวกเปนโรคไรเรี่ยวแรง  

ทองเกาะทะเลเหนือ : 77 

 จากตัวอยางท่ี 14 สื่อมูลบทวา เมียฝรั่งท่ีเปนคนไทยสวนใหญจะผวิเขม ไมอวบ มีบุคลิกคลองแคลว ทะมัดทะแมง 
ซึ่งตางจากผูผลิตตัวบทโดยสิ้นเชิงซึ่งแมจะเปนเมียฝรั่งเชนเดยีวกันแตก็ตางจากอัตลักษณของเมียฝรั่งท่ีเปนสาวไทยสวนใหญ
ตามการรับรูของสังคมไทย  

ตัวอยางท่ี 15 : “อาวแลวเรามาอยูกับเขา ตองทํางานแลวตองกลับไปทํากับขาวใหเขาอีกหรือ
เปลา” แมวาดถามแบบคนไทยแทๆ  
ทองเกาะทะเลเหนือ : 83 

จากตัวอยางท่ี 15 สื่อมูลบทวา เมียฝรั่งตองปรนนิบัตสิามีแมวาตัวเองจะทํางานหนักก็ตองไปทํางานบานดวย ซึ่ง
สัมพันธกับการใชคําเรียก “อีแจว” ในตัวอยางท่ี 1 และ 2  

ตัวอยางท่ี 16 : เปนเรื่องปกติของสามีภรรยาฝรั่งท่ีจะตองชวยกันทําทุกอยางเพราะไมมีคนงานมา
ชวยทํางานเหมือนในบานเรา 
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 80 

 จากตัวอยางท่ี 16 “เปนเรื่องปกต”ิ สื่อมูลบทวา ครอบครัวสามภีรรยาฝรั่งมักไมมีคนงานมาชวยงานบาน ทุกอยางใน
บานสามภีรรยาตองชวยกันทําเอง 

ตัวอยางท่ี 17  : ตั้งแตน้ันมาอีตากงสุลรูปงามน่ีจะข่ีรถสปอรตคันแพง เทียวไลเทียวข่ือจีบแมวาด
ยางไรก็ไมเปนผล เพราะเห็นอนาคตอยูทนโทวาถาไดสามีอาหรับน้ันเห็นจะตองอยูประจําในครัว
แหงๆ หารูตัวไมวาถึงหลบไปเปนเมียฝรั่งก็ใชจะหนีครัวพน แถมยังตองอยูในครัวคนเดียวไมมผีูชวย
เลย 
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 92 

  จากตัวอยางท่ี 17 สื่อมูลบทวา การเปนเมียฝรั่งน้ันตองทํางานครวัเหมือนการเปนเมียของสามีชาตอ่ืินๆ “ใชจะหนี
ครัวพน” แสดงใหเห็นวาการเปนเมียและการทําครัวน้ันเปนของคูกัน 

ตัวอยางท่ี 18 : แมวาดจําเปนตองมีวีซาเขาทุกประเทศในสแกนดิเนเวีย ซึ่งแตกอนคนไทยไม
จําเปนตองทําวีซา แตปจจบัุนจําเปนตองขอวีซาเขาทุกประเทศ  
ทองยุโรปกับรถบโุรทั่ง :18 
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ตัวอยางท่ี 19 : ตามปกติถามีแมวาดท่ีเปนสาวไทยน่ังมาดวยก็เรยีกรองความสนใจ และมีความ
ยุงยากกวาจะผานเขาเยอรมนีไดมากอยูแลว เพราะมสีาวไทยไปเปนโสเภณีในเยอรมนีมากมาย จน
เขาตองมีระเบียบเขมงวดในการระวังท่ีจะไมใหสาวไทยหลุดเขาไปในประเทศของเขาไดสะดวกนัก 

ทองยุโรปกับรถบโุรทั่ง :35 

 จากตัวอยางท่ี 18-19 สื่อถึงเมียฝรั่งท่ีเปนคนไทยเดินทางในยุโรปวามักถูกตรวจสอบอยางละเอียดเพราะกลัววาจะ
เขาไปขายตัว สื่อมูลบทวา ผูหญงิไทยท่ีเดินทางเขายุโรปสวนหน่ึงเปนผูหญิงท่ีเดินทางไปคาประเวณ ี  ดังตัวอยางท่ี 18สื่อวา 
“แตกอน” คนไทยไมจําเปนตองมวีีซา แต “ปจจุบัน” ตองขอวีซากอนจึงจะเดินทางเขาประเทศเหลาน้ันไดเพราะช่ือเสยีงดาน
ลบเรื่องการขายตัวของผูหญิงไทยในยุโรป เชน ประเทศเยอรมนี ดังตัวอยางท่ี 19 

3. การใชอุปลักษณ (Metaphor)  
  อุปลักษณ (Metaphor)  ในท่ีน้ี คือ อุปลักษณเชิงมโนทัศน (Conceptual Metaphor) คือ การเปรียบเทียบสิ่ง
หน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง โดยท้ังสองสิ่งมาจากวงความหมายท่ีตางกัน โดยมีการถายโยงความหมายจากวงความหมายตนทาง 
(source domain) ซึ่งเปนแบบเปรียบไปยังความวงความหมายปลายทางซึ่งเปนสิ่งท่ีถูกเปรียบ (target domain) ปรากฏดังน้ี 

ตัวอยางท่ี 20 : คนท่ีเช็กแมวาดเปนเจาหนาท่ีผูหญิงอายไุมเกินสามสิบป หนาตาสวยแตดู
เครงเครยีด เปดหนังสือแมวาดตรวจดูอยางละเอียด คงเปนเพราะหนังสือเดินทางของหญิงไทยซึ่ง
เปนธรรมเนียมอยูแลว ไมวาไปท่ีไหน ตองมีเรื่องใหนาสงสัยวาจะมาขายเน้ือขายตัว โดยเฉพาะ
หนังสือเดินทางของแมวาด ท่ีมีการเดินทางไปโนนไปน่ีมากเปนพิเศษ 
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 23-24 

ตัวอยางท่ี 21 : อยางไรก็ตามถึงผูหญิงพวกน้ีจะเอาความเปนผูหญงิขาย จะขายสักก่ีครั้งก่ีหน จะ
ขายไปใหใครคนสักก่ีคน ความเปนผูหญิงของเธอยังคงอยูกับเธอเสมอ 
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 167 

 
ตัวอยางท่ี 22 : ไมแปลกอะไรท่ีพวกยิวในประเทศนอรเวยจะนึกไมออกจริงๆวา ทําไมแมสาวไทยน่ี
แกคิดจะไปอิสราเอลโดยการออกจากประเทศนอรเวย มเีลหเหลีย่มอะไรหรือเปลา หรือขายตัวท่ี
นอรเวยไมไดเลยจะไปขายตอท่ีอิสราเอล พวกเราคอนขางจะมีช่ือเสยีงดานน้ีอยูแลว 
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 14 

 จากตัวอยางท่ี 20-22 เมียฝรัง่ท่ีเปนคนไทยสวนใหญมักถูกตรวจสอบอยางละเอียดกอนการผานเขาตางประเทศ
เพราะถูกเฝาเรื่องการคาประเวณ ี ตัวบทสื่อใหเห็นการเปรียบความเปนผูหญิงกับสินคาวาสามารถซือ้ขายไดโดยใชเงินหรือของ
มีคา ดังน้ัน การรับรูของสังคมตางประเทศจึงมีอคตติอหญิงไทยโดยเฉพาะเมยีฝรั่งท่ีมักจะถูกมองวาเปน “สินคา” ท่ีถูกสงเขา
มาเพ่ือ “ขาย” ในตางประเทศ บันทึกการเดินทางท่ีมีสถานท่ีท่ีเดนิทางมากยิ่งทําใหถูกสังคมตางประเทศมองวาไปคาประเวณี
ในหลายประเทศ 

ตัวอยางท่ี 23 : เปนอันวาแมวาดตองเดินแบก “อิมเมจ” ของตัวเอง ฝาสายตาเมินๆ เหมือนมอง
ทะลุของชาวสแกนดท่ีน่ังเต็มพรืดไปท้ังเรือบินเหลาน้ีไป 

เที่ยวเมืองเติรก : 16 

 ตัวอยางท่ี 23 สื่อใหเปรียบ “อิมเมจ” หรือ “ภาพลักษณ” ของผูหญิงไทยในดานลบวาเปนสิ่งของท่ีมี      ความหนัก
ท่ีเมียฝรั่งตอง “แบก” ไปดวยและหลีกเลี่ยงการมองอยางดูถูกจากสายตาคนตางชาตไิมได เพราะภาพลักษณเรื่องของการเขา
มาขายตัวในตางประเทศน้ีเปนภาพลักษณท่ีทําใหผูหญิงไทยไรศักดิศ์รีและตองทนถูกมองอยางต่ําตอย แมวาจะไมไดเปน
เชนน้ันก็ตาม 

4. การกลาวอาง (Claiming) 
 การกลาวอางในงานวิจัยน้ีไดนําการกลาวอาง 3 ลักษณะมาใชเปนกรอบในการวิเคราะหตัวบท ไดแก การกลาวอาง
วาเปนความคิดของคนสวนใหญ การกลาวอางความคิดความเช่ือหรือเหตุการณท่ีมีอยูกอนหนาน้ีโดยท่ีขาวหรือเหตุการณน้ัน
ถูกนํามาเลาใหมผานตัวละครอ่ืนๆ และการกลาวอางโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งปรากกฎในตัวบท ดังตัวอยาง 
  1) การกลาวอางวาเปนความคดิของคนสวนใหญ ซึ่งอาจพบการใชคาํอางถึงบุคคล (Referential choices) โดยการ
นําเสนอบุคคลในฐานะปจเจกบุคคลหรือในฐานะกลุมคนแบบเหมารวม (Specification and genericisation) ท่ีแสดงถึงการ
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อางวาเปนความคิด หรือการกระทําของกลุมคนสวนใหญ ซึ่งผูเชียวชาญในตัวบทมีอํานาจในการออกคําสั่งหรือใหคําแนะนํา 
(Van Leeuwen, 1996: 42-70) เชน เมียฝรั่งท่ัวไป เปนตน ดังตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 24 : ความสุขสบายมากนอยข้ึนอยูกับโชควาสนาของผูหญิงแตละคนจะไดเจาบุญนาย
คุณแบบไหน ยากท่ีจะแตงไปเปนเมียเหมือนเมียฝรั่งท่ัวไป หรือ เหมือนเมียไทยท่ีแตงกับคนไทยท่ี
ถึงจะโดนตบตีบาง ก็ยังเขาใจวาโดนผัวตบตเีรื่องอะไร จะหนีไปทางไหน หนีไปหาใคร 
นอนบนรถไฟ กินบนรถไฟ ในอเมริกา : 166-167 

จากตัวอยางท่ี 24 “เมียฝรั่งท่ัวไป” เปนคําเรียกท่ีกลาวอางถึงวาเมยีฝรั่งสวนใหญสุขสบายเพราะการแตงงานกับสามี
ชาวตะวันตก  

ตัวอยางท่ี 25 : พวกฝรั่งตางชาติน้ันดูไมออกหรอกคะ ถาเปนสาวไทยก็ตีขลมุรวมๆ ไวกอนวาใช
แหง ๆ เพราะมีบรรดาสาวไทยบางจําพวกไปแสดงภาพพจนไวมากมาย จนกระท่ังผูอ่ืน ๆ เขาคดิ
วาผูหญิงไทยเปนกะหรี่กันไปท้ังประเทศ 

ทองยุโรปกับรถบโุรทั่ง :35 
 

ตัวอยางท่ี 26 : ไมวาความเปนไทยจะต่ําตอยในสายตาคนอ่ืนอยางไร แมวาดก็ยังหยิ่งท่ีจะเปนคน
ไทยเสมอ ถึงแมวาจะตองแอบหยิง่ เพราะแมวาดอยูในโลกแหงความจริงท่ีรูวาผูคนท้ังโลกเขามอง
เราอยางไร 
เที่ยวเมืองเติรก : 27 
 

ตัวอยางท่ี 27 : แมวาดรูดีวาในสายตาของพวกนอรเวยสวนมาก ผูหญิงไทยท่ีแตงงานกับคน
ตางชาติมีภาพพจนไมดีเลย เพราะคนพวกน้ีเปนพวกท่ีคิดถึงเรื่องความเสมอภาค เรื่องสิทธิ
มนุษยชนสูงมาก เขามีความคิดวาหญิงไทยท่ีขายตัวใหแกเงินเปนพวกท่ีทําใหคุณคาของมนุษย
ตกต่ํา รังเกียจการอยูรวมกันของผูชายผูหญิงดวยอํานาจเงิน ดูถูกพวกท่ีขายตัววาอยูกับผูชาย
เหมือนสัตวเลี้ยงตัวหน่ึง ไมเขาใจซึ่งกันและกันมากไปกวาการผสมพันธุกันเปน สมเพชเด็กท่ีเกิดกับ
พอแมจําพวกน้ี 

     เที่ยวเมืองเติรก : 90-91 

 ตัวอยางท่ี 25-27 ใชคําวา “ผูคนท้ังโลก” “พวกนอรเวยสวนมาก” วามอง “สาวไทย” “บรรดาสาวไทย”     “ผู
หญิงไทย...ท้ังประเทศ”  วา “ต่าํตอย” เพราะถูกมองวาเมียฝรั่งหรือหญิงไทยท่ีเดินทางเขาไปในประเทศตะวันตกอาจมาขาย
ตัว การท่ีเมียฝรั่งซึ่งไมไดเปนเชนน้ันแตถูกมองเชนน้ันยอมสงผลตอสภาพจติใจและการดํารงชีวิตในตางประเทศโดยเฉพาะเมื่อ
ตองเดินทางและมีปฏสิัมพันธกับผูคน 
 

2) การกลาวอางความคดิความเช่ือหรือเหตุการณท่ีมีอยูกอนหนาน้ี โดยท่ีขาวหรือเหตุการณน้ันถูกนํามาเลาใหมผาน
ตัวละครอ่ืนๆ เชน  

ตัวอยางท่ี 28 : คนท่ีเช็กแมวาดเปนเจาหนาท่ีผูหญิงอายไุมเกินสามสิบป หนาตาสวยแตดู
เครงเครยีด เปดหนังสือแมวาดตรวจดูอยางละเอียด คงเปนเพราะหนังสือเดินทางของหญิงไทยซึ่ง
เปนธรรมเนียมอยูแลว ไมวาไปท่ีไหน ตองมีเรื่องใหนาสงสัยวาจะมาขายเน้ือขายตัว โดยเฉพาะ
หนังสือเดินทางของแมวาด ท่ีมีการเดินทางไปโนนไปน่ีมากเปนพิเศษ 
แหวกยิวเขาฉนวนกาซา : 23-24 

 จากตัวอยางท่ี 28 ตัวบทใชการอางถึงเหตุการณท่ีมักเกิดข้ึนในตางประเทศ คือ หญิงไทยมักถูกจับกุมขอหา
คาประเวณี เมียฝรั่งในตางประเทศจึงถูกสังคมมองวาอาจจะเดินทางมาเพ่ือคาประเวณี และถูกตรวจสอบอยางละเอียดเสมอ
เมื่อตองผานดานตรวจคนเขาเมืองในตางประเทศ 

ตัวอยางท่ี 29 : แมวาดรูจักผูหญงิไทยท่ีมีการศึกษาคนหน่ึงท่ีนอรเวย สามีของเธอขอรองไมใหพูด
ภาษาไทยกับลูก กลัววาลูกจะไดรบัความอับอาย 

เที่ยวเมืองเติรก : 90-91 
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 จากตัวอยางท่ี 29 ตัวบทใชการอางถึงเหตุการณท่ีเมียฝรั่งคนหน่ึงซึ่งมีสามีเปนชาวนอรเวยถูกสามขีอรองใหไมพูด
ภาษาไทยกับลูกเพราะกลัวลูกอับอาย ซึ่งสื่อถึงบริบททางสังคมของชาวนอรเวยวาไมไดช่ืนชมคนไทยเทาไหรนัก ตัวบทสื่อให
เห็นวาคนไทยหรือคนท่ีพูดภาษาไทยคือคนท่ีมีสถานภาพทางสังคมต่ําในมุมมองของคนนอรเวยสวนใหญ   
  5. การใชสํานวน 
 สํานวนหมายถึง ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายไมตรงตามตัวหรอืมีความหมาย
อ่ืนแฝงอยู หรือถอยคําท่ีเรยีบเรยีงท่ีแสดงออกมาเปนขอความพิเศษ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2554 : 1227) การใช
สํานวนสามารถสื่อความหมายบางอยางท่ีผูผลติตัวบทตองการสื่อ และยังเปนกลวิธีทางภาษาท่ีทําใหการสื่อความสั้นลงแตได
สื่อความไดชัดเจน ผลการศึกษาพบการใชสํานวนในตัวบท ดังน้ี 

ตัวอยางท่ี 30 : นายเคยพูดกับแมวาดวา ผูหญิงไทยเปนผูหญิงท่ีฉลาดท่ีสุดในโลก เมียคนไทยอะไร 
ๆ ก็แลวแตสามี อะไร ๆ ก็ฉันเปนชางเทาหลัง แตผลออกมาจริง ๆ สามีกลับตองทําตามเมียโดยไม
รูตัว แตโสเภณีคนไทย...ยิม้ไปยิม้มา...หลอกไอหนุมฝรั่งไปไดหมดท้ังกระเปาดวยความเต็มอกเตม็
ใจของฝรั่งเอง  

เที่ยวเมืองเติรก : 89 

ตัวอยางท่ี 31 : ในทีวีมีสารคดีเรือ่งเก่ียวกับความเหลวแหลกของหญิงไทยมากมายไมเวนแตละวัน
ถาสลับชองดู ดังน้ันจะไปตําหนินอยใจคนตางชาติท่ีคิดไมดีกับเรายอมไมยตุิธรรมนัก เพราะคนของ
เราไมดีเอง คนเขาจึงดูถูกเอาได นาสงสารแตพวกคนท่ีดี ๆ นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น พลอย
กลายเปนอีตัวไปดวย  

เที่ยวเมืองเติรก : 91 

 จากตัวอยางท่ี 30 ตัวบทใชสํานวน “ชางเทาหลัง” เพ่ือสื่อใหเห็นวาเมียฝรั่งท่ีเปนคนไทยมักเปน “ผูตาม” ใหสามี
เปนใหญในครอบครัว และตัวอยางท่ี 31 ใชสํานวน “นอนหลับไมรู นอนคูไมเห็น” สื่อความวาผูหญิงไทยท่ัวไปท่ีไมไดเปน
โสเภณีและไมไดประพฤติตัวเสื่อมเสียน้ันเปนผูท่ีนาสงสารท่ีจะตองถูกมองเหมารวมจากมุมมองชาวตางชาติวาอาจจะเปน
โสเภณีท่ีมาขายตัวในตางประเทศ ในฐานะท่ีเปนผูท่ีไมไดเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีเสื่อมเสียน้ันและเปนผูท่ีตองแกลงทําเปนไมรู
ไมเห็นเรื่องท่ีนาอับอายของหญิงไทย 

6. การใชถอยคํานัยผกผัน (Irony) 
ถอยคํานัยผกผัน คือ ถอยคําท่ีสื่อความตรงขามกับความหมายตามรปู หรือ การพูดอยางหน่ึงแตความหมายตรงกัน

ขาม (saying one thing, meaning the opposite) ถอยคํานัยผกผันในภาษาตางๆ จะมีลักษณะรวมกันคือ ความหมายตาม
รูปจะเปนความหมายดานบวก สวนความหมายท่ีตองการสื่อจะเปนความหมายดานลบ หรือก็คือถอยคําดีแตความหมายไมดี
น่ันเอง (ณัฐพร พานโพธ์ิทอง , 2556: 114-115)  ปรากฏในตัวบท ดังตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 32 : สวนคนพวกไหนอยากจะใชช่ือบนหนังสือเดินทางวา “ไทยแลนด” ใหใชตอไป 
เพราะช่ือน้ีมีผลตอธุรกิจบางประเภทออกจะแย ยิ่งสาวบางจําพวกแลวหยิ่งนักหนาทีเดยีวท่ีไดเปน
หญิงไทย ขนาดพวกกะหรี่ฟลิปปนส เวียดนาม ยังตองจําแลงแสรงเปนหญิงไทยเพราะหากิน
สะดวกกวา 

เที่ยวเมืองเติรก : 95 

 จากตัวอยางท่ี 32 ตัวบทสื่อวาหญงิไทยท่ัวไปท่ีไมไดทําอาชีพโสเภณน้ัีนยอมอยากเปลี่ยนช่ือประเทศใน
หนาปกหนังสือเดินทางจาก “ไทยแลนด” เปน “สยาม” เพราะช่ือ “ไทยแลนด” มีช่ือเสียงเรื่องการขายตัว ตัว
บทเลือกรูปภาษา  “ขนาดพวกกะหรี่ฟลิปปนส เวียดนาม ยังตองจําแลงแสรงเปนหญิงไทยเพราะหากินสะดวก
กวา” เพ่ือสื่อใหเห็นช่ือเสียงดานลบของสาวไทยในตางประเทศอยางชัดเจน 

ตัวอยางท่ี 33 : เมียคนไทยอะไร ๆ ก็แลวแตสาม ีอะไร ๆ ก็ฉันเปนชางเทาหลัง แตผลออกมาจริง 
ๆ สามีกลับตองทําตามเมียโดยไมรูตัว แมแตโสเภณีคนไทย...ยิม้ไปยิ้มมา...หลอกไอหนุมฝรั่งไปได
หมดท้ังกระเปาดวยความเตม็อกเต็มใจของฝรั่งเอง  

เที่ยวเมืองเติรก : 89 
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 จากตัวอยางท่ี 33 ตัวบทใชรูปภาษา “ฉันเปนชางเทาหลัง” สื่อวาหญิงไทยเปนผูตาม แตในขณะเดยีวกันก็เปนผูนํา 
โดยแสดงผานรูปภาษา “สามีกลบัตองทําตามเมยีโดยไมรูตัว” สนับสนุนเหตผุลวาทําไมชายชาวตะวันตกจึงเลือกสาวไทยเปน
ภรรยา 

7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป 
  พจนานุกรมศัพทภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2553:387) ใหความหมาย วา
คําถามท่ีไมคาดหวังคําตอบจากผูฟง เปนประโยคท่ีมโีครงสรางของประโยคคําถามแตมคีวามหมายเปนประโยคบอกเลา ใช
เพ่ือใหผูฟงคลอยตามความเห็นของตน แนะนําหรือเพ่ือขอรอง การใชคําถามวาทศิลป จึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีทําใหผูรับตัวบทเกิด
การฉุกคิดและตระหนักถึงสิ่งท่ีผูผลิตตัวบทไดถามโดยท่ีผูผลิตตัวบทคาดหวังคําตอบไวในใจอยูแลววาคําตอบท่ีไดมาตอง
สอดคลองหรือตรงตามสิ่งท่ีผูผลิตตัวบทคิดไว อีกท้ังผูรับตัวบทตองเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตติามสิ่งท่ีผูผลิตตัวบทได
นําเสนอ เชน การใชคําถาม เอาไหม ทําไม ไหน ในตนประโยค ตัวบทมีการใชคําถามเชิงวาทศิลป ดังตัวอยาง 

ตัวอยางท่ี 34 : นึกไมออกวาความบาบ่ินท่ีดูเหมือนความกลาหาญครั้งน้ีของแมวาดชวยทําให
ภาพพจนของผูหญิงไทยในสายตาของชาวตางชาติดีข้ึนในทํานองไหน โดยเฉพาะพวกเยอรมันท่ีคุน
อยูกับขาวคราวท่ีกระฉอนของหญงิไทยขายตัว อดสงสัยไมไดวาจากน้ีไปภาพพจนของหญิงไทยคน
หน่ึงท่ีพวกเยอรมันกลุมน้ีไดรูจักน้ัน เขาจะพากันพูดถึงทํานองไหน  

เที่ยวเมืองเติรก :147 

  จากตัวอยางท่ี 34 ตัวบทใชคําถามเชิงวาทศิลป “อดสงสัยไมไดวาจากน้ีไปภาพพจนของหญิงไทยคนหน่ึงท่ีพวก
เยอรมันกลุมน้ีไดรูจักน้ัน เขาจะพากันพูดถึงทํานองไหน” ซึ่งเปนการเสนอความคิดใหผูอานไดฉุกคิดวาการท่ีผูผลติตัวบทได 
 
แสดงพฤติกรรมและแสดงความคดิเห็นตอหนาชาวเยอรมันจะสามารถลบภาพลักษณดานลบของหญิงไทยไดหรือไม หรือหาก
ภาพลักษณน้ันเปลีย่นไป จะเปลี่ยนไปอยางไร วลี “ความบาบ่ินท่ีดเูหมือนความกลาหาญครั้งน้ี” แสดง        การแบงแยก
ตัวเองของผูผลติตัวบทออกจากอัตลักษณเชิงลบของเมียฝรั่งท่ัวไปเพ่ือสรางอัตลักษณเชิงบวกของเมียฝรั่ง  
 
อัตลักษณเมียฝร่ังในเร่ืองเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด ‘แมวาดเมียบียอรน’ ของ จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน 
  อัตลักษณเมียฝรั่งบทความวิจยัน้ี เกิดข้ึนจากการประกอบสรางจากวาทกรรม อัตลักษณเหลาน้ีมีผลตอการช้ีนํา
ทัศนคติและความคิดของผูคนในสงัคมตอเมียฝรั่ง การนําเสนออัตลักษณในวาทกรรมน้ี มรีายละเอียดดงัน้ี 
 อัตลักษณท่ี 1 การมีชีวิตสมรสท่ีไมประสบความสําเร็จกับสามีคนไทย 
 วาทกรรมประกอบสรางความหมายใหเมียฝรั่งเคยผานการสมรสกับสามีคนไทยมากอน กอนท่ีจะตัดสนิใจมาเปนเมยี
ฝรั่ง วาทกรรมประกอบสรางใหเมียฝรั่งเปนผูไมมคีวามรับผิดชอบ ท้ิงครอบครัว ท้ิงลูกเพ่ือมาแตงงานใหม สอดคลองกับ
ตัวอยางท่ี 4 
 อัตลักษณท่ี 2 การมีชีวิตท่ีสมรสท่ีประสบความสําเรจ็กับสามีฝรั่ง 
 วาทกรรมประกอบสรางอัตลักษณชีวิตเมียฝรั่งท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตสมรสกับสามีฝรั่ง ชุดความหมายเก่ียวกับ
สามฝีรั่งมีความหมายทางบวก กลาวคือ เปนคนท่ีแตงงานเพราะความรักจึงดูแลเอาใจใสภรรยาท้ังรางกาย จิตใจและการ
สนับสนุนดานอ่ืนๆ เพ่ือใหชีวิตสมรสมีความสุข สอดคลองกับตวัอยางท่ี 6-8, 17 และ 24 
 อัตลักษณท่ี 3 ความเก่ียวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ 
 วาทกรรมประกอบสรางวาเมยีฝรั่งในตางประเทศมคีวามเก่ียวของกับงานบริการ เชน การเปนโสเภณี  มัคคุเทศก 
แมบาน สอดคลองกับตัวอยางท่ี 1-2, 9, 12, 15 และ 17-34 
 อัตลักษณท่ี 4 การเปนผูท่ีไดรับการศึกษาท่ีดี  
 วาทกรรมประกอบสรางวาเมยีฝรั่งเปนผูท่ีมีการศึกษาดี มีหนาท่ีการงานใหตําแหนงท่ีดี  มีทักษะการใชภาษาอังกฤษ
ท่ีดี สอดคลองกับตัวอยางท่ี 29 
 อัตลักษณท่ี 5 การเปนผูท่ีไดรับการศึกษานอย 
 วาทกรรมประกอบสรางวาเมยีฝรั่งเปนผูท่ีมีการศึกษานอย ไมสามารถใชภาษาอังกฤษไดดีแตสวนใหญสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได สอดคลองกับตัวอยางท่ี 3, 5 และ 11 
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 อัตลักษณท่ี 6 การตองทํางานเลี้ยงดูตัวเอง 
 วาทกรรมประกอบสรางวาเมยีฝรั่งตองทํางานหาเลี้ยงตนเอง แมวาสามจีะร่ํารวยแตก็ตองทํางานหาเลี้ยงชีวิตใน
ตางประเทศดวย ในขณะเดียวกันหนาท่ีในบานก็ยังตองเปนแมบานและดูแลสามีดวย สอดคลองกับตวัอยางท่ี 9-10, 13-14 
และ 16 
 
สรุป 

กลวิธีทางภาษากับการสื่ออัตลักษณเมียฝรั่งในเรื่องเลาประสบการณการทองเท่ียว ชุด “แมวาดเมียบียอรน” ของ 
จันทร ศรีจรูญ แอนเดอร แสดงใหเห็นวิธีการประกอบสรางความเปนเมียฝรั่งในวาทกรรม กลวิธีท่ีพบ ไดแก     1. การเลือกใช
คําศัพท (Lexical Choices) แบงเปน 1.1) การใชคําเรียก (Terms of Address) 1.2) การใชคําขยายลักษณะเมียฝรั่ง  
1.3) การใชคํากริยา 1.4) การใชนามวลีบอกสถานท่ี 1.5) การใชนามวลีบอกคุณสมบัติเมียฝรั่ง   2. การใชมูลบท 
(Presupposition) 3. การใชอุปลักษณ (Metaphor) 4. การกลาวอาง (Claiming) 5. การใชสํานวน   6.การใชถอยคํานัย
ผกผัน (Irony) 7. การใชคําถามเชิงวาทศิลป 

อัตลักษณเมียฝรั่งท่ีวาทกรรมประกอบสราง พบ 6 อัตลักษณ ไดแก การมีชีวิตสมรสท่ีไมประสบความสําเร็จกับสามี
คนไทย  การมีชีวิตท่ีสมรสท่ีประสบความสําเร็จกับสามีฝรั่ง  ความเก่ียวของกับอาชีพในอุตสาหกรรมภาคบริการ  การเปนผูท่ี
ไดรับการศึกษาท่ีดี  การเปนผูท่ีไดรับการศึกษานอย การตองทํางานเลี้ยงดตูัวเอง จากผลการศกึษา พบวากระบวนการ
สรางอัตลักษณในตัวบท สามารถสรางท้ังอัตลักษณของตนเองและอัตลักษณของผูท่ีถูกกลาวถึงคนอ่ืน ๆ ซึ่งใชกลวิธีการทาง
ภาษาตางลักษณะ เมื่อพูดถึงตนเอง ผูผลิตตัวบทจะใชคําเรยีกวา “แมวาด” แตเมื่อกลาวถึงบุคคลท่ีสามซึ่งเปนผูหญิงไทยท่ี
แตงงานกับชาวตางประเทศจะใชคําวา “เมียฝรั่ง” กลวิธีการใชคําเรียกลักษณะน้ีอาจเปนการพยายามแยกตัวออกจากอัต
ลักษณท่ีเกิดจากวาทกรรมกระแสหลักเก่ียวกับเมียฝรั่งซึ่งเปนอัตลักษณดานลบ นอกจากน้ียังใชคําขยาย “แมวาด” วา “เมียบี
ยอรน” ซึ่งสื่อวา “ผูผลติตวับทคอืภรรยาของ บียอรน” ไมใช “เมียฝรั่ง” แตเปน “เมียของชายท่ีช่ือบียอรน” ซึ่งแบงแยก
ตนเองออกจากเมียฝรั่งท่ัวไป แมบียอรนจะเปนชายชาวตางประเทศก็ตามแตแมวาดน้ันไมใชเมียฝรั่งเหมือนคนอ่ืน  เห็นไดจาก
ตัวบทท่ีผูผลิตวาทกรรมไมเคยใชคําเรียกแทนตัวเองวา “เมียฝรั่ง” เลยแมแตครั้งเดียว จึงเปนประเด็นท่ีสื่ออยางชัดเจนวา “แม
วาด” กับ “เมียฝรั่ง” มิไดมีอัตลักษณดานลบรวมกันท้ังหมด ตามท่ีวาทกรรมกระแสหลักหรือบริบททางสังคมวัฒนธรรมได
ประกอบสรางชุดความคดิเหลาน้ันเอาไว นอกจากน้ี อาจสื่อความวาผูผลิตตัวบทมีอัตลักษณสวนตวัท่ีแตกตางจากอัตลักษณ
เมียฝรั่งท่ัวไปเพราะพ้ืนฐานครอบครัว การศึกษา หนาท่ีการงาน ฐานะ สถานภาพทางสังคมและการไดรับการยอมรับจาก
สังคมท่ีผูผลติตัวบทและสามีดํารงอยูท้ังกอนแตงงานและหลังแตงงาน ในท่ีน้ีหมายถึงสังคมไทยและสังคมนอรเวย 

นอกจากน้ี กลวิธีทางภาษาในวาทกรรมยังสามารถบอกลักษณะความเปนธรรมชาติของอัตลักษณไดอยางชัดเจน 
ซึ่งอัตลักษณมีความลื่นไหล แปรไปตามบริบทของการสื่อสารและไมตายตัว รวมท้ังมีความหลากหลายซึ่งผูผลิต ตัวบทไดใช
กลวิธีทางภาษาในกระบวนการสรางอัตลักษณ โดยพยายามสรางอัตลักษณดานบวกเพ่ือสรางพ้ืนท่ีแสดง     อัตลักษณของเมีย
ฝรั่งท่ีแตกตางไปจากการรับรูเดิมของสังคม  

วาทกรรมชุดน้ีจึงเปนวาทกรรมท่ีมสีวนในการสรางอัตลักษณเมยีฝรั่งไวอยางหลากหลาย  ท้ังในแงท่ีสรางความ
แตกตางจากการรับรูเดิมของสังคม และสรางอัตลักษณเมียฝรั่งท่ีมากกวา 1 ลักษณะ แมวาการรับรูของสังคมไทยและสังคม
ตางประเทศจะตอกย้ําซ้ําเตมิวาเมยีฝรั่งท่ีเปนหญิงไทยน้ันมีอัตลักษณดานลบมากกวาดานบวก เชน เมียฝรั่งสวนใหญมีความรู
นอย แตงงานเพ่ือยกระดับฐานะหวังความร่ํารวย ฯลฯ เมยีฝรั่งสวนใหญจึงถูกเหมารวมและถูกมองดวยภาพลักษณดานลบมา
โดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพลักษณท่ีถูกมองในตางประเทศ แตวาทกรรมน้ีมีการสรางพ้ืนท่ีและจัดตําแหนงของเมียฝรั่ง
อีกสวนหน่ึงใหแตกตางไปจากเดมิ แสดงใหเห็นวาอัตลักษณเดิมของเมียฝรั่งไมสามารถเปนตัวแทนของตัวตนเมียฝรั่งท้ังหมดได 
กลาวคือ ผูผลิตตัวบทกําลังพยายามควบคุมการรับรูของสังคมผานกลวิธีทางภาษาตาง ๆ รวมท้ังการตัง้ช่ือชุดวาทกรรมวา “แม
วาดเมียบียอรน” ท่ีสื่อวา “แมวาด” ไมใช “เมียฝรั่งท่ัวไป” จึงเปนการโตแยงชุดความคิดเรื่องอัตลกัษณเดมิของเมียฝรั่งตาม
การรับรูของสังคมไทยและสังคมตางประเทศ วาเมียฝรั่งบางสวนไมอาจยอมรับอัตลักษณเหลาน้ันได แมจะเปน “เมียฝรั่ง” แต
ก็ไมไดมองตนเองตามท่ีสังคมกําหนดไว และแมวาอัตลักษณจะมคีวามซับซอนและเกิดจากการสั่งสมภาพลักษณ ความคดิ 
คานิยม ฯลฯ ของเมียฝรั่งมาตั้งแตอดีต แตเมียฝรั่งอีกสวนหน่ึงยอมมองตนเองตางออกไป ตัวตนท่ีมองตนเอง กับตัวตนท่ีคน
อ่ืนมองจึงเปนคนละตัวตน ดังน้ัน อาจกลาวไดวาวาทกรรมชุดน้ีสามารถใหขอมูลเพ่ือสรางชุดความคิดท่ีเปนอัตลักษณดานบวก
ของ “เมียฝรั่ง” ไดชัดเจน เชน เปนบุคคลท่ีมีความรู มีการศึกษาดี มีหนาท่ีการงานดี ไดรับการยอมรบัจากสังคมท้ังตนเองและ
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สามี กลาแสดงความคดิเห็นและสรางภาพลักษณท่ีดีของหญิงไทยในฐานะภรรยาของชาวตางประเทศได ซึ่งทําใหเกิดมุมมองท่ี
ดีและแสดงภาพลักษณท่ีดี และสรางอัตลักษณเมียฝรั่งดานบวกไดมากข้ึนกวาในอดีตและตางไปจากชุดความคิดเดิมของสังคม 
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The Effect of Explicit Instruction on Acquisition of Noun Phrases 
ผลของการสอนแบบชัดแจงเพ่ือเรียนรูนามวลี 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของบทความวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทียบผลทางการเรียนรูนามวลีท่ีเปนประธานของประโยค กอนและหลังไดรับการสอนดวย
รูปแบบการสอนแบบชัดแจง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 หอง จากโรงเรียนแหง
หน่ึงในจังหวัดสุรินทร ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองมีจํานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลัง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 8 แผน 
แบบทดสอบกอนและหลังเรียน สถิติท่ีใชในการวัดขอมูล คือ paired sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูนามวลีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการจัดการสอนดวยรูปแบบการสอนแบบชัดแจงสูงกวากอนไดรับการจัดการสอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01      
คําสําคัญ  การสอนแบบชัดแจง นามวลี กฎการสรางนามวลี  
 

ABSTRACT 
The purpose of this paper was to compare learning achievement on noun phrases as a subject of a sentence 
before and after teaching through explicit instruction. The participants of this study were from one class of 
secondary school students at a school in Surin. They were selected by using purposive sampling. The experiment 
lasted for 10 fifty minute periods. The one-group pretest-posttest design was used for the study. The instruments 
used to collect the data were eight explicit instruction lesson plans and a pretest and posttest. The data were 
statistically analyzed using a paired sample t-test.  The result showed that the students’ learning achievement on 
grammatical knowledge of noun phrases after the explicit instruction   was statistically higher than before the 
treatment at the .01 level of significance.  
Keywords: Explicit instruction, noun phrase 
 
INTRODUCTION 
 Grammar is one of the components in learning a new language. However, understanding grammar 
is still a big problem of second language learners. Even though many techniques and methods have been 
applied to teaching grammar, their effectiveness varies across teaching contexts and levels of learners’ 
language proficiency. Ling (2015) suggested that explicit grammar teaching can guide teachers to help 
their learners recognize and understand grammar better. In other words, explicit instruction helps raise 
learners’ awareness when acquiring grammatical points. Since a noun phrase is a constituent of a word or 
group of words that function as the base component in the classic form of transformational grammar and 
can make up larger grammatical units, they would lead to the underlying syntactic structure of sentences 
in both production and comprehension. Thus to encourage learners to improve their grammar, this study 
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developed an explicit grammar instruction method in helping students learn the structures of noun 
phrases. 
 
EXPLICIT INSTRUCTION  

Explicit instruction is a structured, systematic, engaging, meaningful and effective instructional 
approach to teaching academic skills. It is clear, direct statements and procedures used to teach students 
to acquire new knowledge. (Archer & Hughes, 2011; Goeke, 2009; Hall, 2002). This explicit approach to 
teaching has been widely adopted to teach grammar. Scott (2009) described that the explicit grammar 
teaching approach is considered the intentional instruction of grammar rules to establish efficient and 
accurate linguistic elements. Also, it makes students focus on rules and example sentences for the target 
grammar structure instead of on the content. Andrews (2007) similarly mentioned that in explicit 
instruction, the target form is explicitly taught. He explained that the instructor has to present the rules of 
the target form, and then give examples. Hall & Vue (2004) also defined that explicit instruction is a 
systematic instructional approach that includes a set of distribution and design procedures drawn from 
effective classroom research combined with behavior analysis. According to Ellis (2009), explicit 
instruction is a teaching process in which teachers teach rules of the target structure during the learning 
process and motivate students to improve metalinguistic awareness of the rules. 
 From the definitions and descriptions above, explicit instruction is an interactive well-organized 
instructional approach for teaching grammar rules. It also has to be unambiguous and precise. The 
learning process has to be guided to develop metalinguistic awareness when practicing the target form. 
 
NOUN PHRASE (NP) 

A noun phrase is a group of words that has a noun as its head. It can function as both subject 
and object of the sentence. In this research, only noun phrases with the prenominal modifiers were 
studied.  Those with postnominal modifiers would not be included in the study. The prenominal 
modifiers are either determiners or adjective phrases (Carter, R., McCarthy, M., Mark, G., & O’Keeffe, 2016). 

1. Determiners phrases  
 A determiner (Det) occupies the leftmost position within a noun phrase. Determiners include 
articles, demonstratives, possessive determiners and quantifiers.      

Syntactically, determiners occupy a unique position in a noun phrase. And it is considered in the 
generative grammar model as a head taking a noun phrase as its complement. The reference may be 
definite (the), indefinite (a/an), demonstrative (this, that, these, those), possessive (e.g. my, our, their). 
Determiners can also indicate number or quantity (e.g. seven, all, some, no). For example:  
 This room is the guest bedroom. 
 Your sister rang while you were at the shop. 
 Every time I see him he’s wearing no shoes. 

2. Pre-modifiers (big, good, red) 
 Pre-modifiers consist of single adjectives, adjective phrases, single nouns and noun phrases which 
are used before the head noun. They limit the referent denoted by the noun. 

2.1 Adjectives 
Adjectives (Adj) describe the qualities or features of a noun. Common adjectives include nice, big, 

bad, happy, black, beautiful, and new. For example:  
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 my new suite 
 a very happy life 
 that big, pink blouse 

2.2 Nouns acting as pre-modifiers 
 Nouns (N) can act as pre-modifiers in noun phrases. They specify particular features of the noun, 
such as type, material. The examples are:  
 a university education 
 two 18th-century solid silver cups 
 and a fur coat 

In teaching and learning English, teachers do not teach their students to read texts word by word, 
but chunk by chunk. Students must read each grammatical construction as a single unit. Deciphering 
sentences involves isolating phrases within a sentence and recognizing where long phrases begin and end. 
To be a starting point of a study on explicit instruction emphasizing on using phrase structure rules, a 
preliminary study on the noun phrases should be applied to measure students’ basic knowledge of the 
rules. Therefore, this study focused on teaching the noun phrases which are the building blocks of the 
sentence, and only three rules were used. 

1) NP Det N    the dogs 
2) NP  Det Adj N   the big dogs 
3) NP Det Adj+ N   the big black dogs 

 
PREVIOUS STUDIES 

There were several studies related to the use of explicit teaching to teach grammar. However, 
only two studies are mentioned. Finger (2010) analyzed the role of explicit instruction in acquiring a short-
term comprehension and production of the present perfect tense. To conduct the research, two groups 
of students from a public university in the state of Rio Grande do Sul were selected and distributed to an 
experimental group and a control group. The results showed that the scores on the comprehension test 
of the experimental group were higher than of the control group. The scores in the pretest and the 
posttest for the present perfect in the experimental group were positively significant. However, the results 
on the production task showed that both of the groups achieved significantly higher scores in the 
posttest. This meant the performance of the two groups in production tasks on present perfect also 
improved whether they received the instruction or not. Nevertheless, when intensely considering on both 
comprehension tasks and production tasks, the experimental group performed confidently and correctly 
in present perfect.  

Further research in this area includes the study of Gahrouei (2012). The aim of the study was to 
analyze the role of explicit instruction of the present perfect tense of Persian EFL students. Sixty students 
were divided into two groups: the experimental group and the control group. All of them were assigned 
to take a pre-test, immediate, and delayed post-test. All tests consisted of 30 questions with 12 different 
verbs. Each group had three 90-minute morning meetings, totaling 6 meetings.  However, the experiment 
group was taught a lesson; the control group didn't receive any instruction regarding the topic at test. The 
results showed that the experimental group was doing better than the control group. The results of the  
immediate post-test showed that the participants in the experimental group achieved higher scores than 
the participants in the control group. 
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From the review of literatures and previous studies, it can be seen that explicit instruction or 
explicit grammar instruction can facilitate L2 learners to acquire complex grammar structures. Therefore, it 
was interesting to investigate another form of explicit instruction, i.e., teaching noun phrases explicitly.  
 
RESEARCH QUESTIONS 

1. To what extent could explicit instruction help 12th-grade students in acquiring noun phrases? 
2. Were there any factors that affected the students’ learning process to acquire noun phrases? If 

yes, what were they? 
 
METHOD 

1. Participants 
 One class of secondary school students at Suraphinphitthaya School, Surin province was 
purposively selected as participants of the study.  There were 27 students in the class. They were almost 
at the same level of English proficiency mostly were low proficiency. 

2. Research instruments 
To test how the explicit phrase structure rules help students understand the structures of noun 

phrases, the pretest and posttest were used   before and after an experiment. The two tests consisted of 
30 items testing the comprehension of noun phrases.  Each item was written under rules of noun phrases 
that contained determiners and pre-modifiers in front of a noun.  To get a better understanding of the 
participants’ learning process in acquiring noun phrases, the semi-structured interview was used. 

3 Materials  
Materials used in this study included the passages that contained noun phrases used as a subject 

of the sentence, and they are selected from the student’s book: Flash on English for 12th grade students. 
Noun phrase used as a subject was the grammatical structure that students studied. To practice noun 
phrases, writing tasks with two topics: determiners and pre-modifiers were provided. The tasks for 
determiners and pre-modifiers were designed to let the participants learn to write noun phrases in the 
correct position and to let the participants practice writing noun phrases under the provided rules. If the 
participants could write the words in the correct order, they would understand the rules and noun 
phrases. 

4. Data collection 
 There were 10 sessions. Each session was conducted within the 50-minute class period. In the 
first session, the participants took the 30-item pretest. They needed to rearrange the given words of noun 
phrases into the correct order. In the second session, the participants were taught about determiners. The 
participants received adequate exercises on using articles, demonstratives, possessives and quantifiers to 
review their knowledge of using determiners by first finding noun phrases that contained determiners 
from the texts, and second writing noun phrases with each determiner without focusing on the meaning 
of the noun phrases. In the third and fourth session, two-hours teaching were spent on teaching and 
practicing pre-modifiers. They received exercises dealing with the usage of pre-modifiers by finding noun 
phrases from the texts and writing noun phrases with each pre-modifier without focusing on the meaning 
of the noun  
phrases. For the fifth to the ninth session, they were instructed using phrase structure rules. They had to 
distinguish the components of noun phrases. At first, they received the simple rules of the phrase 
structure; NP  Det N, NP  Det Adj N, and NP Det Adj+ N respectively, and then they practiced 
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writing noun phrases using each phrase structure rule. After the period of the study, the participants took 
the posttest which was the same as the pretest, but different in the order of the test. 

5. Data Analysis and criteria of the test difficulties 
To categorize the data, the pretest and posttest were checked by using the following criteria. 

One correct answer for each item in the pre- and posttest was worth one point. After grading the tests, 
each test item was categorized into one of the three groups: difficult, moderate and easy. First, the range 
of 0-10 participants, or 0-33.33% correct test items, was considered as the difficult group. Second, the 
range of 11-20 participants, or 36.67-66.67% correct test items, was considered in the moderate group. 
Third, the range of 21-30 participants, or 70-100% correct test items, was considered as the easy group. 
The data was also analyzed by using the statistical method paired t-test. 

To better understand the participants’ learning process in acquiring noun phrases, the semi-
structured interview was used after the participants had taken the posttest. Three questions were used as 
a guideline.  

Question 1:  In your opinion, how did the explicit instruction help you acquire noun phrases?  
Question 2: Were there any test items that you found difficult to do? Why or why not? 
Question 3: What are other factors - if any - that make you unable to write the correct answer in 

the test?  
 
RESULTS OF THE PRELIMINARY STUDY 

1. Results of the pretest and posttest 
 Table 1 showed the scores of the pretest and posttest.  
Table 1 Pretest and posttest scores 

The range of 
scores 

Pretest Posttest 
participants % participants % 

1-10 14 51.85 3 11.11 
11-20 13 48.15 21 77.78 
21-30 0 0 3 11.11 
Total 27 100 27 100 

Table 1 showed that the highest score was 19 and the lowest score was six. The mean score of 
the pretest was 11.19. For the posttest, the lowest score was 10 and the highest score was 30. The mean 
score was 16.70. This means that the experimental group’s mean score improved significantly from 11.19 
to 16.70. In the pretest, the majority of participants (51.85%) scored in the range of one to ten. However, 
in the posttest, the majority of participants (77.78%) scored in the range of 21 to 30 which increased to 
11.11%.  

 
 Table 2 showed the comparison of the results of the pretest and posttest scores.  
 
Table 2 Comparison of pretest and posttest scores 

Test Mean N t df Sig. (2-tailed) 
Posttest 16.70 27 

7.359 26 .000 
Pretest 11.19 27 

*(t=7.356, p < .01) 
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From Table 2, the mean scores of the posttest (Mean =16.70) have significant difference from the 
mean scores of the pretest (Mean = 11.19) at the .01 levels. The test results revealed that the explicit 
instruction using phrase structure rules helped improve the knowledge of noun phrases. In other words, it 
can be implied that explicit instruction using phrase structure rules of noun phrases can help the 
participants perform effectively to acquire noun phrases.  

2. Results of the test item analysis 
To clarify whether phrase structure rules help the participants acquire noun phrases used as a 

subject of a sentence, or to answer research question no. 1, the data was gathered from the 
rearrangement of 30 noun phrases in the three different forms of phrase structure rules which were Det 
N, Det Adj N and Det Adj+ N. Each noun phrase was judged based on the following criteria. 

1) Det N  
 In the posttest, there were four test items of this rule which covered four types of determiner; 
article, quantifiers, possessive adjective and demonstrative. The four test items were as follows: 1) 
university, a; 2) suitcases, many; 3) case, your; 4) college, this. 
Table 3 The results of posttest on Det N  

Types of determiners 
Test item 

no. 
Correct Incorrect 

Participants % Participants % 

Article 1 27 100 0 0 
Quantifiers 2 26 96.30 1 3.70 

possessive adjective 3 27 100 0 0 
demonstrative 4 27 100 0 0 

From Table 3, 100% of the participants can write noun phrases with the article, possessive 
adjective and demonstrative correctly. From this it can be implied that they understood which place to 
put the article, possessive adjective and demonstrative. However, only one participant was not able to 
write the quantifiers correctly.  
 For overall results of the posttest on Det N, all of the four test items were considered as the 
easy group. That is to say, most of the participants correctly answered noun phrases under Det N rule. 
 2) Det Adj N  

For this rule, there were 18 test items which covered seven types of adjective; quantity, opinion, 
size, age, shape, origin, material and purpose.  
Table 4 The results of posttest on Det Adj N  

Categories of adjective 
Test item 

no. 
Correct Incorrect 

participants % participants % 

Quantity 6 11 40.74 16 59.26 
 7 18 66.67 9 33.33 
 16 17 62.96 10 37.04 

Opinion 5 19 70.37 8 29.63 
 9 15 55.56 12 44.44 
 10 20 74.07 7 25.93 
 11 11 40.74 16 59.26 
 12 16 59.26 11 40.74 
 14 16 59.26 11 40.74 
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Size 17 21 77.78 6 22.22 
Age 21 19 70.37 8 29.63 

Shape 18 20 74.07 7 25.93 
Origin 8 21 77.78 6 22.22 

Material 20 21 77.78 6 22.22 
Purpose 13 16 59.26 11 40.74 

 15 16 59.26 11 40.74 
 19 11 40.74 16 59.26 
 22 4 14.81 23 85.19 

  
From Table 4, seven test items from the opinion, size, age, shape, origin, and material categories 

were considered the easy group. These test items were the test items No.5, No.8, No.10, No.17, No.18, 
No.20 and No.21. Ten test items which were considered the moderate group were from the quantity, 
opinion and purpose categories. These test items were the test items No.6, No.7, No.11, No.9, No.12, 
No.13, No.14, No.15, No.16 and No.19. Only one test item was considered as in the difficult group; that is 
the test item No. 22. It was in the purpose category.    

Overall, results of explicit teaching of the rule of Det Adj N showed that most participants 
understood how to write the noun phrase in the correct order. However, most of them still have 
difficulty in writing the noun phrase with some adjectives that describe purpose of a noun, with only four 
participants that answered it accurately. 

3) Det Adj+ N 
 For this rule, there were eight test items. Each test item contained two categories of adjectives 
which covered seven types of adjective; quantity, opinion, size, age, shape, origin, material and purpose. 
The eight test items were: 23) small, an, talk, interesting; 24) a, luxury, international, hotel; 25) fact, the, 
ugly, cold; 26) yellow, sleeping, my, bag; 27) the, European, first, immigrants; 28) two, children, naughty, 
our; 29) flowers, those, colorful, aromatic; and 30) three, active, young, engineers, those. 
 
Table 5 The results of posttest on Det Adj+ N  

Categories of 
adjective 

Test items 
No. 

Correct Incorrect 
participants % participants % 

Two categories of  23 5 18.52 22 81.48 
adjective 24 5 18.52 22 81.48 
 25 5 18.52 22 81.48 
 26 11 40.74 16 59.26 
 27 6 22.22 21 77.78 
 28 7 25.93 20 74.07 
 29 7 25.93 20 74.07 
 30 6 22.22 21 77.78 

 From the data shown above, the test item No.26 (40.74%) was considered as in the moderate 
group. Moreover, the other seven test items were considered in the difficult group. The seven test items 
were the test items No.23, No.24, No.25, No.27, No.28, No.29, and No.30. 
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For overall results of noun phrases on Det Adj+ N, most participants have difficulty in writing the 
noun phrase into the correct order when two adjectives modified head noun. It can be implied that when 
the participants had to write a more complex phrase structure rule, they were unable to decide which 
position they should place the word in.  

3. Results of the semi-structured interview  
There were 12 out of the 30 participants that participated in the semi-structured interview. The 

following answers were used to answer research question no. 2.  
 Question 1:  In your opinion, how did the explicit instruction help you acquire noun phrases?  
Response from the participants 

 In the response to this question, six out of 12 interviewees said that explicit instruction helped 
them understand the composition of noun phrases, and it was easy to understand noun phrases. Two of 
them mentioned that the method helped them to use the rules to acquire the noun phrase easier 
because they learned to place each word in the noun phrases explicitly, and also to put the adjectives in 
the correct order. Moreover, one of them reported that the teaching method and techniques provided 
him with the basic knowledge of phrases, and also provided some practice of writing phrases in the 
correct order.  However, three of them revealed that they understood some of the rules like the first two 
rules, but the last rules, Det Adj+ N, were difficult for them and made them confused.   
 Question 2: Were there any test items that you found difficult to do? Why or why not? 

Response from the participants 
In answering the question of whether the participants found the test items difficult, 11 out of 12 

interviewees agreed that some of the test items were difficult to comprehend. Eight participants 
expressed that they didn’t understand how to arrange the words in the test. Therefore, they arranged 
them incorrectly. They also said that they didn’t know some meanings of the given words. Even though 
they tried to translate, they could not write them correctly. Two of them revealed that the test items 
from No.22 to No.30 confused them because they were more complex. Moreover, one of them admitted 
that he was weak at English, so he could not understand nor apply it in the test. However, one of them 
disagreed that the test items were difficult. She described that explicit instruction of the grammar had 
helped her understand the components of phrases in detail. She learned the usage, the position and the 
types of each word explicitly, so she had adapted this knowledge when taking the test. Moreover, while 
she was taking the test, she looked at every word so that she could get the correct answer. 
 Question 3: What are other factors - if any - that make you unable to write the correct answer in 
the test?  
 Response from the participants 
 In the response to this question, four out of 12 interviewees reported that they had to pay 
attention while participating in the class. That means, when they concentrated to the target structure, 
they certainly understood it. One of them pointed out that he lacked confidence in whether he wrote 
the words in the correct order or not. Five of them also stated that knowing vocabulary was essential. If 
they knew all of the meanings of the words, they could take the test easily. However, one of them 
proposed that knowing parts of speech was more essential in writing phrases because if they knew which 
part of speech the words belonged to, they could write them in the correct order. 
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DISCUSSION 
As the results showed, there was a significant difference between the pretest and posttest scores 

from which can be implied that the participants could make use of the rules that they have learned to 
acquire noun phrases. Even though the English proficiency of some participants was very low, they also 
had improvement in acquiring noun phrases. The results of this research was similar to Nazari (2012) who 
mentioned that when the participants concentrated on the content and paid attention to the form of the 
language, they were likely to learn specific grammar structures. The explicit instruction was also a way of 
organizing and reviewing what the participants had already learned. Moreover, Finger (2010) pointed out 
that explicit instruction could help students improve their knowledge in more complex contexts. In 
addition, they performed well when they were provided enough linguistic references to promote their 
attempts at using the target structure. The results of the study is also similar to Celce-Muricia & Larsen-
Freeman’s (1999) claim which indicated that when second language learners have adequate 
understanding of the structure, they can gain further appropriate knowledge to acquire higher and more 
complex structures.   
 In the point of phrase structure rules, they are new and challenging for secondary students; 
therefore, they should be introduced and begun with the basic structures which are noun phrases on Det 
N, Det Adj N and Det Adj+ N.  

The study revealed that for the Det N rule, three out of four determiners were applied correctly 
while only one determiner – the quantifier – was used incorrectly. That is to say, the Det N rule is easy to 
comprehend and produce noun phrases with. 

For the Det Adj N rule, the data shows that seven out of 18 test items were easy, and 10 out of 
18 test items were moderate. These results imply that the participants obtain adequate knowledge of 
basic structure to acquire the higher structure knowledge. In other words, most participants understand 
how to write noun phrase with PS rule on Det Adj N in the correct order; even though, most of them still 
have difficulty in writing noun phrases with some adjectives that describe the purpose of a noun. 

The last rule conducted is the Det Adj+ N rule. It should be noticed that there was only one test 
item considered as a moderate test item which was No.26 – yellow, sleeping, my, bag. This may be 
because the participants are familiar with these words, so they could not arrange them correctly. 
However, it is clear to see that seven out of eight test items are difficult to achieve even though there 
were many clues to notice in case they could not recognize the meaning of the words. For example, in 
test item no.23, the provided words are “small, an, talk, interesting”, and the correct answer is “an 
interesting small talk”. Still, only 18.52% of the participants could answer correctly while 81.48% of them 
could not. When looking at their answer, some of them became confused about the position of the 
words between “small” and “talk” or between “interesting” and “small” or “talk”. From this it can be 
inferred that they lack accuracy on adjectives, and it happened to the rest of the six test items. To sum 
up, most participants have difficulty in writing a noun phrase in the correct order with two adjectives 
modifying a head noun. Therefore, it can be implied that when the participants had to write using a more 
complex phrase structure rule, they were unable to decide which position they should place the word in. 
 From the interview data, it was apparent that the explicit instruction had helped the participants 
acquire noun phrases by concentrating on the composition of the rules, and then they found them easy 
to understand. In addition, the method they learned encouraged them to posit each word in a noun 
phrases accurately. Moreover, the teaching method and techniques provided basic knowledge of phrases 
and prepared some practice of writing phrases in the correct order.  However, the last rule, Det Adj+ N, 
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was a little difficult for them and it made them confused about the correct word position in noun 
phrases.  This has also been mentioned by McLaughlin (1987) who reported that the beginning stage of 
learning a second language is to concentrate the learners’ attention to comprehend or produce basic 
syntactic structures, and then the learners can move to complex or higher-order features. 
 When considering the difficulties of the test items, the participants found that the test items 
were difficult to comprehend. This is because the test items contained some unfamiliar words, so they 
lacked confidence to write the words in the test in the correct order. Another reason why they thought 
the test items were difficult was that they didn’t know some meanings of the given words. Even though 
they tried to translate, they could not write it correctly as Saville-Troike (2006) indicated that second 
language learners rely on meaning over memory to increase their proficiency. Moreover, the test items 
with two adjectives confused them because they did not have enough information of where to put the 
two adjectives to modify the head noun in the correct order. As Jeffries (2006) suggested, when a phrase 
in the case of the subject of the sentence is alone, it is not a complete thought. It needs the predicate to 
fill in.  
 In the response of other factors, the participants found that concentrating on the content or the 
target structure certainly helped them understand and finally acquire the rules. As McLaughlin (1987) 
mentioned, lower level proficiency learners need to pay attention to controlled practice until it becomes 
automatic. According to information processing theory, lower-level learners need to have automatic skill 
in basic structure before they obtain higher-order thought and complex structure. They need conscious 
awareness during controlled practice until they become automatic learners. 
CONCLUSION 

The analysis and discussion above showed that the explicit instruction using phrase structure 
rules could help students learn the structures of noun phrases. The instruction helped students learn the 
grammar structure step by step from the basic structure to more complex structures.. Moreover, the 
explicit instruction also promoted students awareness when using grammar from simple to complex 
structures. If students understand the basic structural units of the language, they can further acquire a 
more complex structure. Furthermore, students with a low proficiency level can improve their grammar 
knowledge systematically if they have enough practice during the learning process. The results of this 
study display that even though adult learners might lose the ability to learn other languages when they 
grow up, they can still learn other languages if they spend enough time studying them. Moreover, for 
adults who have a low English proficiency level, learning simple structures or phrases at the beginning 
and receiving adequate exercises and practice can help them acquire language effectively. Furthermore, 
they should have adequate knowledge of basic structures like parts of speech to help them apply the 
words under phrase structure rules accurately. On the other hand, the teacher should give clear 
explanation to second language learners who have a low proficiency level of English and provide them 
adequate practice in order to help them acquire the target structure.  
PEDAGOGICAL IMPLICATION   

  Phrase structure rules have been shown in this study to be a good candidate for an explicit 
grammar teaching model. Phrase structure rules are formally explicitly stated and as such they are 
precise. These qualities facilitate noticing, which is indispensable to the learners’ intake of the input 
without which acquisition of the relevant grammatical points would be impossible. Phrase structure rules 
can be applied to teach more complex structures of noun phrases and grammatical structures of other 
phrasal categories.  
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บทบาทและคุณคาของเร่ืองเลาทางวัฒนธรรมกับการถายทอดเร่ืองเลาสูมัคคุเทศกทองถิ่น 

เพ่ือการทองเที่ยวในชุมชนอาฮี ต.อาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย 
 

พยุงพร ศรีจันทวงษ   
วรางคณา ทวีวรรณ   
ระวีวรรณ สาริการิน  

หลักสตูรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย   
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอบทบาทและคุณคาของเรื่องเลาทางวัฒธรรมท่ีมีตอชุมชนอาฮี และการถายทอดเรื่องเลาทาง
วัฒนธรรมสูมัคคุเทศกทองถิ่น เพ่ือการทองเท่ียวของชุมชนอาฮี ต.อาฮี อ.ทาล่ี จ.เลย  สํารวจ รวบรวมขอมูลเรื่องเลาจากภาคสนาม 
ขอมูลเอกสาร และปฏิบัติการถายทอดแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดเรื่องการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น แนวคิดบทบาท
ของตํานาน  ผลการศึกษาพบวา ชุมชนอาฮี อ.ทาล่ี จ.เลย  เปนชุมชนชายแดนไทย-ลาว ในลุมนํ้าเหือง ซ่ึงเปนชุมชนด้ังเดิม มีเรื่องเลา
ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เรื่องเลาดังกลาวมีลักษณะอธิบายกําเนิดของช่ือหมูบาน ช่ือวัด อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิ โบราณสถานศักด์ิสิทธ์ิ พิธีกรรมและอาหารศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงสะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษและความสัมพันธของผูคนบน
ลุมนํ้าเหืองในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน และเช่ือมโยงเรื่องราวกับอาณาจักรลานชาง เรื่องเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และ
คุณคาแกวัตถุ  สถานท่ีสําคัญของชุมชน กอเกิดอัตลักษณชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน  ดังน้ันชุมชนอาฮีจึงมีการจัดการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน  หากแตทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของสังคม เทคโนโลยี เรื่องเลาดังกลาวไมเปนท่ีสนใจแกคนรุนใหม 
ดังน้ันเพ่ือใหมีการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน ชุมชนจึงมีการวิเคราะหและคุณคาของเรื่องเลา เลือกเฟนเรื่องเลาสําคัญ แลวนํา
เรื่องเลาไปถายทอดแกมัคคุเทศกทองถิ่น เพ่ือใหมีการสืบทอดในคนรุนใหมและส่ือความหมายของพ้ืนท่ีทองเท่ียวของชุมชนอยางยั่งยืน
ตอไป 
คําสําคัญ: เรื่องเลา  บทบาทและคุณคา  การทองเท่ียวชุมชน 
 

ABSTRACT 
       The objective of this article was to present the role and value of cultural narratives to the A-Hi community 
and the transfer of cultural narratives to local guides  for the Community Based Tourism of  A Hi community, A Hi 
sub district , Tha li District and Loei Province. Data collection, Tales from the Field Data Sheet and transmission 
Participatory Analyze data using the concept of local wisdom transfer. The role of myth. The research found that 
A Hi Community is a Thai-Lao border community. The traditional community. There are a variety of cultural 
Narratives. The narrative describes the origin of the village name.  Temple name.  Description of the Buddha 
sacred. Sacred of archaeological site. The Rituals and Sacred Foods. Which reflects the roots of human in 
community and the relationship of the people on the Hueang River. On the same cultural space and link the 
story with Lan Chang Kingdom. Cultural narratives have created meaning and value to the object that many 
people respect. Important Places of Community, Create a community identity and proud of people. So A Hi 
community has management a Community Based Tourism. But in the midst of the change of technology society, 
the narrative is not of interest to the younger generation. So, to have a sustainable tourism management. The 
community analyzes and values the story. Choose a story the most importance. Then bring the story to local 
guides. In order to have succession in the new generation and to convey the meaning of sustainable tourism to 
the community.  
Keywords: Narratives,   Role and Value, Community Based Tourism 
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บทนํา 
ชุมชนลุมนํ้าเหือง แถบอ.ทาลี่ จ.เลย และเมืองแกนทาว สปป.ลาว ในอดีตเปนผืนแผนดินเดยีวกัน และถือเปนสวน

หน่ึงของอาณาจักรลานชาง ในประวัติศาสตรผูคนท่ีตั้งชุมชนบนสองฝงแมนํ้าโขงและแมนํ้าเหืองคือกลุมคนยุคลานชางดั้งเดมิ
ดังท่ีสุจิตต วงษเทศ (2530 : 96,105) สันนิษฐานวา ผูคนจากดินแดนแควนลานชางเวียงจันทนจะเริม่เคลื่อนยายเขามาสู
ดินแดนภาคอีสานอยางจริงๆ จังๆในชวงรัชกาลพญาสามแสนไทท่ีครองราชยตอจากทาวฟางุมซึ่งจะอยูในชวงตนๆของสมัย
อยุธยาและยังไมแนนหนามากนัก ในระยะแรกกระจัดกระจายกันอยูในบริเวณท่ีเรียกวา “เขตสะสม” อยางไรก็ตามแมจะเปน
เขตสะสมมากอน แตบานเมืองแถบน้ีไดมีพัฒนาการการกอตั้งชุมชนท่ีสําคัญของยุคลานชางมากอน กอนถึงยุคอาณานิคม 
(พ.ศ. 2436)  ชุมชนนํ้าเหืองในแถบตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ มีชุมชนสําคัญไดแก ชุมชนอาฮี สวนชุมชนฝงตรงขามนํ้าเหืองกับ
หมูบานอาฮีคือ หมูบานนาแกงมา เมืองแกนทาว สปป.ลาว ท้ังสองชุมชนไดสืบทอดเรื่องเลาและมีความสัมพันธตอกันมาตั้งแต
อดีต จวบจนถึงปจจุบัน ดังคํากลาวท่ีวา “เรื่องเลาในชุมชนชายแดนไทยลาว จึงมีเรื่องเลาท่ีปรับเปลีย่นตามบริบทในแตละยุค
สมัย แตยังแฝงฝงถึงความสัมพันธทางชาติพันธุ ท่ีมีสํานึกรวมตั้งแตอาณาจักรลานชางรวมกัน” (พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ, 
2561 : 98)  ดังน้ันเรื่องเลาในหมูบานอาฮีจึงมลีักษณะของเรื่องเลาอันประกอบดวย นิทาน ตํานาน ซึ่งแสดงถึงลักษณะ
หลากหลายของเรื่องเลา สามารถจําแนกลักษณะไดดังน้ี 
 
ลักษณะของเร่ืองเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮี 
 กอนท่ีจะอธิบายถึงบทบาทและคณุคาของเรื่องเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮี ผูเขียนบทความขออธิบายลักษณะ
ของเรื่องเลาท่ีสามารถเก็บรวบรวมไดจากขอมูลเอกสารและขอมลูภาคสนาม เพ่ือช้ีใหเห็นธรรมชาติของเรื่องเลา คือ 
 
1. อธิบายกําเนิดของชื่อหมูบาน  

เน้ือหาสวนหน่ึงของเรื่องเลาในชุมชนอาฮี มีบทบาทในการอธิบายท่ีมาของหมูบานอาฮี ผานตํานาน 
เมืองตูม ซึ่งเช่ือวาชุมชนอาฮีเคยเปนเมืองโบราณมากอน เพราะมีหลักฐานของเครื่องมือเครื่องใชโบราณจําพวกเสียมตุน
จํานวนมาก และชุมชนเช่ือวาบริเวณวัดเมืองตูม เคยเปนท่ีตั้งเมือง ดังเรื่องเลา นิทานเมืองตูมท่ีวา ประวัติการกอตั้งหมูบาน
อาฮี น้ันมีเรื่องเลาตามตํานานวา หมูบานอาฮ ี ไดช่ือน้ีมาจาก   อาฮิ  ซึ่งหมายความวาคุณอาซึ่งเปนนองของพอ ไดกินแกงแลว
ไมชอบ ภาษาเลยท่ีไมชอบ ไมเอา เรียกวา ฮิ  เลยกลายเปนอาฮิ และเพ้ียนมาเปนอาฮีในปจจุบัน หมูบานอาฮี  ตามตํานานท่ี
เลามาวา มีเมือง ๆหน่ึงช่ือวาเมืองตูมมีผูปกครองช่ือพระยาสุนทรจักษ ภรรยาช่ือนางพรหมจารีไดปกครองบานเมืองดวยความ
รมเย็นเปนสุขตลอดมา  ครั้งหน่ึงพระยาสุนทรจักษขับไลนางพรหมจารอีอกจากเมอืง เพราะพระยาสุนทรจักษนอกใจภรรยาไป
ชอบนางมัทธิสงกา แตนางมีสามีแลวช่ือทาวจันทรคราสซึ่งท้ังสองพลัดพรากกันเพราะแพแตก  ทาวจันทรคราสไปข้ึนฝงท่ี
ปากนํ้าเหืองตรงบานโคกง้ิวท่ีแหงเดียวกับนางพรหมจารีติดแพลอยอยู  นางพรหมจารีจึงขอรองใหทาวจันทรคราสชวยสอน
วิชาอาคมใหเพ่ือจะไดมาแกแคนพระยาสุนทรจักษ  เมื่อเรียนวิชาสําเร็จนางจึงยกทัพมาท่ีชายแดนเมืองตูมและสงหนังสือไปทา
ทายพระยาสุนทรจักษใหออกมาสูรบ พระยาสุนทรจักษก็ออกรบดวยตนเองท้ังสองสูรบกัน พระยาสุนทรจักษคิดอุบายฆานาง
โดยใชบวงบาศเสกคาถา  แตไมสามารถเอาชนะนางไดจึงโกรธมาก จึงเสียทีนางใชดาบฟนคอพระยาสุนทรจักษขาด บานเมือง
ตูมจึงไมมีเจาเมืองนางพรหมจารียจึงยกเมืองตูมใหเปนของนางคําผิว ซึ่งเปนภรรยานอยของทาวจันทรคราสและพ่ีชายท่ีอยู
บาน นาแกงมา (ฝงลาว) พ่ีชายนางพรหมจารีไดใหคนนําแกงมามาใหนางพรหมจารีกิน  แตนางพรหมจารีคือ  อา  นางบอกวา  
“อาฮิกิน”  (คือ  อาไมกิน)  คนท่ีอยูใกล ๆ  ไดยินนางพูดวา  “อาฮิกิน)  จึงเรียกหมูบานน้ันวา  บานอาฮิ  ตอมานาน ๆ  จึง
แผลงมาเปน  บานอาฮี  ในปจจุบัน (ประวัติบานอาฮี, 2561 จาก http://district.cdd.go.th/thali/services ) 
 ปจจุบันน้ี ชุมชนอาฮี เช่ือวา ช่ือหมูบาน มีท่ีมาจากตํานานดังกลาว และหมูบานนาแกงมา ก็อยูฝงตรงขามฝงแมนํ้า
เหือง วัดเมืองตูมเปนท่ีตั้งเมืองตูมท่ีรางไป ชุมชนท้ังสองยังไปมาหาสูเสมือนหมูบานเดียวกันและคนบานอาฮีไมเคยเรียกวาคน
ลาว แตเรียกวา “คนฟากนํ้า”  
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2. อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ วัตถุศักด์ิสิทธิ์ และโบราณสถานศักด์ิสิทธิ ์
เรื่องเลาของชุมชนอาฮี ไดอธิบายความเปนมาของหลวงปูนาคมุจลินทวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ เรื่องเลามี 

ความแปลกพิสดารเหนือธรรมชาติ  และกอเกิดช่ือวังนํ้าท่ีสําคัญในนํ้าเหือง เชน วังกะทัน วังกะสา เรื่องราวความศักดิ์สิทธ์ิ 
การเสด็จเยี่ยมพระบางเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเช่ือวาเกิดจากหินกอนเดียวกัน ดังตัวอยางตํานานหลวงปูนาคมุจลินทและ
ตํานานวัดศิริมงคล และตํานานพระเจาเชียงยืน 
 มีประวัติอยูวามีหินกอนหน่ึงลอยทวนนํ้าข้ึนมาจากแมนํ้าโขง  ลอยทวนนํ้าข้ึนมาทางนํ้าเหือง  ชาวบานเห็นก็เลยมา
ปรึกษากันวาจะตามไปดกูอนหินกอนน้ีคือลอยทวนนํ้าข้ึนมาหรือเปลา  สถานท่ีท่ีคนเฒาคนแกทานปรึกษากันก็คือท่ีริมแมนํ้า
น้ัน  พวกทานเรียกกันวาวังสา  และสุดทายก็ตกลงกันวาจะตามไปดูกอนหินดังกลาว  และในท่ีสุดก็ตามไปทัน  แตก็หินก็ยังไม
หยุดลอยทวนนํ้า  ชาวบานก็เลยเอากอนหินไปก้ันไมใหกอนหินกอนน้ันไดไหลทวนไปตามนํ้า  จากน้ันก็เลยชวยกันเอากอนหิน
กอนน้ันข้ึนมาจากนํ้า  เลยวาจะเอามาสรางพระพุทธรูป  เห็นวาหินกอนน้ีมันแปลกพวกทานก็เลยเอามาผา  ถาจะทําเปนพระ
นาคองคเดียวก็จะองคใหญเกินไป  กลัวจะเอาไปไมไหว  ก็เลยผาทําพระนาคสององค  แตองคหน่ึงเกิดเสี้ยว ขางน้ันก็เลยบาง
ไป  พวกทานก็เลยทําพระนาคปรกองคหน่ึง  พระบางองคหน่ึง  พระนาคก็เลยอยูวัดศิริมงคล  สถานท่ีท่ีพวกทานใชสราง
พระพุทธรูปก็เรียกนาสรางพระ พระนาคก็เลยอยูน่ีแตพระบางไมไดอยู พระบางไปอยูเมืองหลวงพระบาง  ก็เลยเรียกกันวา
พระนาคเปนพ่ีชายพระบาง  บานอาฮีก็ถือวาในขณะน้ีหลวงปูนาคก็ยังมี วัดจึงมีความเจริญรุงเรือง สมัยโบราณน้ัน พอชางเขา
บาน เมื่อจะผานวัดก็ตองเอาผาคลุมหนาชาง ไมเชนน้ันชางจะตกใจ เพราะวามัน “หุง” หรือ แสงจาแสบตา จากวัดสมเงิน 
เพ้ียนมาเปน “วัดสบเงิน” มาจากการประสบพบเจอ แตคนโบราณถือวาสบ/ศพ เปนศพคนตาย ช่ือไมเปนมงคล จึง
เปลี่ยนเปน “วัดสิริมงคล” และไดช่ือ “วัดสิริมงคล” มาจนถึงทุกวันน้ี 

(สัญญา  สิทธิ, สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561) 
 นอกจากน้ัน ตํานานหลักแดน เปนเรื่องเลาท่ีอธิบายวัตถุศักดิส์ิทธ์ิ ซึ่งประดิษฐานอยูหนาวิหารพระเจาเชียงยืน 
เรื่องเลาน้ีสะทอนใหเห็นความสมัพันธของผูคนสองฝงเหือง ดังน้ี 
  เมืองเหลากกตาล (ฝงซายแมนํ้าเหือง) ไดทําสัญญาหรือทําขอตกลงกับเมืองตูมวา (ฝงขวาแมนํ้าเหือง) ”ดาวเพ็กข้ึน
เพียงปลายตาลเมื่อไรใหแบกเสาหินมาเจอกันและเมื่อมาเจอกันตรงไหนใหฝงลงตรงน้ัน” แตเจาเมืองเหลากกตาลเปนคนข้ีโกง
จึงใหทหารหรือชาวเมืองแบกเสาหินมากอนเวลาท่ีตกลงกันไวเพ่ือท่ีหวังจะไดมีเขตเมืองเพ่ิมมากกวาเจาเมืองตูมฝายเจาเมือง
ตูมทานเปนคนซื่อสัตยยึดในขอตกลงจึงแบกเสาหินมาในเวลาท่ี “ดาวเพกข้ึนเพียงปลายตาล” แลวท้ังสองฝายก็ไดมาเจอกันท่ี
ทางข้ึนบานมั่นยืน และฝงไวตรงน้ันและหลังจากน้ันจึงยายมาอยูท่ีวัดสิริมงคลซึ่งการยายเสาหลักเมืองมาไวท่ีวัดแหงน้ีถือวา
เปนการยายในครั้งท่ี 3 ตอมาจึงใชเปนหินรับมีดและชาวบานก็มีความเช่ือวาถาใครไดมาฝนมีดท่ีหลักหินแบงเขตเมืองน้ีจะทํา
ใหเปนผูท่ีมีปญญาฉลาดหลักแหลมจึงทําใหชาวบานท้ังบุคคลธรรมดาและบุคคลท่ีกําลังศึกษาเลาเรียนอยูน้ันตางก็พากันนํามีด
มาฝนท่ีหลักหินแบงเขตเมืองท่ีวัดสิริมงคลแหงน้ี  

(คุณสญัญา สิทธิ.สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561) 
 นอกจากตํานานหลักแดน ซึ่งเปนวัตถุศักดิ์สิทธ์ิแลว ยังมีตํานานพระเจาเชียงยืน พระพุทธรูปสําคญัของชุมชนท่ีใช
ประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทายฟาฝน ชุมชนเช่ือวาพระเจาเชียงยืนสามารรถบันดาลฝนฟาใหได ถาใครอยากนมัสการพระเจาเชียง
ยืนใหมารวมพิธีสรงนํ้าในวัน 14 เมษายน ถาไดกราบพระเจาเชียงยนืก็จะมีอายุยืน จะอยูสุขสบาย  เจาพอเชียงยืนจะเปนพระ
ท่ีเสียงทายได อธิษฐานแลวยกเสี่ยงทาย หลังจากงานบุญสงกรานตก็จะมีพิธีสูขวัญพระเจาเชียงยืนเพ่ือความเปนศิรมิงคล 
ตํานานสําคัญท่ีอธิบายพระธาตุสําคัญของชุมชนคือ ตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยว เช่ือวาสรางโดยเจาหัวมะนาว เพ่ือฝงสมบัติท่ี
ขนมาจากเวียงจันทนแลวฝงสมบัติไวท่ีน่ีเพราะพระธาตุศรีสองรักษสรางเสร็จกอน ตํานานมีวา  

เมื่อกลาวถึงประวัติของ “พระธาตุมะนาวเดีย่ว” ทัพทางเวียงจันทนจะไปสรางพระธาตุศรีสองรัก แตกอนจะไป ไดมี
ขอตกลงกันวา “ถาไดยินเสียงฆองดังข้ึนท่ีไหน ใหหยุดทัพท่ีน่ัน” ทัพท่ีไดยินเสียงฆองก็ใหตีตอ ๆ กันมา อีกทัพหน่ึงท่ีมาทีหลัง
ก็มาจากทางเวียงจันทน ขนขาวของเงินทองมาเพ่ือจะไปสรางพระธาตุศรสีองรัก ทัพท่ีมาสรางพระธาตุน้ี นําทัพโดยหลวงพอ
มะนาว ชาวบานอาฮีเรียกเจาหัวมะนาว เมื่อไดยินเสยีงฆองจึงหยุดทัพท่ีน่ี แลวจึงวา “ไดขนขาวของเงินทองมาแลว” จึงไดพา
กันสรางพระธาตุจากขาวของเงินทองท่ีรับมาจากการบรจิาค และความศรัทธาของคนทางเวียงจันทน เขาจึงนํามาสรางพระ
ธาตุ แตวาเจาหัวมะนาว ยังมีความประสงคท่ีจะไปสรางพระธาตหุลวงเวียงจันทน เขาจึง “เขว” ภาษาไทยก็คือ “เรงรีบ” คือ
รีบทําใหเสร็จ หลังจากสรางเสร็จแลวพระธาตุไมมีช่ือ ชาวบานจึงเรียก “พระธาตุเจาหัวมะนาวเขว” แลวจึงเพ้ียนเปน “พระ
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ธาตุเจาหัวมะนาวเดว” “เดว” ในภาษาไทยคือ “หน่ึง” จึงพากันเรยีก “พระธาตุเจาหัวมะนาวเดว” และภาษาท่ีเปนทางการ
คือ “พระธาตุเจาหัวมะนาวเดี่ยว” “เดี่ยว” ก็คือหน่ึง 
                                                                                             (รําไพ กาแกว สัมภาษณ, 28 เมษายน 2561) 
  
 จากตํานานดังกลาวช้ีใหเห็นวาตํานานมีบทบาทตอการอธิบายท่ีมาของช่ือหมูบาน ช่ือวัด ช่ือพระธาตุและพระพุทธ 
รูปศักดิ์สิทธ์ิ สรางความหมายใหแกวัตถุศักดิ์สิทธ์ิท่ีชุมชนนับถือ สรางความหมายใหแกช่ือของหมูบาน ตลอดจนอธิบายถึง
ความหมายของพระธาตุศักดิ์สิทธ เช่ือมโยงถึงพระธาตุศรีสองรักซึ่งเปนพระธาตุสําคัญของชาวจังหวัดเลย ซึ่งผูเขียนจักได
นําเสนอบทบาทและคุณคาในหัวขอถัดไป 

                
        

ภาพท่ี1 พระธาตุมะนาวเดี่ยว หลกัแดน และ หลวงปูนาคมุจลินทร 
  
3. ตํานานบุคคลศักด์ิสิทธิ ์
 ในชุมชนอาฮีนับถือผีเจานายเชนเดียวกับเมืองดานซาย และมีเรื่องเลาวาผูเจานายพระธาตุศรีสองรักและชุมชนบาน
อาฮีมีความสัมพันธตอกันในฐานะเพ่ือนหรือเสี่ยว ผานตํานานเจาแสนศึก  และมีเรื่องเลาในอดีตชาวบานอาฮี สามารถตอนวัว 
ควายท่ีจะนําไปขายท่ีเมืองนครไทย ผานพิธีกรรมเลี้ยงปได ดังตํานานเลาวา “เจาพอแสนศึก ไปรบศึกฮอท่ีเชียงตุง การรบใน
สมัยน้ันใชดาบเปนอาวุธ เหตุท่ีไดช่ือวาเจาพอแสนศึกน้ัน เมื่อไปศึกฮอท่ีเชียงตุง เมื่ออยูในภาวะคับขัน อยูในชัยภูมิท่ี
เสียเปรียบคือ ทางซาย ขวา ดานหลังเปนภูเขา มองขางหนาก็เห็นขาศึกเปนแสนๆ  จึงตัดสินใจฮึดสู ขาศึกตายเกลื่อนเลือด
นองไปหมด เหลือตนเพียงคนเดียวเสมือนใตฟาน้ี   มีแสนศึกอยูคนเดียว  จากน้ันก็ลงมาดื่มนํ้าท่ีลําธาร มาพบวาเจาแสนเมือง 
เจาแหงพระธาตุศรีสองรัก เลยพูดคุยถามไถกัน จึงตกลงเปนเสี่ยวหรือเพ่ือนกัน ไมมีฝายผูกแขน จึงเอาสายดาบมาผูกแขนเปน
เสี่ยวกัน”  

(สัญญา สุทธิ, สัมภาษณ. 4 เมษายน 2561)  
 นอกจากตํานานเจาแสนศึกแลวชุมชนอาฮียังนับถือผีเจานายองคอ่ืนๆ ไดแก เจาอุปฮาต เจาหลักดาน เพียเพา  
เพียผาบ  เพียลากหางควาย เปนตน ความเช่ือในผีเจานายดังกลาวกอเกิดพิธีกรรมสําคัญคือ พิธีกรรมเลี้ยงปในเดือน 6 สราง
ความสัมพันธทางสังคมของผูคนสองฝงนํ้าเหือง และเรื่องเลาตํานานผีเจานายท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธกับผีเจานายเมืองดาน
ซายน้ัน สะทอนใหเหน็วากระบวนสรางรัฐชาติสงผลใหเรื่องราวของผีเจานายมีพัฒนาการนับถือพุทธศาสนาเปนผีท่ีมีชนช้ันท่ี
สูงกวาผีเจานายฝงลาวท่ีมองวายังมีการใชดอกไมและสวมเสื้อผาสีแดง ตลอดจนถือวาเปนชนช้ันนาคหรือเปนชนน้ันท่ียังไมได
นับถือพุทธศาสนา อีกท้ังผูชาวนายบานอาฮีไดปฏิเสธเจาพอทาวแกนผีลาวเขารวมกลุม ดังพบในงานวิจัยของพยุงพร นนทวิ
ศรุต (2555 : 207) ท่ีกลาววา  การท่ีเจาพอทาวแกนถูกเบียดขับดวยอคติวาเปนสายนํ้า(นาค) หรือสายสีแดงน้ันคือนัยยะของ 
การกีดกันพลเมืองของรฐัลาวเขากลุมสังคมพลเมืองรัฐไทย หรือไมยอมรับท่ีจะเปนเครือญาติกับกลุมคนลาวท้ังๆท่ีมีรากเหงา
จากวัฒนธรรมลานชางและมีกําเนิดจากตํานานขุนบรมดวยกัน หากมองถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับเจาพอทาวแกนดวยมิติ
อํานาจทางพุทธศาสนากับศาสนาดั้งเดิมแลวจะเห็นวากลุมผีเจานายบานอาฮี ซึ่งประกอบดวยเจาพอแสนศึก เจาพออุปฮาต 
เจาพอหลักดาน มีฐานะเปนชนช้ันสูง เปนนักรบ นักปกครองและนับถือพุทธศาสนาเปนท่ีตั้งมีความสัมพันธทางเครือญาติกับ
กลุมเจาแสนเมือง เจาเมืองวัง เจาองคหลวง กลุมผีเจานายเมืองดานซายผูสืบเช้ือสายเจามหาชีวิตลาว และไทยมาสรางพระ
ธาตุศรีสองรัก นุงหมขาวในการประกอบพิธีกรรม สวนกลุมของเจาพอทาวแกนถูกมองวาเปนนาค หรือสายสีแดงเปน
สัญลักษณของชนพ้ืนเมืองผูนับถือศาสนาผีหรือศาสนาดั้งเดิมเพราะนาคเปนบุคคลผูไมสามารถบวชไดในพุทธศาสนาซ้ํายังถูก
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มองวาเปนชนช้ันต่ํา จึงไมยอมรับใหเขากลุมดวย  ขณะเดียวกันหากมองในมิติทางประวัติศาสตรจะเห็นวาพลเมืองในชุมชน
ชายแดนแถบน้ีเมื่อครั้งอดีตคือพลเมืองของรัฐเดียวกันแลวถูกแบงแยกกลายเปนพลเมืองของสองรัฐชาติ พลเมืองฝงซาย
กลายเปนพลเมืองรัฐลาวซึ่งมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม ขณะท่ีพลเมืองฝงขวากลายเปนพลเมืองรัฐไทยมีระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยความแตกตางในมิติทางดานการเมืองการปกครองทําใหพลเมือง
ท้ังสองประเทศถูกแบงแยกความแตกตาง “เปนเขา” และ “เปนเรา”  เรื่องราวความเช่ือในเรื่องผีเจานาย “เจาเพียพาก” 
ชุมชนอาฮีไดเลือกเปนฐานหน่ึงในเสนทางทองเท่ียวชุมชนของชุมชนอาฮี 
 
4. พิธีกรรมและอาหารศักด์ิสิทธิ์ 
 พิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนอาฮีท่ีสําคัญคือ พิธีกรรมเก่ียวกับการเลี้ยงปของผีเจานาย ซึ่งมีหลายองค องคหลัก  
ไดแก เจาแสนศึก เจาหลักดาน เจาอุปฮาต เพียเพา เพียพาก ซึ่งชุมชนไดประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปกอนฤดูกาลทํานา ทําไรโดย
การเซนไหวดวยควายซึ่งถือเปนสัตวใหญ จะประกอบพิธีกรรมในเดือน 6 ในการประกอบพิธี ไดมีพ่ีนองชาวลาวเขามารวม
พิธีกรรมดวย นอกจากน้ันความโดดเดนในวัฒนธรรมอาหารของบานอาฮีคือ บริเวณนํ้าเหืองในแถบบานอาฮีจะมีไคนํ้า 
(สาหรายคลายเมืองหลวงพระบาง) ซึ่งแตกตางจากชุมชนอ่ืน ชุมชนเช่ือวาไคนํ้า ไดถูกนํามาโดยหลวงปูนาคมุจลินท ดังตํานาน
ท่ีวา 
 “แตกอนพระนาคและพระบางจะเสด็จหากัน ถาพระนาคคิดถึงพระบาง พระนาคก็จะเสด็จไป ถาพระบางคิดถึงพระ
นาค พระบางก็จะเสด็จมา การเสด็จน้ันก็คือการลองหนหรือเหาะแกว ดวงแกวจะมีขนาดเทากับลูกมะพราว แสงจากดวงแกว
น้ันก็พ่ึงจะหายไปประมาณ 10 กวาปมาน้ีชาวบานก็ไมเห็นอีกเลย ชาวบานเช่ือวาพระนาคเปนดวงแกวเสด็จไปหานอง ถามา
จากทางน้ัน คนเฒาคนแกจะกลาววาพระบางมาหาพระนาคแลว ถาจากทางน้ีไปทางน้ันกลาววาพระนาคมาหาพระบางแลว 
เมื่อไปหานองแลว พระนาคไดลงอาบนํ้าท่ีแมนํ้าโขงก็เลยเจอไคหรือไคนํ้าก็เลยนําไคพาดบามาดวย ทานวาจะเอามาฝาก
ลูกหลานบานอาฮี ไคนํ้ามีอยูท่ีบานอาฮีและหลวงพระบางจนถึงตอนน้ี   ไคหรือไคนํ้าจะคลายเทาแตไมใชเทาจะเปนเสนไหม
น่ิม ๆ ไคคือของฝากจากหลวงปูนาคลูกหลานบานอาฮีไปอยูท่ีไหนขอใหไดกินไคนํ้าปละครั้งถือวาดีเพราะพระนาคเอามาฝาก
จากหลวงพระบาง”   

(สัญญา  สิทธิ, สัมภาษณ, 4 เมษายน 2561) 
ลักษณะของเรื่องเลาดังกลาวเปนการอธิบายท่ีมาของช่ือหมูบาน ช่ือสถานท่ี ช่ือวัตถุสําคัญ โบราณสถานสําคัญของ

ชุมชน ตลอดจนบุคคลศักดิ์สิทธ์ิ  เปนรองรอยท่ีช้ีใหเห็นความสัมพันธของผูคนท้ังสองฝงนํ้าเหือง เปนท่ีนาสังเกตวาเรื่องเลา
เหลาน้ีเริ่มหายไปจากวัฒนธรรมการเลาเรื่องในครอบครัวโดยเฉพาะคนรุนใหมซึ่งเพิกเฉลย ละเลยตอเรื่องเลาโดยมองวาเรื่อง
เลาเหลาน้ีไมทันสมัย งมงาย ไรสาระ ดวยเห็นวาเปนเรื่องท่ีไมสามารถพิสูจนไดดวยวิทยาศาสตร  ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะ
วัฒนธรรมในครอบครัว และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งมีความแตกตางจากอดีต  ในชนบทเด็กๆ มักจะมาน่ังลอมวงฟง
นิทานจากผูสูงอายุ แตปจจุบันสื่อสมัยใหมและระบบการศึกษาทําใหเด็กและเยาวชน ไมสนใจในเรื่องเลาดังกลาว สอดคลอง
กับงานวิจัยของพยุงพร นนทวิศรุต และคณะ (2557 : 153) ท่ีพบวาสังคมชนบทมีความเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชน และวัย
ทํางาน ไมสนใจภูมิปญญาทองถ่ินเพราะระบบการศึกษาและชีวิตความเปนอยู ดังความวา “จากสภาพปญหาการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีคนในวัยทํางานในชุมชนไมเห็นคุณคา เพราะมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต  โดยใหความสําคัญ
กับการทํามาหากิน หรือการงานอาชีพท่ีพ่ึงพาระบบเกษตรน้ันไมเพียงพอตอการยังชีพในครอบครัว จึงตองมีอาชีพเสริม เชน 
การรับจาง  ในชีวิตประจําวัน ก็เรงรีบไปทํางานแขงเวลาอันจํากัด ไมมีเวลาดูแลและถายทอดภูมิปญญาใหบุตรหลาน  จึง
ปลอยลูกหลานอยูกับผูสูงอายุ หรือ สื่อในโลกสมัยใหม ประกอบกับเด็กและเยาวชนในปจจุบันมีวิถีชีวิตสวนใหญอยูในระบบ
โรงเรียน ในวันหยุดตางๆ ผูปกครองก็ไมไดดูแล หรือใหรวมกิจกรรมในเรือกสวนไรนาเชนในอดีต เมื่อภูมิปญญาทองถ่ินไมได
รับการถายทอดจากรุนสูรุน และความสัมพันธของคนในครอบครัวท่ีเริ่มหางเหิน ไมมีการถายทอดหรือเรียนรูรวมกันระหวาง 
พอ แม ปู ยา ตา ยาย เหลาน้ีลวนมีผลกระทบตอความสัมพันธทําใหชองวางระหวางวัยเกิดข้ึน ในขณะเดียวกันภูมิปญญา
ทองถ่ินก็ไมไดรับการถายทอดดวย” ดังน้ัน เรื่องเลานิทาน ตํานาน ซึ่งเปนภูมิปญญาดานวรรณกรรมก็เริ่มหายไปดวยเชนกัน 
แตอยางไรก็ตามเรื่องเลานิทาน ตาํนาน ในชุมชนอาฮี ยังคงเลากันในกลุมของผูสูงอายุและผูสนใจท่ัวไป และเรื่องเลาก็ไดถูก
นํามาเพ่ือการทองเท่ียวสรางคุณคา มูลคาไดอีกทางหน่ึง 
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บทบาทและคุณคาของเร่ืองเลาทางวัฒนธรรม 
 ลักษณะของเรื่องเลาตํานานท้ังสี่ประเภทดังกลาวขางตน เมื่อวิเคราะหดวยแนวคิดในเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวคิดทางคติชนวิทยา และแนวคิดเรื่องการสรางความหมาย จะพบวา เรื่องเลาไดทําหนาท่ีและมีคุณคา 3 ดาน ดังน้ี 
1.สะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษชาวอาฮีเชื่อมโยงเร่ืองราวกับอาณาจักรลานชาง ตลอดจน และความสัมพันธ 
ของผูคนบนลุมน้ําเหืองบนพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน  
           ตํานานหลวงปูนาคมุจลินทรท่ีกลาวถึงการอางความเปนพ่ีนอง การสรางท่ีมาจากหินกอนเดียวกัน และการเสด็จไป
เยี่ยมเยือนพ่ีนองกับพระบาง มีนัยยะถึงการเช่ือมโยงถึงพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิของผูคนในยุคลานชาง ซึ่งประดิษฐาน
อยูท่ีเมืองหลวงพระบาง ไดสะทอนใหเห็นรอยรอยความคิดและความเช่ือถึงศูนยกลางอํานาจในยุคลานชางซึ่งผูคนในแถบน้ีอยู
ภายใตอาณาจักรหลวงพระบาง น่ันคือสํานึกทางชาติพันธุท่ีสื่อสารผานตํานานดังกลาว ดังท่ี ปฐม หงษสุวรรณ (2550 : 3)   
กลาววาตํานานเปนเรื่องเลาศักดิ์สทิธ์ิ (The sacred narrative) เปนเรื่องเลาเหนือธรรมชาติ มีความเก่ียวของกับความเช่ือและ
ศาสนาของกลุมชน เพราะเปนถอยคําศักดิ์สิทธ์ิเปนการแสดงออกถึงความศักดิ์สิทธ์ิ  และการศึกษาตํานานก็สามารถชักนําไปสู
การศึกษาความหมายหรือนัยท่ีซอนเรนอยูในเรื่องเลาไมวาจะเปนสัญลักษณของตํานานหรือพิธีกรรม ตํานานจึงเปนระบบการ
สื่อสารแบบหน่ึงท่ีสามารถทําใหเราเขาใจหรือมองเห็นมิติวัฒนธรรมของมนุษยในแตละกลุมชนและสังคม  
 ดงัท่ีกลาวในตอนตนแลววา ผูคนในแถบลุมนํ้าเหืองไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางดังน้ันจึงมีสํานึกผานตํานาน 
อันเปนสัญลักษณหรือรองรอยท่ีสะทอนใหเห็นความคิดท่ีฝงลึกในจิตใจของชุมชน ดังขอความท่ีวาตํานานมีบทบาทในการ
อธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชน (myth of origin)  และสถานภาพของคนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมดั้งเดิมหรือ
สังคมประเพณีท่ัวโลก มีเรื่องเลาในรูปของตํานานปรัมปราท่ีสมาชิกในสังคมน้ันๆ ใชอธิบายวาตนเปนใคร มีกําเนิดอยางไร มี
การจัดสังคมในรูปสายตระกูลท่ีสมาชิกในตระกูลเช่ือวาสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษรวมกัน โดยนัยน้ีตํานานจึงเปนสิ่งท่ีใช
บอกอัตลักษณของกลุมชนหรือชาติพันธุ  (ศิราพร ณ ถลาง. 2552 : 366-378) ดังน้ันหากมองผานตํานานหลวงปูนาคมุจลนิทร   
น่ันแสดงใหเห็นวาผูคนในชุมชนอาฮียังมีคงมีความสํานึกวารากเหงาของตนเองเปนชาวหลวงพระบาง ซึ่งสอดคลองกับ
ประวัติศาสตรการตั้งถ่ินฐาน การอพยพโยกยาย รวมถึงอัตลักษณทางดานภาษา และถึงแมวากระบวนการสรางรัฐชาติจะ
พยายามแยกชุมชนสองฝงเหืองออกจากกันแตสายสัมพันธทางเครือญาติ ลักษณะรวมทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ความ
เช่ือ ทําใหผูคนบริเวณชุมชนชายแดนไทย-ลาวไปมาหาสูกันโดยท่ีมิติทางพรมแดนทางรัฐศาสตรมิไดเปนอุปสรรคแตอยางใด 
แตกลับมีรูปแบบความสัมพันธท่ีหลากหลายข้ึนอยูกับสถานการณ ดังท่ีเติม วิภาคยพจนกิจ (2542 : 270) กลาววา รกราก
เมืองเลยเดิมคงสืบเช้ือสายมาจากชาวหลวงพระบาง เพราะลัทธิประเพณีตลอดจนสําเนียงภาษาเหมือนกับชาวหลวงพระบาง
ทุกอยาง 
 สวนตํานานเมืองตูม เน้ือหามีลักษณะของนิทาน ซึ่งช้ีใหเห็นภูมิปญญาในการเลานิทาน ตํานาน แลวเช่ือมโยงช่ือบาน 
นามเมืองในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเหือง  ช้ีใหเห็นความสัมพันธของผูคนในพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน เชน บานอาฮี เช่ือบานเปนท่ีอยูของอา
(นองของพอ) สวนบานนาแกงมา เปนท่ีอยูของพ่ีชาย (ทาวจันทคาด) ท้ังสองมีการแบงปนอาหารในฐานะญาติพ่ีนอง ช้ีใหเห็น 
ความสัมพันธทางชาติพันธุ ดังคํากลาวท่ีวา   ตํานานไดพยายามอธิบายกําเนิดของพ้ืนท่ีกายภาพของภูเขา แมนํ้า  พ้ืนท่ีของ
เมือง ตลอดจนความเปนมาของมนุษยในโลก แสดงใหเห็นวามนุษยมีความผูกพันกับพ้ืนท่ีกายภาพหรือผูกพันกับธรรมชาต ิ 
พยายามปรับตัวเขากับธรรมชาติ ซึ่งศรีศักร วัลลิโภดม (2551 : 23-24) เรียกวาภูมิวัฒนธรรม  (cultural landscape) ซึ่ง
หมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร (Geogarphical landscape)  ในอาณาบริเวณใดบริเวณหน่ึง เชน ปาเขาลําเนา
ไพร ทองทุง หนองบึง แมนํ้าลําคลอง หรือปากอาวชายทะเล อันสัมพันธกับการตั้งถ่ินฐานของผูคนในทองถ่ิน จนเปนท่ีรูจัก
รวมกัน และมีการกําหนดนามช่ือเปนสถานท่ีตางๆ ใหเปนท่ีรูจักรวมกันในลักษณะแผนภูมิหรือแผนท่ีเพ่ือสื่อสารถึงกัน โดย
สรางเปนตํานาน (myth) ข้ึนมาอธิบายถึงความเปนมาและความหมายความสําคัญทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม และสอดคลองกับ คํากลาวท่ีวาในการอธิบายสิ่งแวดลอมท่ีชุมชนตั้งอยูน้ัน เกิดจากภูมิปญญาและจินตนาการของ
มนุษยท่ีจะสรางคําอธิบายข้ึนมาสําหรับสื่อสารและสรางความเขาใจเดียวกันเปนพ้ืนฐาน จําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดช่ือหรือ
นามของพ้ืนท่ีใดๆโดยอาศัยหรืออางอิงกับองคความรูชุดตางๆข้ึนมากํากับเอาไว ท้ังท่ีเปนเหตุการณทางประวัติศาสตรและ
ประสบการณท่ีประสบ หรือจากรูปลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง (เธียรชาย อักษรดิษฐ,  2552  : 85) เรื่องราวความ 
สัมพันธทางชาติพันธุยังปรากฏในตํานานของเจาแสนศึก ซึ่งเปนเพ่ือนกับเจาแสนเมืองแหงเมืองดานซาย และชาวบานสามารถ
ตอนฝูงวัวควายผานพิธีเลี้ยงปไดซึ่งไมผิดตอคํากลาวท่ีวา “คนในหามออก คนนอกหามเขา” น่ันแสดงวา ชาวบานอาฮีคือเครือ
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ญาติเดียวกันกับชาวดานซาย และตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยวท่ีเช่ือมโยงศูนยกลางอํานาจทางศาสนา หรือพระธาตุศรีสองรัก 
โดยเช่ือวา เปนท่ีฝงสมบัติท่ีจะไปสรางพระธาตุศรีสองรัก  
 อยางไรก็ตาม เรื่องเลายังแฝงนัยยะอคติทางชาติพันธุ ผานเรื่องเลาหลักแดน อาจเปนไปไดวาหลังจากท่ีแมนํ้าเหือง 
แบงแยกพรมแดน ในป 2438 ทําใหผูคนสองฝงมีความเปนอ่ืนตอกัน อีกฝายหน่ึงเปนพลเมืองไทย และพลเมืองลาว ตาม
กระบวนการสรางรัฐชาติ จึงมีเรื่องเลาท่ีเสมือนการมีอคติหรือตําหนิอีกฝายหน่ึงวาไมมีความซื่อสัตย ลักษณะของเรื่องเลาท่ี
แฝงไวดวยอคติหลังกระบวนการสรางรัฐชาติในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเหือง สอดคลองกับงานวิจัยของ พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ ( 2561 
: 84)  พบวา ตํานานพระแกวอาสาในมุมมองของผูคนในชุมชนทาลี่ เห็นวา “พระแกวอาสาเปนขาสองเจาบาวสองนาย อาสา
ใหแกฝายไทย และฝรั่งเศส สรางความไมไววางใจ หากไมมีพระแกวอาสาเมืองแกนทาวจะไมแตก” ดวยกระบวนการสรางรัฐ
ชาติ ดังคํากลาวท่ีวา “รัฐไทยประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางสํานึกประวัติศาสตร “ทองถ่ิน” ในกรอบประวัติศาสตร
ชาติ คือสามารถเช่ือมผูคนในทองถ่ินใหเกิดความสํานึกรักและหวงแหนแผนดินของตนเองท่ีเช่ือมตอกับแผนดินสวนกลางอยาง
เปนเน้ือเดียวกัน พรอมกับมีความรักชาติไทยโดยรวมเปนอยางมาก” (อรรถจักร  สัตยานุรักษ, 2548 : 2559)  และสอดคลอง
กับขอความท่ีวา ชายแดนเปนพ้ืนท่ีของการผลิตความหมาย พ้ืนท่ีของการตีความถอดรหัส และปะทะขัดแยงทางวัฒนธรรม 
ประสบการณในชีวิตประจําวันของผูคนตามแนวชายแดนผนวกประสานผูคนเหลาน้ันใหเปนสวนหน่ึงของรัฐชาติ และใน
ขณะเดียวกันก็ผลักไสและกีดกันคนเหลาน้ันออกไปในฐานะเปนคนอ่ืน (ยศ สันตสมบัต,ิ 2551 : 59)  เชนเดียวกันผูคนเมืองลุม 
นํ้าเหืองในยุคอาณาหลังอาณานิคม แมมีรากเหงาในถ่ินกําเนิดและเปนเครือญาติชาติพันธุเดียวกันแตก็รูสึกถึงความเปนอ่ืนตอ
กัน 
 
2. เร่ืองเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และคุณคาแกวัตถุ  สถานท่ีสําคัญของชุมชน สรางพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ ์
 เปนท่ียอมรับวาเรื่องเลาทางวัฒนธรรมมีบทบาททําใหพ้ืนท่ีกายภายและวัตถุธรรมชาติ หรือ ธรรมดา กลายเปนวัตถุ
ท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิหรือมีความศักดิ์สิทธ์ิ กลายเปนวัตถุท่ีมีความหมาย มีคุณคา และกอเกิดมูลคา ดังเชน  หินหลักแดน หากไม
มีเรื่องเลาตํานานหลักแดน ก็เปนเพียงหินธรรมดา ไมมีคุณคาตอชุมชน  เชนเดียวกันหลวงปูนาคมุจลินทร หากไมมีเรื่องเลา
ความอภินิหารการลอยทวนนํ้า เรื่องราวการเสด็จไปเยี่ยมพระบาง ก็เปนเพียงพระพุทธรูปธรรมดา   หรือ ตํานานพระเจาเชียง
ยืน เรื่องราวอภินิหารการเสี่ยงทาย ตลอดจนพิธีสรงนํ้าพระเจาเชียงยืนซึ่งมีเพียงหน่ึงวันในรอบหน่ึงป และพิธีกรรมบายศรีสู
ขวัญ สงผลใหพระเจาเชียงยืนเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน  
 เมื่อผูคนในชุมชนอาฮี เขามารวมพิธีสรงนํ้าพระเจาเชียงยืน รวมพิธีเลี้ยงปของเจาพอแสนสึก ของชุมชนทําให  
กอเกิดสํานึกรวมในความเปนกลุมชนเดียวกัน มีความสามัคคี ดังคํากลาวท่ีวา“พิธีกรรมและสัญลักษณตางๆ ของโลกความ
ศักดิ์สิทธ์ิคือตัวแทนท่ีเปนรูปธรรมของความเปนไปของสังคมในชีวิตประจําวันมนุษยเราอาจจะมีชีวิตอยูโดยไมจําเปนตอง 
สําเหนียกถึงความเปนกลุมเปนกอน เปนพวกเดียวกันของผูคนท่ีพบปะติดตอดวย แตในพิธีกรรม บรรยากาศและสัญลักษณใน
พิธี ทําใหความเปนพวกเดียวกันตกผลึกเกิดความสํานึกในความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สืบสายโลหิตมาจากบรรพบุรุษเดยีวกัน 
และมีชะตาชีวิตอยูรวมกัน โลกศักดิ์สิทธ์ิจึงเปนเสมือนสองดานของเหรียญเดียวกันท่ีสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตของกลุม ” 
(Emile Durkheim, 1915 ; อางอิงจาก ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล,  2548 : 4) นอกจากน้ัน เรื่องเลาศักดิ์สิทธ์ิเก่ียวกับ 
ผีเจานายซึ่งเมื่อถึงวันพระหรือวันเลี้ยงป จะมีขอหามหรือคลําบาน น่ันช้ีใหเห็นวา เรื่องราวความเช่ือดังกลาวมีบทบาทตอการ
จัดระเบียบทางสังคมในชุมชน ถือเปนฮีตปฏิบัติเดียวกัน 
 
3. สรางอัตลักษณของชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน นําไปสูการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวและสราง
ผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียว 

ชุมชนอาฮีมีความภาคภูมิใจในเรื่องเลาและตํานานท่ีบรรพบุรุษไดสรางสมไว ตลอดจนภาคภูมิใจในช่ือบานนามเมือง 
ซึ่งมีท่ีมาจากเมืองตูม  ภมูใิจในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิซึ่งมีแหงเดียวในชุมชนอาฮี ภูมิใจในประเพณีแหตนดอกไม และภูมิใจใน
วัฒนธรรมอาหารซึ่งมีเฉพาะนํ้าเหืองบริเวณหมูบานอาฮีเทาน้ัน น่ันคือ ไคนํ้าเหือง  ซึ่งไคนํ้าเหืองมีเรื่องเลาเช่ือมโยงกับพระ
นาคมุจลินท สงผลใหเปนอาหารท่ีศักดิ์สิทธ์ิ ดังขอความท่ีวา “ไคคือของฝากจากหลวงปูนาคลูกหลานบานอาฮีไปอยูท่ีไหน
ขอใหไดกินไคนํ้าปละครั้งถือวาดีเพราะหลวงปูนาคเอามาฝากจากหลวงพระบาง” มาชุมชนอาฮีตองไดกิน “ไคนํ้า” ชุมชนได
พัฒนาผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑในนามวา “ไคโคเล” โดยนํามาตากแหง ปนละเอียดผสมปลาแหงและงา ทําใหมี
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รสชาติอรอย มีคุณคาทางอาหาร กลายเปนของฝากสําคัญของชุมชน ตลอดจน นําไคมาผสมกับไขเจียว ปามไข กลายเปนอัต
ลักษณหน่ึงของชุมชน 
 เรื่องราวความภูมิใจ  และมีอัตลักษณเฉพาะซึ่งแตกตางจากชุมชนอ่ืน ชุมชนจึงไดนําเรื่องเลาเก่ียวกับช่ือบานนาม
เมือง  วัตถุศักดิ์สิทธ์ิ พิธีกรรม ประเพณี ไปสูการทองเท่ียวชุมชนโดยชุมชน โดยนําเรื่องเลามาอธิบายใหแกนักทองเท่ียวไดซึม
ซับ สัมผัสเรื่องราว ซึ่งชุมชนไดดําเนินการอยางจริงจังมาประมาณ 5 ป และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เชน ททท.  
อพท.เลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย และ สกว.ฝายทองถ่ิน ชุมชนไดจัดทําเสนทางทองเท่ียว โดย
เริ่มจาก “วัดศิริมงคล (ฟงตํานานเมืองตูม ตํานานบานอาฮีและ วัดศิริมงคล) นมัสการพระธาตุมะนาวเดี่ยว ฟงเรื่องเลาหลัก
แดนและ นมัสการหลวงปูนาคมุจลินทร เสร็จแลวชมศูนยศึกษาเสียมตุน นมัสการหิ้งเจาเพียพาก ผีเจานายศักดิ์สิทธ์ิ เสร็จแลว
ชมพิพิธภัณฑทองถ่ินบานมั่นยืน  ชมวัดเมืองตูมและรับประทานอาหารทองถ่ินท่ีสวนมั่นยืน) นอกจากน้ันในชวงวันสงกรานต
ชุมชนบานอาฮี มีประเพณีสําคัญคือ แหตนดอกไมและสรงนํ้าพระเจาเชียงยืนอีกดวย 
 
การนําเร่ืองเลาทางวัฒนธรรมไปสูมัคคุเทศกทองถิ่น 
 สืบเน่ืองจากการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเนนการมีสวนรวมของชุมชนไดเริ่มตนจากกลุมโฮมสเตย
โดยมีอ.รําไพ กาแกว และแมเสลี่ยง สิทธ์ิเทียมทอง ตลอดจนชาวบานอาฮี เจาของพิพิธภัณฑบานมั่นยืน ไดเปดโฮมสเตยและ
แหลงทองเท่ียว แตปญหาพบวากลุมคนท่ีเขามาจัดการทองเท่ียวสวนใหญเปนผูสูงอายุ บุคคลท่ีเลาเรื่องมีเพียง 2-3 คน ทําให
เกิดปญหาเมื่อมีนักทองเท่ียวเขามาพรอมกันเปนจํานวนมาก ความยั่งยืนของการทองเท่ียวโดยชุมชนจําเปนตนมีบุคคลหลาย
วัย เขามาดําเนินการ ดังน้ัน ชุมชนรวมกับหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได
จัดทําโครงการ “การถายทอดเรื่องเลาทางวัฒนธรรมสูมัคคุเทศกทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวในชุมชนอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัด
เลย” โดยมีเปาหมายเพ่ือใหเยาวชนและผูสนใจไดรับฟงเรื่องเลาจากปราชญทองถ่ิน และมีการฝกปฏิบัติการเพ่ือใหสามารถ
ถายทอดเรื่องเลาแกนักทองเท่ียวได ดังน้ันชุมชนจึงไดมีการวางแผนรวมกันดําเนินการฝกปฏิบัติมัคคุเทศกทองถ่ินดังน้ี 

1.จัดเวทีระดมความคิดเห็นในกลุมปราชญทองถ่ิน คณะกรรมการทองเท่ียวชุมชน เพ่ือคัดเลือกเรื่องเลาสําคัญและ
จําเปนตอมัคคุเทศกทองถ่ิน จํานวน 15 คน เมื่อวันท่ี  1 เมษายน 2561  ณ วัดศิริมงคล ในเวทีการประชุมกลุม  ไดวิเคราะห
และตรวจสอบเรื่องเลาท่ีไดเคยพิมพหรือเคยเผยแพรมากอน พบวามีความขัดแยงในทางขอมูลและหลักฐานคือ ตํานานพระ
ธาตุมะนาวเดี่ยว ขอมลูท่ีเคยเผยแพรคือ เปนพระธาตุท่ีพระเจาสุนทรจักษ สรางเพ่ือเปนอนุสรณแกนางพรหมจารี ในตํานาน
เมืองตูม ชุมชนเช่ือวาไมนาจะเปนขอมูลท่ีถูกตอง จึงไดนําเรื่องพระธาตุมะนาวเดี่ยวมาพิจารณาและเห็นวาควรจะนําตํานานน้ี
เผยแพรจึงเหมาะสมกวา  หลังจากคัดเลือกเรื่องเลาท่ีถูกตอง เหมาะสมแลว ข้ันตอนตอไปคือการถายทอดใหแกเยาวชน
และผูสนใจจํานวน 20 คน และฝกปฏิบัติการเลา ทดลองนําชมจริง เมื่อวันท่ี 28-29 เมษายน 2561. สรุปผลการประเมินอยูใน
ระดับดี  และเห็นวาโครงการน้ีเปนเรื่องใหมสําหรับเยาวชนในทองถ่ิน ซึ่งขาดทักษะการพูดและไมเคยไดรับฟงและถายทอด
เรื่องราวของชุมชนมากอน จําเปนตองไดรับการพัฒนาในเชิงเน้ือหาสําหรับมัคคุเทศกตอไป  
 

        
ภาพท่ี2  กิจกรรมเวทีสนทนา กิจกรรมถายทอดเรื่องเลา และการทดลองปฏิบัติการ 
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สรุป 
เรื่องเลาทางวัฒนธรรมของชุมชนอาฮีเรื่องเลาดังกลาวมีลักษณะอธิบายกําเนิดของช่ือหมูบาน ช่ือวัด ผานตํานาน

เมืองตูม  อธิบายความเปนมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ ผานตํานานหลวงปูนาคมุจลินทและพระเจาเชียงยืน  โบราณสถาน
ศักดิ์สิทธ์ิ ผานตํานาน ตํานานพระธาตุมะนาวเดี่ยว พิธีกรรมและอาหารศักดิ์สิทธ์ิ ผานเรื่องเลาเจาแสนศึกและไคนํ้า เรื่องเลา
ดงักลาว ซึ่งสะทอนใหเห็นรากเหงาของบรรพบรุษและความสัมพันธของผูคนบนลุมนํ้าเหืองบนพ้ืนท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน และ
เช่ือมโยงเรื่องราวกับอาณาจักรลานชาง ตลอดจนเมืองดานซาย เรื่องเลาทางวัฒนธรรมไดสรางความหมาย และคุณคาแกวัตถุ  
สถานท่ีสําคัญของชุมชน กอเกิดอัตลักษณรวมของชุมชน และความภาคภูมิใจของผูคนในชุมชน  ดังน้ันชุมชนอาฮีจึงมีการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชน บริหารจัดการโดยกลุมโฮมสเตย  หากแตทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี 
เรื่องเลาดังกลาวไมเปนท่ีสนใจแกคนรุนใหม ดังน้ันเพ่ือใหมีการจัดการทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน ชุมชนจึงมีการวิเคราะหและ
คุณคาของเรื่องเลา เลือกเฟนเรื่องเลาสําคัญ แลวนําเรื่องเลาไปถายทอดแกมัคคุเทศกทองถ่ิน เพ่ือใหมีการสืบทอดในคนรุนใหม
และสื่อความหมายของพ้ืนท่ีทองเท่ียวของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
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แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีที่มตีอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พ้ืนที่ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

Guidelines for Promoting Multi-Parties' Participation in Their Cultural Tourism 
Organized in Mae-Ngon Watershed Area, Fang District, Chiangmai Province 

 
พรชัย ศักด์ิศิริโสภณ   

หลักสตูรการทองเท่ียว คณะศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กีรติ ตระการศิริวานิช  

คณะพัฒนาการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1 ) บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 2) ความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม และ 3) แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมีวิธีการศึกษาจากการคนควาตํารา เอกสาร งานวิจัย รวมถึงการสังเกตการณ การจัดประชุม การสัมภาษณเชิงลึก
ดวยแบบสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง จํานวน 108 ราย และ แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 557 ราย ท่ีเปนภาคีท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ภาคีสถาบันศึกษา ภาคีศาสนสถาน ภาคีภาครัฐ ภาคีเอกชน 
ภาคีผูนําประชาชน และภาคีประชาสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ขอมูลเชิงปริมาณ
ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ละคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลชิงคุณภาพใชวิธีนําเสนอขอมูลดวยการวิเคราะหขอมูลเชิง
เน้ือหา  ผลการวิจัยพบวา บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม มีบทบาทนอยลงตอการสรางความรวมมือ และการใหอํานาจตัดสินใจ ท้ังน้ีในระดับการสรางความรวมมือ พบวาการอนุรักษ
ทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีสัดสวนสูงสุด ขณะท่ีการวางแผนเพ่ือการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มี
สัดสวนตํ่าสุด สําหรับ ความตองการการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ภาคีตองการมีสวนรวมมากตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน ท้ัง 3 ระดับ 
อันประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตามผล ท้ังน้ีในระดับการมีสวน
รวมกับการปฏิบัติ พบวาการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่นมีคาคะแนนเฉล่ียสูงสุด ขณะท่ีการมีสวนรวมกับการวางแผน 
พบวาการวางแผนแบงปนผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
คําสําคัญ พหุภาคี การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บทบาทการมีสวนรวม ความตองการมีสวนรวม 

 
ABSTRACT 

The aims of this research are to study (1) multilateral collaboration role towards cultural tourism of Mae-Ngon 
Watershed Area, Fang District, Chiangmai, (2) multilateral collaboration desire towards cultural tourism of Mae-
Ngon Watershed Area, Fang District, and (3) Guidelines for Promoting Multi-Parties' Participation in Their Cultural 
Tourism Organized in Mae-Ngon Watershed Area, Fang District, Chiangmai Province. The methods of this study 
came from books, research papers, observations, meetings, in-depth interviews included 108 representative 
samples, and 557 representative samples were surveyed using questionnaire. The representative sample were 
cultural tourism concerned which include Kanchanapisek network sector, religion sector, government sector, 
private sector, community leading sector, and civil society sector. Afterward, statistical software package for social 
science research were used for analysing quantitative data which consist frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Content analysis was used for qualitative data.  The study found that multilateral 
collaboration role towards cultural  
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tourism of Mae-Ngon Watershed Area, Fang District, Chiangmai was low for collaborating ; information sharing, 
feedback sharing, opportunities to participation, collaboration and authorization decision. Moreover, cultural 
tourism conservation was the highest ratio, but cultural tourism's activity planning was the lowest ratio. The study 
also found that communities desire for multilateral collaboration towards cultural tourism of Mae-Ngon 
Watershed Area, Fang District, Chiangmai; planning participation, practice participation, and follow-up participation. 
In practice participation, continuing way of life sector was the highest ratio. But in planning participation, profit 
sharing sector was the lowest ratio. 
Keywords: Multilateral, Cultural Tourism, Participation Role, Participation Desire 
 

บทนํา 
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวในระดับประเทศ ดวยทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ี

หลากหลาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนเมือง รวมถึงชาวเขาเผา
ตางๆ ดังสอดคลองกับ คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมและการทองเท่ียว (2552) ไดกลาวถึงจังหวัดเชียงใหมวามีจุดเดนใน
เรื่องของความสะดวกในการเดินทาง ไมวาจะเปนทางอากาศ หรือทางบก มีสินคาดานการทองเท่ียวและแหลงเลือกซื้อสินคา
หลากหลาย มีท่ีพักเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว สามารถเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวไปยังจังหวัดตาง ๆ ไดงาย โดย
แหลงทองเท่ียวจะแบงออกเปนการทองเท่ียวท่ีมีลักษณะเชิงวัฒนธรรมประเพณี และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ  

ลุมนํ้าแมงอน เปนลุมนํ้าสาขายอยของลุมนํ้าแมฝาง โดยมีขอบเขตครอบคลุมเน้ือท่ีประมาณ 105 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 65,705 ไร สภาพพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนเปนภูเขาสูง ท่ีราบสลับเนินเขาและเปนหุบเหวลึกซึ่งเกิดจากการกระทําของ
กระแสนํ้ากัดเซาะจากปริมาณนํ้าฝนท่ีมากจึงมีอัตราการพังทลายของดินท่ีสูง (กลุมกิจการและโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ, 2552) จนเปนเหตุใหเมื่อ 3 ปกอนเกิดเหตุการณนํ้าปาไหลถลมเขาทวมบานเรือนราษฎร สงผลใหเกิดความ
เสียหายในพ้ืนท่ีบานยาง ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม  

เหตุการณครั้งน้ัน นอกจากสรางความเสียหายใหกับบานเรือนพ้ืนท่ีสวนไรนาของชาวบานแลวยังทําใหโรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปของดอยคํา ไดรับความเสียหายไปดวยภายหลังเหตุการณนํ้าทวม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ไดเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรท่ีประสบปญหา ณ บานยาง พระองคทรงรับสั่งใหมูลนิธิชัยพัฒนา 
เขาใหการสนับสนุนเรื่องการสรางสะพาน และปรับปรุงแหลงนํ้า ควบคูไปกับการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
นอกจากน้ียังทรงมีรับสั่งเรื่องการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปของ โครงการหลวงและพระราชทานแนวทาง เก่ียวกับ
การ ฟนฟูสภาพปาไม การจัดท่ีทํากันแกราษฎรการจัดโซนน่ิง และสงเสริมการปลูกหญาแผก เพ่ือชวย อนุรักษดินและนํ้า 

การน้ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยจึงมีโครงการพลิกฟนโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ใหกลับมา
เหมือนเดิม และยังเพ่ิมเติมการกอสรางพิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) บนพ้ืนท่ีเดิมดวยคุณคาทางประวัติศาสตร และความ
ทรงจําตางๆท่ีเกิดข้ึนในโรงงานหลวงฯ รวมท้ังชุมชนโดยรอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจึงมี
พระราชดําริใหพัฒนาพ้ืนท่ีแหงน้ีใหเปนแหลงการเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (Living Site Museum) ซึ่งรวบรวมและ
นําเสนอองคความรูผานนิทรรศการ วัตถุสะสมหลักฐานทางประวัติศาสตร รวมท้ังกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูและเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีมีท้ังเชิงนิเวศ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมประเพณี เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการแกไขปญหา และพัฒนาประเทศ แบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมท้ังสะทอนวิถีชีวิตความ
เปนอยูและความหลากหลายของชุมชนอยางแทจริง ดวยความหลากหลายของคนในชุมชนท่ีอาศัยอยูรวมกันท้ังสี่หมูบาน
บริเวณน้ีไดแกบานยาง แมสลอง วาวี แมฟาหลวง มีคนท่ีนับถือศาสนาตางกันถึง 3 ศาสนา คือ มีศาลเจาของชาวจีนยูนนานมี
มัสยิดของคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามและโบสถคริสตของชาวบานยางสิ่งเหลาน้ีถือเปนจุดเดนดานวัฒนธรรมอีกประการหน่ึง
ของพ้ืนท่ี  ดังน้ัน พิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงถือเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงท่ีไมเพียงเปนแหลงการเรียนรูและพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การประหยัดพลังงาน    
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เทาน้ัน แตยังเปนสถานท่ีท่ีมีความโดดเดนทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยู ดวยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีผสมผสานอยางกลมกลืนถือเปนจุดเดนอันนําไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมตามหลัก 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดไมยาก หากแตตองอาศัยการมีสวนรวมจากภาคีทุกภาคีในพ้ืนท่ี ซึ่งท่ีผานมาพ้ืนท่ีทองเท่ียวแหงน้ี
ยังขาดการประสานความรวมมือเพ่ือจัดการการทองเท่ียวอยางเปนรูปธรรมจากท้ังภาครัฐ  เอกชน  คนในชุมชน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคีอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  

 

 
ภาพ 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีลุมนํ้าสาขายอยภายในตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

 
ดวยเหตุน้ี คณะผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเช่ือมโยง
เครือขายดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหชุมชนสามารถขับเคลื่อนการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป ดวยความรวมมือของภาคีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของทางการทองเท่ียว  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 

2.เพ่ือศึกษาความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม 
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 3. เพ่ือสรางแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิจัยฉบับน้ีมีเปนการวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed methods research) ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ประชากรไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเท่ียว 
ประกอบไปดวย ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ภาคีสถาบันการศึกษา ภาคีศาสนสถาน ภาคีรัฐภาคีเอกชน ภาคีประชาสังคม
และภาคีผูนําประชาชน ขนาดกลุมตัวอยาง ไดแก ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก จํานวน 40 ราย ภาคีสถาบันการศึกษา 
จํานวน191 ราย ภาคีศาสนสถาน จํานวน 103 ราย ภาคีเอกชน จํานวน 158 ราย และภาคีผูนําประชาชน จํานวน 43 ราย 
ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบสํามะโนประชากร (Census)ภาคีขางตน เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในแตละหนวยงานของแต
ละภาคีมีจํานวนไมมากนักจึงเก็บขอมูลจากประชากรท้ังหมด 
 สําหรับภาคีภาครัฐจํานวน 14 ราย ภาคีประชาสังคมจํานวน 8 ราย ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบไม
คํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) เชนเดียวกัน โดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) รวมจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 557 ราย เครื่องมือท่ีใชไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
สัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Structured Interview) ใชสําหรับสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผูวิจัยนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธี สถิติท่ีใช มีดังน้ี สถิติพ้ืนฐาน 
ไดแกความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลท้ังหมดแลวนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ปรัชญา  เวสารัชช  (2528:3-5) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา เปนการท่ีประชาชนเขามีสวนเก่ียวของ 

โดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตนในกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชนการสรางโอกาสท่ีเอ้ือหรือ
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน และสังคมไดรวมกิจกรรมนําไปสูการพัฒนา และทําใหไดรับประโยชนจากการพัฒนาเทาเทียมกัน 
ดวยความสมัครใจเปนประชาธิปไตยเพ่ือกําหนดนโยบายการวางแผนและดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแบงสรร
ผลประโยชนท่ีเกิดจากการพัฒนา  อาจแตกตางไปตามสภาพโครงสรางการบริหารนโยบายและลักษณะเศรษฐกิจสังคมของ
ประชาชน  ขณะท่ี  สุริชัย   หวันแกว (2527: 116) เนนวาการมีสวนรวม เปน การอยากรวมและความสมัครใจ โดยแยกออก
จากการเสียสละและการหวังผลตอบแทนจากทางราชการ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมและชีวิตของบุคคลน้ัน 
นอกจากน้ี เจริญ  ภัสระ (2540: 1-3) ยังไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน หรือการมีสวนรวมของชุมชน วาหมายถึง 
ความพรอมและโอกาสท่ีท้ังฝายรัฐบาลและฝายประชาชน ยอมรับผิดชอบและกระทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและยังไดให
ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในทรรศนะท่ีแตกตางกันอีก 4 ความหมาย คือ 
 
            1. การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนหรือขบวนการของประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมา
เปนผูท่ีอยูในวงนอกระบบราชการ ไดเพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากรและสถาบันตาง ๆ ตามสภาวะสังคมท่ีเปนอยู 

2. การมีสวนรวมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในการจัดการ
และควบคุมการใชและกระจายทรัพยากร และปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคมเพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม และในบทบาทการมีสวนรวม ประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิ
ปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง 

3. การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด 
รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรคความรูและความชํานาญรวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและ
สนับสนุน ติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
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4. การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการท่ีประชาชนกลุมเปาหมายไดรับโอกาสและไดใชโอกาสท่ีไดรับ
แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งท่ีเขามี แสดงออกซึ่งสิ่งท่ีเขาตองการ แสดงออกซึ่งปญหาท่ีกําลังเผชิญและแสดง
ถึงวิธีแกปญหา และลงมือปฏิบัติโดยการชวยเหลือของหนวยงานภายนอกนอยท่ีสุด 
 
 

บทบาทการมีสวนรวม 
บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนของสังคมได

เขามามีสวนรวมโดย International Association for Public Participation (กระทรวงสาธารณสุข, 2552: ระบบออนไลน)
ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําท่ีสุด แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปน
กาวแรกของการใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสาร
สิ่งพิมพ  การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ 
และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 

2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การ
แสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

3. การเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสให ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสู
การตัดสินใจ เพ่ือสรางความมั่นใจใหประชาชน วาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปน
ทางเลือกในการบริหารงาน เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาพิจารณ เปนตน 

4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม ในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ  และมี
การดําเนินกิจการรวมกันอยางตอเน่ือง เชน คณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 

5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนข้ันท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน 
การลงประชามติประเด็นสาธารณะตาง ๆ  โครงการกองทุนหมูบานท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด เปนตน 
 
ผลการศึกษา 
       ลักษณะประชากรศาสตรเปนการนําเสนอผลการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของแตละภาคีในภาพรวม ดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร 

รายละเอียด 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ประเภทของหนวยงาน    
 ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก 40 7.10 

 ภาคีสถาบันการศึกษา 191 34.81 
 ภาคีศาสนสถาน 103 18.80 
 ภาคีรัฐ 14 2.52 
 ภาคีเอกชน 158 28.83 
 ภาคีประชาสังคม 8 1.42 
 ภาคีผูนําประชาชน 43 7.13 
อายุเฉล่ีย 37  ป 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,310  บาท 

 

จากตาราง 1 พบวา ผูใหขอมูลประกอบดวยกลุมภาคีท้ังหมด 7 ภาคี จํานวน 557 คน ประกอบดวยภาคี
สถาบันการศึกษามากท่ีสุดคือรอยละ 34.81  รองลงมาคือ  ภาคเอกชนรอยละ 28.83 ภาคีศาสนสถานรอยละ 18.80 ภาค
เครือขายกาญจนาภิเษกรอยละ 7.10  ภาคประชาชน  รอยละ 7.13  ภาครัฐรอยละ 2.52  และ ภาคประชาสังคมรอยละ 
1.42 ตามลําดับ อายุเฉลี่ยของผูใหขอมูล มีอายุเฉลี่ยท่ี 37 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ี 10,310 บาท 
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ภาพ 2 การประชุมภาคีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 

 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 1. บทบาทการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
แมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  
 

บทบาทการมีสวนรวมท่ีมีตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนครอบคลุม
ประเด็น 5 ระดับ อันประกอบดวย ระดับการแบงปนขอมูลขาวสาร ระดับการรับฟงความคิดเห็น ระดับการเปดโอกาสใหมี
สวนรวม ระดับการสรางความรวมมือ และระดับการใหอํานาจตัดสินใจปรากฏผลตามตาราง 2 ดังน้ี 

 
ตาราง 2 บทบาทการมสีวนรวมของภาคีท่ีมีตอการสรางความรวมมอืดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนใน
ภาพรวม 
 

บทบาทการมีสวนรวม 
ความถ่ีการมีสวนรวม 

มาก นอย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
การรับรูขอมูลขาวสารการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากส่ือภายนอกชุมชน 184 33.03 373 66.97 
การรับรูขอมูลขาวสารการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากส่ือภายในชุมชน 132 23.70 425 76.30 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 123 22.08 434 77.92 
การพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 119 21.36 438 78.64 
ระดับการรับฟงความคิดเห็น 
การรับฟงเรื่องราวดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตน 176 31.60 381 68.40 
ระดับการเปดโอกาสใหมีสวนรวม 
การสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเปนวัตถุดิบในการดําเนินงานดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

195 35.01 362 64.99 

การสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะชุมชน 176 31.60 381 68.40 
การแนะนําชักชวนผูสนใจเขารวมเครือขายความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

99 17.77 458 82.23 

การจัดเตรียมแผนการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 74 13.29 483 86.71 
ระดับการสรางความรวมมือ 
การอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 225 40.39 332 59.61 
การประชุมเพ่ือคิดหากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 102 18.31 455 81.69 
การประสานงานรวมกันในการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 100 17.95 457 82.05 
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บทบาทการมีสวนรวม 
ความถ่ีการมีสวนรวม 

มาก นอย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การประชุมดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 85 15.26 472 84.74 
การประชุมแบงหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ืองานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 73 13.11 484 86.89 
การวางแผนเพ่ือดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 69 12.39 488 87.61 
ระดับการใหอํานาจตัดสินใจ 
การรวมพิจารณากําหนดจุดทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี 132 23.70 425 76.30 
การรวมพิจารณาผลกระทบท้ังดานบวก และดานลบของการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

128 22. 98 429 77.02 

การกําหนดเปาหมายสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 126 22.62 431 77.38 
การตัดสินใจสรางเครือขายการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 113 20.29 444 79.71 
การสรางและพัฒนาความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 111 19.93 446 80.07 
การกําหนดระเบียบปฏิบัติดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับเครือขายการ
ทองเท่ียว 

91 16.34 466 83.66 

 

จากตาราง 2 พบวา ระดับการแบงปนขอมูลขาวสาร พบวาผูใหขอมูลเคยรับรูขอมูลขาวสารการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจากสื่อภายนอกชุมชนสูงสุด รอยละ 33.03 รองลงมาคือเคยรับรูขอมูลขาวสารการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากสื่อ
ภายในชุมชนรอยละ 23.70 เคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 22.08 และเคยพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพียงรอยละ 21.36 ตามลําดับ 

ระดับการรับฟงความคิดเห็นก็เชนเดียวกัน  พบวา ผูใหขอมูลเคยรับฟงเรื่องราวดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีของตน  รอยละ 31.60 

ระดับการเปดโอกาสใหมีสวนรวม พบวา ผูใหขอมูลเคยสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนวัตถุดิบในการ
ดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสูงสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 35.01 เคยสนับสนุนกิจกรรมการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับลักษณะชุมชนรอยละ 31.60 เคยแนะนําชักชวนผูสนใจเขารวมเครือขายความรวมมือดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 17.77 และเคยจัดเตรียมแผนการดําเนินงานเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 13.29 
ตามลําดับ 

ระดับการสรางความรวมมือ  พบวา ผูใหขอมูลเคยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของทองถ่ินสูงสุดรอย
ละ 40.39 เคยประชุมเพ่ือคิดหากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพียงรอยละ 18.31 เคยประสานงานรวมกันในการ
ดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 17.95 เคยประชุมดําเนินกิจกรรมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 15.26 
เคยประชุมแบงหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ืองานดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 13.11 และเคยวางแผนเพ่ือดําเนินกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ12.39ตามลําดับ 

ระดับการใหอํานาจตัดสินใจ พบวาผูใหขอมูลเคยมีสวนรวมพิจารณากําหนดจุดทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเช่ือมโยงใน
พ้ืนท่ีสูงสุด รอยละ 23.70 เคยรวมพิจารณาผลกระทบท้ังดานบวก และดานลบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รอยละ 22. 
98 เคยกําหนดเปาหมายสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 22.62 เคยตัดสินใจสรางเครือขายการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม รอยละ20.29 เคยสรางและพัฒนาความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรอยละ 19.93 และเคยกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับเครือขายการทองเท่ียวรอยละ 16.34 ตามลําดับ 

 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 2 ความตองการมีสวนรวมท่ีมีตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
พ้ืนท่ีลุมน้ําแมงอน 
 ความตองการมีสวนรวมท่ีมีตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนครอบคลุม
ประเด็น 3 ระดับ อันประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการ
ติดตามผลปรากฏผลตามตาราง 3 ดังน้ี 
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ตาราง 3 ระดับความตองการมีสวนรวมของภาคีท้ัง 7 ภาคีท่ีมีตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าแมงอน (N=557)  
 

ประเด็น X  SD 
ระดับความ
ตองการ 

การสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น 3.11 0.71 มาก 

การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 3.06 0.75 มาก 

การจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 3.03 0.81 มาก 

การแลกเปล่ียนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุกฝาย 3.02 0.75 มาก 

การวางแผนสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น 2.99 0.81 มาก 

การดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 2.99 0.88 มาก 

การวางแผนแลกเปล่ียนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย 

2.95 0.85 มาก 

การติดตามและประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 2.94 0.82 มาก 

การดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.92 0.82 มาก 

การติดตามและประเมินผลการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 2.90 0.81 มาก 

การติดตามและประเมินผลการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น 2.90 0.80 มาก 

การวางแผนจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 2.89 0.85 มาก 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.89 0.80 มาก 

การติดตามและประเมินผลการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 2.89 0.82 มาก 

การวางแผนดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 2.88 0.85 มาก 

การวางแผนอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 2.88 0.86 มาก 

การติดตามและประเมินผลการแลกเปล่ียนความรูดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมรวมกับผูเกี่ยวของทุกผาย 

2.88 0.84 มาก 

การติดตามและประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว 

2.86 0.80 มาก 

การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 2.86 0.85 มาก 

การวางแผนดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.85 0.86 มาก 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.82 0.82 มาก 

การวางแผนกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 2.81 0.84 มาก 

การดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.78 0.86 มาก 
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ประเด็น X  SD 
ระดับความ
ตองการ 

การแบงปนผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.77 0.86 มาก 

การติดตามและประเมินผลการแบงปนผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

2.73 0.88 มาก 

การวางแผนดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.70 0.87 มาก 

การวางแผนแบงปนผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2.67 0.91 มาก 

จากตาราง 3 พบวาความตองการมีสวนรวมในภาพรวมของท้ัง 7 ภาคีท่ีมีตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนสวนใหญมีคาเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 2.77 ถึง 3.11 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยูระหวาง 0.71 ถึง 0.88 และเมื่อพิจารณารายละเอียดของแตละประเด็นพบวา ผูใหขอมูลตางตองการมีสวนรวมกับการการ
สืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.11)   
 สําหรับลําดับคาเฉลี่ยท่ีรองลงมาคือการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม( X =3.06)  การจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน( X =3.03)   การแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเก่ียวของทุก
ฝาย( X =3.02)  การวางแผนสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินและการดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว            
( X =2.99)   การวางแผนแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับผูเก่ียวของทุกฝาย ( X =2.95) การติดตาม
และประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ( X =2.94) การดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม(
X =2.92)  การติดตามและประเมินผลการจดัการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนและการติดตามและประเมินผลการ
สืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของทองถ่ิน ( X =2.90)  การวางแผนจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน การ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการติดตามและประเมินผลการดูแลความปลอดภัย
ใหกับนักทองเท่ียว ( X =2.89  ) การวางแผนดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียวการวางแผนอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  และการติดตามและประเมินผลการแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับ
ผูเก่ียวของทุกฝาย( X =2.88  ) การติดตามและประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว และการ
กําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว ( X =2.86  ) การวางแผนดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม( X =
2.85 ) การติดตามและประเมินผลการดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.82)   การวางแผนกําหนดขีด
ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว ( X =2.81  )  การดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.78  )  การแบงปน
ผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.77)  การติดตามและประเมินผลการแบงปนผลประโยชนจากการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.73)  การวางแผนดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.70)  การวางแผนแบงปน
ผลประโยชนจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ( X =2.67)  ตามลําดับ 
 

 
ภาพ 2 การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน 
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ี 3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ี
ลุมน้ําแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 ผลจากการประชุมกลุมยอยของภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ภาคีสถาบันศึกษา ภาคีศาสนสถาน ภาคีภาครัฐ ภาคี
เอกชน ภาคีผูนําประชาชน และภาคีประชาสังคม สามารถสรุปแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดดังน้ี 

1. คณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน เจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวของสถานีเกษตรหลวง
อาง และเจาหนาท่ีดานการทองเท่ียวพิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือประชุมหารือ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยใหผูประสานงานหลักของแตละภาคีเปนตัวแทนในการประชุม อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานขาวสาร สถานการณการทองเท่ียว และความกาวหนาของการดําเนินงาน  

2. คณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน ควรกระจายบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ
ในการประชาสัมพันธ ท้ังผลิตและเผยแพรเอกสาร วารสารสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิคส เครือขายสังคมออนไลน และเว็บไซต
ใหกับสมาชิกในแตละภาคีท่ียังไมมีการเผยแพรเพ่ือเปนการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาก
เพ่ิมข้ึนมากข้ึน  

3. คณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน ควรรวมกันหาเครือขายดานการทองเท่ียว
ภายนอกเพ่ิมเติม เชน เครือขายการทองเท่ียวในอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอไชยปราการ และอําเภอแมอาย เพ่ือเช่ือมโยง
เสนทางการทองเท่ียว 

  4. คณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน ควรจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ี อยางนอยทุก 1 เดือน เชน การฟอนเล็บ การฟอนเทียน หรือการแสดงดนตรี เปนตน ใหกับนักทองเท่ียวไดรับชม เพ่ือ
เปนการเผยแพร การอนุรักษ และฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิม  

5. คณะครู และอาจารยของภาคีสถาบันการศึกษาตองรวมสรางการรับรู ความเขาใจเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
พ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรวมกันหาเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหเปนจุดขายของพ้ืนท่ี
ตอไป 
      6. ภาคีเอกชนควรรวมมือกันเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลความรูความเขาใจดานความปลอดภัยทางการทองเท่ียวแก
นักทองเท่ียวโดยเฉพาะชวงเทศกาลการทองเท่ียว  

7. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมงอน ควรรวมสนับสนุนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก ตําบลแมงอนมีศักยภาพทางการทองเท่ียวสูงสุดหากเปรียบเทียบกับตําบลอ่ืนใน
อําเภอฝาง 

8. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมงอน ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวม
กําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมมากกวาน้ี เน่ืองจากการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมายัง
ไมสามารถตอบความตองการท่ีแทจริงของคนในพ้ืนท่ีได เพราะสิ่งกอสรางท่ีสรางข้ึน เชน ศูนยขอมูลนักทองเท่ียวไมสามารถใช
ประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ 

9. ภาคีประชาสังคมควรมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ภายในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ืออนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ินในฐานะเจาของทรัพยากรการทองเท่ียว  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหขอมูล  คณะผูวิจัยมีประเด็นสําคัญจากผลการวิจัยท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังตอไปน้ี บทบาทการมี

สวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูให
ขอมูลสวนใหญ เคยมีบทบาทนอยตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนท้ัง 5 ระดับ อัน 
ประกอบดวยการแบงปนขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การเปดโอกาสใหมีสวนรวม การสรางความรวมมือ และการให
อํานาจตัดสินใจโดย  

ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนอย เน่ืองจาก บุคลากร
สวนใหญในภาคีน้ีดําเนินงานดานการทองเท่ียวท่ีไมไดมุงประเด็นเฉพาะการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังท่ี นิวัฒน  ขันโท 
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(2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...ถาเจาะจงไปท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคงยังไมมีการประสานงานเทาไหรนัก เพราะโดย
สวนมากจะเปนเรื่องของการทองเท่ียวในภาพรวมมากกวา หากมีการเจาะจงก็คงจะเปนเรื่องการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีจะตรง
กับภาระงานของทางสถานีเกษตรหลวงมากท่ีสุด…” เชนเดียวกับ พิราวรรณ ปญญาแกว (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “…
บทบาทการมีสวนรวมของพิพิธภัณฑมีบทบาทท่ีเดนชัดอยูแลวแตเปนบทบาทท่ีไมไดเนนท่ีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแตเปน
การทองเท่ียวโดยท่ัวไปมากกวา…” 

ขณะท่ี ภาคีสถาบันการศึกษา มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนอย เน่ืองจาก บุคลากร
สวนใหญในภาคีน้ียังขาดความเขาใจเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แตจะเขาใจเฉพาะบริบทของวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว
ดังสอดคลองกับสายันต  ปญโญ(2553: สัมภาษณ) ระบุวา“…เรื่องการทองเท่ียวไมไดมีสวนรวมนัก แตถาเปนเรื่องวัฒนธรรม
อยางเดียวจะมีบทบาทอยางมากซึ่งมีโอกาสไดทํางานในเรื่องน้ีท้ังการประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับเครือขายทาง
วัฒนธรรมของตําบล ตลอดจนรวมอนุรักษวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี…” เชนเดียวกับพิไลวรรณ ทองดี (2553: สัมภาษณ) ระบุวา“...
บทบาทการมีสวนรวมดานการทองเท่ียว ยังมีนอยมาก แตถาเปนเรื่องวัฒนธรรมเคยมีสวนรวมท้ังในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารรวมกันกับคณาจารยของโรงเรียนตางๆภายในพ้ืนท่ี…”  

สําหรับ ภาคีศาสนสถาน มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย ยกเวน ดาน
การอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมดังสอดคลองกับพระครูอุปถัมภปทุมรัตน (2553: สัมภาษณ) ระบุวา“...บทบาท
ความรวมมือเก่ียวกับวัฒนธรรมมีอยูอยางตอเน่ือง ท้ังการประสานความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ินอาทิ เทศบาล อบต. 
และโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมใหกับเยาวชน…” 

ภาคีเอกชน มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย เน่ืองจาก ตางคนตางทํา จะ
มีพูดคุยกันบางเปนครั้งคราวเทาน้ัน ดังสอดคลองกับนพพล  ธรรมดี (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมไมเคยสวนรวม แตถาเปนการประสานเรื่องท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวท่ัวไปมีการพูดคุยกันเปนครั้งคราว…” 
เชนเดียวกับอําไพ  ปวรรณนา(2553: สัมภาษณ) ท่ีกลาวเสริมวา “...การมีสวนรวมกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังไมเคยมี
สวนรวม มีเพียงการพูดคุยกับกลุมท่ีผลิตสินคาทองถ่ินดวยกัน…” ในทํานองเดียวกัน นัฐภาส ยศอาลัย (2553: สัมภาษณ) ได
ระบุวา “...ท่ีผานมาบทบาทการมีสวนรวมกับการทองเท่ียวยังนอยโดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพราะทุกคนลวน
แลวแตอยูในภาคเอกชนท่ีตางคนก็ตางมีสถานประกอบการของตนเอง...” 

ภาครัฐ มีบทบาทในการมีสวนรวมดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในภาพรวมนอย สอดคลองกับ สมศักดิ์ กองจาย
(2553: สัมภาษณ) กลาววา “...บทบาทความรวมมือเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยตรงยังมีไมมากนัก…”            
ดังคลายคลึงกับ เมฆ งอนมาก (2553: สัมภาษณ) ท่ีระบุวา“...ความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยังไมมีการ
ดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม จะมีเพียงความรวมมือกับวัฒนธรรมชุมชน…” เชนเดียวกับ อรทัย นันตา (2553: สัมภาษณ) กลาว
วา “...เรื่องความรวมมือทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมน้ันยังไมเคยดําเนินการเลย…” 

ในขณะท่ีภาคีผูนําประชาชนและภาคีประชาสังคม คือ สองภาคีท่ีมีบทบาทดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากกวา
ภาคีอ่ืนๆ โดยพบวา ภาคีผูนําประชาชนเคยมีบทบาทดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคือ เคยรับฟงเรื่องราวดานการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตน  เคยสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเปนวัตถุดิบในการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  เคยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน และเคยรวมพิจารณากําหนดจุดทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เช่ือมโยงในพ้ืนท่ี สวนหน่ึงเปนผลมาจากกลุม 

ภาคีผูนําประชาชน สวนใหญเปนกลุมผูนําประชาชนท่ีเคยมีโอกาสไดรับความรูเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจาก
หนวยงานภายนอกพ้ืนท่ีดังสอดคลองกับ เกษิณี ธิยัน (2553: สัมภาษณ) ท่ีกลาววา “...บทบาทการมีสวนรวมท่ีผานมาเคยเขา
ฟงการบรรยายใหความรูเรื่องการทองเท่ียว และเคยรวมระดมความคิดในการหาศักยภาพทางการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีวามีอะไร 
เปนจุดขายใหแกนักทองเท่ียวไดบาง รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันกับผูนําหมูบานอ่ืนๆ…” เชนเดียวกับเนตรนภา  
กันธะวงค (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “…ตนเองเคยมีสวนรวมรับฟงขอมูลขาวสาร เรื่องการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจากรายการ
โทรทัศน เพราะท่ีผานมาก็มีรายการโทรทัศนมาถายทําในชุมชนหลากหลายรายการเชนเดียวกัน...” คลายคลึงกับสํานัก
ยุทธศาสตรและสงเสริมราชการอําเภอ (2552) ไดระบุวา การใหขอมูลขาวสารเปนสิ่งท่ีจําเปนมากตอการมีสวนรวมในระดับท่ี
สูงข้ึน เพราะถาประชาชนไมทราบขอมูลท่ีครบถวน  การตัดสินใจท่ีสมเหตุสมผลคงไมเกิดข้ึน 

ขณะท่ี ภาคีประชาสังคม พบวา เคยมีสวนรวมอยางเดนชัดในระดับการรับฟงความคิดเห็น สอดคลองกับ ประภาส 
จันทรเขียว (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...หากพูดถึงการทองเท่ียวสวนใหญจะไดยินไดฟงมาก...” ทํานองเดียวกัน มนัส ใจมูล 
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(2553: สัมภาษณ) กลาวเสริมวา “...หากเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เคยมีสวนรวม รับฟงคนในชุมชนพูดคุยกันเก่ียวกับ
การทองเท่ียว…”เชนเดียวกับสมพล คําอาย (2553: สัมภาษณ) ท่ีกลาวไวคลายคลึงกันวา “...เคยไดยินไดฟงเรื่องทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมบางเปนครั้งคราว…” 

ความตองการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน  อําเภอฝาง  จังหวัด
เชียงใหมผลการวิจัยพบวาผูใหขอมูลทุกภาคีตองการมีสวนรวมตอการสรางความรวมมือดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ี
ลุมนํ้าแมงอนในระดับมาก ท้ังตอการมีสวนรวมในการวางแผน  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการติดตาม
ผล พบวา 

ภาคีเครือขายกาญจนาภิเษก ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวา
ตองการมีสวนรวมในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน สอดคลองกับ ณัฐณิชา  
อุนเรือน  (2553: สัมภาษณ) ระบุวา “...ตองการมีสวนรวม ปฏิบัติกิจกรรม  เพ่ือจะไดพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหดําเนินไป
ในทิศทางท่ีถูกตอง…” เชนเดียวกับ สิยากร  พราพงษ (2553: สัมภาษณ)  ท่ีกลาวไวในทํานองเดียวกันวา “…ตองการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเนนการอนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน...” ขณะท่ี สุรียพร  
เมืองมูล (2553: สัมภาษณ) ก็ใหทรรศนะท่ีคลายคลึงกันวา “...ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะเรื่องการ
อนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตท่ีเปนเอกลักษณในทองถ่ิน…” 

ภาคีสถาบันการศึกษา ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมี
สวนรวมในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลักษณของคนทองถ่ิน สอดคลองกับ สายันต  ปญโญ
(2553: สัมภาษณ) ใหทรรศนะวา“…ในฐานะท่ีเปนคนในพ้ืนท่ี ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกข้ันตอนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด 
โดยเฉพาะการรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เพราะมองวาโครงการน้ีจะเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ในพ้ืนท่ีไวได…” เชนเดียวกับ ธีรยุต ไชยเวช (2553: สัมภาษณ) กลาวเสริมวา“…ตองการมีสวนรวมกับโครงการเพราะในพ้ืนท่ี
ถือวามีศักยภาพในการทองเท่ียว โดยเฉพาะการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว…” 

ภาคีศาสนสถาน ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน ระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวม
ในเชิงปฏิบัติผานการมีสวนรวมกับการสืบสานวิถีชีวิตอันเปนเอกลกัษณของคนทองถ่ินซึ่งสอดคลองกับทรรศนะของพระอธิการ
สุชาติ  ธนปญโญ(2553: สัมภาษณ) ท่ีระบุวา “...ตองการมีสวนรวมอยางมากในทุกข้ันตอนโดยเฉพาะเรื่องการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งปจจุบันทางวัดก็ดําเนินการอยูแลว โดยจุดเดนสองอยางท่ีคนนิยมเดินทางมาท่ีวัดน้ีเพราะ หน่ึง
พิพิธภัณฑของเกาซึ่งเปนของบริจาค เชน แผนเสียงเกา  แผนภาพยนตรเกา  โปสเตอรภาพยนตรเกา ท่ีไดจากดาราอาวุโส 
อยางสมบัติ  เมทินี พรอมดวยเพ่ือนนักแสดง   และสอง คือกิจกรรมท่ีจะดึงดูดคนใหเขามาท่ีวัดเพ่ิมมากข้ึน เชน ท่ีผานมามี
การจัดกิจกรรมลูบฆอง ก็จะมีคนในชุมชนเขารวมแขงขันเปนจํานวนมาก ซึ่งสรางความสนุกสนาน ความประทับใจใหกับผูท่ี
เขารวมงานเปนอยางมาก…”  

ขณะท่ี ภาคีเอกชน ตองการมีสวนรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก แตหากพิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวน
รวมกับการดูแลความปลอดภัย ดังสอดคลองกับพวงผกา  เหมรัตนตระกูล (2553: สัมภาษณ)  ท่ีระบุวา“...ตองการใหความรู
ในการเดินทางเพ่ือสรางความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวกอนการเดินทาง เน่ืองจากฤดูกาลทองเท่ียวท่ีน่ีมักประสบปญหาท่ีจอด
รถไมเพียงพอ เพราะนักทองเท่ียวมากันเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังพบวา ชวงฤดูกาลทองเท่ียวมักพบวามีเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึน
บอยครั้งเน่ืองจากนักทองเท่ียวไมชํานาญทาง…” 

สําหรับ ภาคีรัฐ ตองการมีสวนรวมในภาพรวม ระดับนอยและมากในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน แตหากพิจารณาเชิงลึก
จะพบวาตองการมีสวนรวมกับการแลกเปลี่ยนความรูดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังสอดคลองกับรินรดา  ทาวรรณ 
(2553: สัมภาษณ) ระบุวา“…ตองการมีสวนรวมในทุกๆข้ันตอนเทาท่ีสามารถจะมีสวนรวมได โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรูทางการทองเท่ียวกับหนวยงานตางๆเน่ืองจากตอนน้ีทาง อบต.กําลังเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวภายในพ้ืนท่ีเพราะท่ีผาน
มาไดมีการศึกษาดูวาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมีอะไรท่ีนาสนใจบาง ซึ่งนาจะเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
กับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได…” 

ขณะท่ี ภาคีผูนําประชาชน ตองการมีสวนรวมในภาพรวม ระดับมากและมากท่ีสุดในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน แตหาก
พิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวมกับการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนดังสอดคลองกับกัญญา  แปง
คํา (2553: สัมภาษณ) ท่ีระบุวา “...ถาเราสามารถหากิจกรรมทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เชน การเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขาในพ้ืนท่ี
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ก็นาจะทําใหนักทองเท่ียวไดมีทางเลือกทางการทองเท่ียวมากข้ึน...”เชนเดียวกับท่ีนะกอ จะแล (2553: สัมภาษณ) กลาวเสริม
วา“…ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีการนําวัฒนธรรมชนเผากลับมาแสดงใหนักทองเท่ียวไดชม...” 

ภาคีประชาสังคม ตางก็ตองการมีสวนรวมในภาพ รวมระดับมากและมากท่ีสุด ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน แตหาก
พิจารณาเชิงลึกจะพบวาตองการมีสวนรวมกับการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมดังสอดคลองกับ ศรีไพ  แซ
เจา(2553: สัมภาษณ)กลาววา “...ตองการมีสวนรวมทุกระดับท่ีสามารถเขารวมได โดยเฉพาะการรวมอนุรักษทรัพยากร
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเน่ืองจากในปจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก…”ดังสอดคลองกับสํา
หนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 1-2) ท่ีใหทรรศนะวาปจจุบันสังคมไทยตกอยูในภาวะกระแสทุนนิยมและ
วัตถุนิยมขาดความภาคภูมิใจในความเปนไทยขาดความรักและความผูกพันกับทองถ่ินขาดการยอมรับในภูมิปญญาไทยภูมิ
ปญญาทองถ่ินอันเปนรากเหงาไทย ดังน้ันการท่ีจะหลุดพนจากกระแสทุนนิยมและวัตถุนิยมไดจําเปนตองประยุกตใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดังแนวคิดของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2549: 20) ท่ีกลาววาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือน
เครื่องมือนําทางออกจากความตีบตันของระบอบทุนนิยมและกระแสบริโภคนิยมโดยการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนใน
ทุกระดับและประสานเขามาเปนเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

ดังท่ีกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นวา ทุกภาคีตองการมีสวนรวมกับทุกข้ันตอนของการดําเนินการการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท้ัง การพบปะ พูดคุยเพ่ือวางแผนการดําเนินงานไปจนถึงการติดตามการทํางานในแตละข้ันตอน  ขณะท่ีประเด็น
การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว และการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารก็เปนประเด็นท่ีตัวแทนภาคีประชาสังคมเห็นวา
มีความสําคัญ เน่ืองจากท่ีผานมาวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณในพ้ืนท่ีเริ่มเลือนหายไปดังน้ันการใชการทองเท่ียวมาเปน
เครื่องมือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษใหเกิดกับชุมชนและนักทองเท่ียวนาจะเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถดําเนินการได 
นอกจากน้ีการแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลขาวสารรวมกันก็สามารถทําใหรูเทาทันความเคลื่อนไหวทางการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนท่ีได 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
      1. คณะกรรมการชมรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอนควรจัดกิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
อยางตอเน่ือง และเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวบานยาง แมสลอง วาวี และแมฟาหลวง เพ่ือความหลากหลายทางการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนการสงเสริมบทบาทและความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการกิจกรรมทองเท่ียวทางวัฒนธรรมของภาคี
ตางๆ ในฐานะเจาของทรัพยากรการทองเท่ียวอยางแทจริง 

2. ภาคีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอนสวนใหญมีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมนอย ดังน้ัน ภาคตีางๆ ควรมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็นเก่ียว การบรรยาย การอบรมเก่ียว หรือดําเนินการ
เก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเมื่อมีโอกาส เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระดับการมีสวนรวมตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
พ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

3. ภาคีตางๆ ควรมีสวนรวมในติดตามการดําเนินการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ีลุมแมนํ้างอนเพ่ือใหรูวามีสิ่งใดท่ี
ควรปรับปรุงแกไข ผานการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยใหผูประสานงานหลักของแตละ
ภาคีเปนตัวแทนในการประชุม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานขาวสาร สถานการณ และความกาวหนาของการ
ดําเนินการตางๆ ของภาคี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
           การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาแนวทางการสงเสรมิการมีสวนรวมของพหุภาคีท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพ้ืนท่ี
ลุมนํ้างอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ีเน่ืองจาก ความหลากหลายของชุมชนท่ีอาศัยอยูรวมกัน 4 หมูบาน ไดแก บาน
ยาง แมสลอง วาวี แมฟาหลวง ท่ีมีคนท่ีนับถือศาสนาตางกันถึง 3 ศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม 
นับวาเปนจุดเดนของการผสมผสานวิถีชีวิตบนความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังตอไปน้ี  
            1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือให
เห็นศักยภาพและการจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตรในพ้ืนท่ี เชน สถานีเกษตรหลวงอาง โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปของ
ดอยคํา พิพิธภัณฑโรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) แหลงเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (Living Site Museum) ดาน
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป ท้ังน้ีเน่ืองจากการทองเท่ียวทางการเกษตรกําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน 
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ี
เน่ืองจาก ความงดงามและโดดเดนทางธรรมชาติของพ้ืนท่ีลุมนํ้าแมงอน ท่ีมีสภาพเปนพ้ืนท่ีลุมนํ้า มีภูเขาสูง และท่ีราบสลับ
เนินเขา และมีหุบเหวลึกซึ่งเกิดจากการกระทําของกระแสนํ้ากัดเซาะ กอใหเกิดทรัพยากรการทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย 
เชน ปาเบญจพรรณ นํ้าตกโปงนํ้าดัง นํ้าตกบานยาง และอางเก็บนํ้าบานหวยเดื่อ เปนตน โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เพ่ือมุงเนนใหนักทองเท่ียวและชุมชนเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
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วิวัฒนาการละครรองของไทย 

The evolution of the Thai Traditional Musical Plays 
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บทคัดยอ 
ละครรองเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยผูริเริ่มคือ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ 
ปรับปรุง เปล่ียน แปลงละครบังสาวัน ของมลายู ละครดึกดําบรรพของไทย และละครโอเปราของยุโรปเขาดวยกัน ละครรองมีลักษณะ
สําคัญคือ ผูแสดงจะตองรองเองดําเนินเรื่องเอง มีปพาทยไมนวมเปนดนตรีรับ ทาทางท่ีใชเปนกิริยาของสามัญชนท่ีปรุงแตงใหมีความ
งามแตยังคงลักษณะความเปนธรรมชาติของมนุษยไว เครื่องแตงกายท่ีใชเปนเครื่องแตงกายแบบพันทาง คือ ไมใสเครื่องละคร แตงกาย
แบบสามัญชนท่ัวไปแตทําใหสวยงามมากขึ้นเทาน้ัน ฉากเปนฉากท่ีสามารถเปล่ียนไดตามทองเรื่อง เพ่ือใหเกิดความสมจริงขึ้น ละครรอง
สามารถแบงไดออกเปน 2 ชนิดคือ 1.ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เรียกวาละครรองแบบมีลูกคู
ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เรียกวาละครรองแบบไมมีลูกคูหรือละครรองสลับลํา ละครรองท้ัง
สองชนิดมีความแตกตางกันท่ีลักษณะวิธี การดําเนินเรื่องของตัวละคร โดยละครรองแบบมีลูกคูน้ัน ตัวละครดําเนินเรื่องดวยการรอง
เพลงผสมการเจรจาเล็กนอย และมีลูกคูคอยรองรับ-รองสงในสวนของการบรรยายความรูสึกของตัวละคร เรียกละครชนิดน้ีอีกอยางหน่ึง
วา ละครรองสลับพูด สวนละครแบบไมมีลูกคูน้ัน ตัวละครดําเนินเรื่องดวยการรองเพลงเพียงอยางเดียว ไมมีลูกคู เปรียบคลายกับละคร
โอเปราของตะวันตกเปนอยางมาก สามารถเรียกละครชนิดน้ีอีกอยางหน่ึงวา ละครรองลวนๆ 
คําสําคัญ  ละครรอง  ละครกําแบ  ละครรองสลับพูด  ละครรองลวนๆ  บังสาวัน 
 

ABSTRACT 
“Lakorn Rong” or musical performance in Thailand was born in the reign of King Rama V. The creator was Her 
Royal Highness Narathip Prapanpongse. Make an adjustment from “Bangsawan” drama of Malay, Duek Damban 
performances of Thailand and the Opera of European incorporate. “Lakorn Rong” will be performed on their own 
vocals. There are “Peepart” as musical instruments. Gesture is used as commoner embellishments but beautiful 
and characterized by a human nature. Costume is like “Pantang” which dressed as common people but only 
make it more beautiful. The scene could have changed through the story. To achieve more realistic. “Lakorn 
Rong” can be divided into two types: 1. “Lakorn Rong” of her Royal Highness Narathip Prapanpong. That was 
called “Lakorn Rong with chorus”. 2. “Lakorn Rong” of King Rama VI's reign that was called “Lakorn Rong without 
Chorus”. Both types have a different look at how the story's characters. “Lakorn Rong with chorus”, the 
characters carry the story by singing and talking a little bit and chorus singers will receive - upon delivery in the 
sense of the character. It called Lakorn Rong Salub Rum. Another Lakorn with no chorus, the characters carry the 
story by singing alone, same as the Western Opera. This type can called “Real Lakorn Rong”. 
Keywords:  modern drama performance, musical performance, musical performance with chorus, Kambear 
 

บทนํา  

ละคร เปนการแสดงชนิดหน่ึง ท่ีถายทอดผาน ผูแสดงออกมาเปนเรื่องราว กอใหเกิดความสนุกสนาน เราใจ ตื่นเตน 
หรือโศกเศรา ตามจุดประสงคของผูประพันธ ศิลปะการแสดงละครเปนการรวมเอาศิลปะหลายแขนงรวมเขาไวดวยกัน ดังเชน 
นาฏศิลป ดนตรี วรรณกรรม วิจิตรศิลป ทัศนศิลป และนฤมิตรศิลปเปนตน ละครมีดวยกันหลายประเภท ท้ังโศกนาฏกรรม  
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ตลกขบขัน อิงนิยาย และละครประเภทเริงรมย การจะแสดงสื่อสารใหผูชมเขาใจน้ัน ตองมีองคประกอบหลายอยาง อีกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องยุคสมัยหรืออิทธิพลท่ีไดรับเขามาจากตางประเทศ ยังเปนประเด็นสําคัญใหการละครน้ันสามารถปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาไปดวย 

ละครไทยน้ัน เดิมเปนละครรํา ดําเนินเรื่องตามนิทานพ้ืนบาน เมื่อไดรับการสนับสนุนจากระบบพระมหากษัตริยก็ได
ปรับเปลีย่นลักษณะของละครชาว บานเปนละครในวังตามความเหมาะสม ภายหลังมีละครรําเกิดข้ึนมาก มีการแบงชนช้ันการ
แสดง เจานายตางๆลวนนิยมมีคณะละครเปนของตนเอง เปนเครื่องแสดงความมั่งคั่ง ท้ังเปนเครือ่งสนองความสําราญของ
เหลาขาราชการและชาวบานท่ัวไปอีกดวย การละครในยุคตนรัตนโกสินทรจะเปนการละครราํแบบดัง้เดิม กลาวคือ มีละคร
ชาตรี ละครนอก และละครใน การละครท้ัง 3 ชนิดเปนการนําเอาเรื่องราวตางๆท่ีมีอยูแลว หรือบางครั้งปรับปรุงหรือแตงข้ึน
ใหมมาแสดง ใชกระบวนทาทางนาฏยศิลปประกอบเพ่ือใหเกิดความวิจิตรงดงามยิ่งข้ึน โดยทาทางทางนาฏยศิลปน้ันก็คือการ
ปรุงแตงทาทางธรรมชาติของมนุษยใหงดงาม เปนลวดลายทาทางอยางชัดเจน ท่ีบรมครูทางดานนาฏยศิลปประดิษฐข้ึนแลว
นํามาเรยีงรอยใหสามารถสื่อสารกับผูชมไดอยางเขาใจ ผสมเขากับการรอง และการบรรเลงวงปพาทยท่ีถูกปรุงแตงโดยปร
จารยดานดนตรีเชนเดยีวกัน กลาวไดวาการละครของไทยน้ันมี วิวัฒนาการตามสภาพความเปนอยูของสังคม สภาพการศึกษา 
สภาพแวดลอม การท่ีละครจะเจริญรุงเรืองหรือไมน้ันก็ยังข้ึนอยูกับระบบอุปถัมภค้ําชูของเหลาขาราชการ เจานายช้ันผูใหญ 
รวมถึงองคพระมหากษัตริย 

ละครรอง เปนละครไทยชนิดหน่ึงซึ่งมีตนกําเนิดจากละครโอเปราของตะวันตก ละครบังสาวันของมลายู และละคร
ดึกดําบรรพของไทย แบงไดเปน 2 แบบคือ ละครรองแบบไมมลีูกคู และละครรองแบบมลีูกคู โดยท้ังสองแบบอาศัยการรอง
เพลงในการดําเนินเรื่อง เปนละครในความอุปถัมภของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศแตแรกเริ่ม โดย
พระองคทรงประดิษฐข้ึน มีลักษณะเปนละครก่ึงสมยัใหม แตยังคงนําหลักการทางละครรําแบบดั้งเดิมมาใช กลาวคือ ละคร
รํารําแบบดั้งเดิมจะใชทารําในการตีบทดําเนินเรื่องราว โดยใชดนตรีและการรองเปนการสื่อสารภาษาของตัวละครใหผูชม
เขาใจ ท้ังพรรณนารปูราง ลักษณะอารมณของละคร และพรรณนาฉากน้ันๆใหผูชมเขาใจ แตละครรองของพระเจาบรมวงศ
เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ น้ัน ใชตัวละครเปนผูรองและมีลูกคูรับ ทําใหเกิดการสมจริงมากข้ึน ท้ังใชทาทางกําแบบ
แบบตะวันตกเขามาผสมผสาน จึงเกิดความรูสึกวา การแสดงละครประเภทน้ีน้ันผูชมสามารถเขาถึงอารมณและสถานะของตัว
ละครไดงาย  
 

การกําเนิดละครรอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ท่ีมา: เพลินพิศ กําราญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522. 

ภาพท่ี 2 : พระเจาบรมวงเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ 
ท่ีมา: เพลินพิศ กําราญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522. 

 
 

ละครรอง คือ ละครชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชวงป พุทธศักราช 
2448 (ชยันตี  อนันตกุล, 2556 : 236) มีลักษณะการดําเนินเรื่องดวยการรองเพลง ผสมการเจรจาเล็กนอย คือ ตัวละครจะตอง
รองเพลงเองกลาวถึงคําพูดของตนเอง สวนในบทท่ีบรรยายความรูสกึนึกคิดของตัวละครลูกคูจะเปนผูรองให  โดยตัวละครและ
ลูกคูจําเปนตองมีความสัมพันธกันเปนอยางยิ่ง เครื่องแตงกายแตงแบบสมจริง ตามฐานะตัวละคร ฉากเปนการสรางฉากข้ึน
เพ่ือให 
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เกิดความสมจริง มีการเปลี่ยนฉากตามเน้ือเรื่องท่ีแสดง ทาทางท่ีใชประกอบการแสดงละครเปนทาทางแบบสามัญชน ซึ่งไดรับ
การปรุงแตงใหเกิดความงามอยางประณตีแตไมถึงข้ันเปนทาราํ ละครรองเกิดข้ึนจากการรเิริ่มของพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ
นราธิปประพันธพงศ ไดจําเอารูปแบบของการแสดง ละครบังสาวัน อุปรากร  และละครดึกดําบรรพ (เสาวณติ วิงวอน, 2555 : 

121) มาผสมผสาน ปรับปรุงใหเปนละครชนิดใหมข้ึน สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐาน
วา พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ ทรงไดความคิดมาจากละครบังสาวันของมลายู  ดังปรากฏในลายพระ
หัตถถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ในสาสนสมเด็จวา 

 

 “...เมื่อ ร.ศ.109 (พ.ศ.2434) สมเด็จพระพุทธเจาหลวงเสด็จไปประพาสเลยีบรอบ
แหลมมลายู เวลาประทับอยู ณ เมืองไทรบุรี เจาพระยาไทรหาละครมลายูซึ่งเพ่ิงมีคน
ประดษิฐข้ึนใหม เรียกวา “บังสาวัน” แปลเปนภาษาอังกฤษวา Malay Opera มาเลนถวาย
ทอดพระเนตร ตอน้ันมาอีกหลายปพวกละครบังสาวันน้ันเขามาเลนในกรุงเทพฯ โรงท่ี
เลนอยูขางวังบูรพาใกลบานเกาของหมอมฉัน […] และละครบังสาวันน้ันเองท่ีกรมพระ
นราธิปเอาไปคิดแกไปเปนอยาง “ละครรอง” เลนท่ีโรงปรีดาลัย แลวคนอ่ืนเชนแมบุน
นากเปนตนเอาอยางไปเลน แตคนท้ังหลายแมจนเซอโยหเซียครอสบี ราชฑูตอังกฤษ
แสดงปาฐกถาท่ีสมาคมโรตารีเมื่อเร็วๆน้ี ยกยองวาละครรองเปนของกรมพระนราทรงริ
ข้ึน หามีใครรูไมวาทานไดเคามาจากละครบังสาวัน มลายู” (ชยันตี  อนันต, 2556 : 236) 
 

สวนหลักฐานอ่ืนท่ีเขาใจวาเลียนแบบมาจากละครโอเปรา สืบเน่ืองจากเจาพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน และ สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนริศรานุวัดติวงศ ไดจัดสรางละครรูปแบบใหมข้ึน มีลักษณะใหผูแสดงรองเองและรําเอง ผูแสดง
รองโตตอบกัน มีการสรางฉาก เปลี่ยนฉากตามเน้ือเรื่องท่ีแสดง มีแสง สีเสียง เพ่ือใหดูสมจริง โดยไดเลียนแบบมาจากละคร
โอเปรา เรียกตามช่ือโรงละครวาละครดึกดําบรรพ ละครดึกดําบรรพน้ีไดรับความนิยมมาก และลักษณะของละครรองของกรม
พระนราธิปประพันธพงศก็มีสวนท่ีเหมือนกับละครดึกดําบรรพ คือผูแสดงรองโตตอบกันเอง มีการสรางฉากเปลี่ยนฉากตาม
ทองเรื่อง เพียงแตตัดทารําออกเทาน้ัน  

ละครรองน้ีจัดแสดงข้ึนครั้งแรก ณ โรงละครวิมานนฤมิตร ในป พ.ศ.2449 แสดงเรื่อง “โฉเบ” (ชยันต ีอนันต, 2556 
: 236)  ตอมาปพ.ศ.2451 ไดแสดงละครรองเรื่อง “อาหรับราตรี (สรุพล  วิรุฬหรักษ, 2554 : 158) ขวดแกวเจียระไน ตุกตา
ยอดรัก” คณะละครนฤมิตร แสดงละครรองและละครพูดสลับลาํไดรับความนิยมเปนอยางมาก เน่ืองดวยพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงนําเอานิยายตางประเทศมาดดัแปลงและปรับปรุงใหเปนภาษาไทย และนํามาเลนเปนละคร
สมัยใหมเกิดความคลั่งใคลในละครเปนอยางยิ่ง คณะละครนฤมติร แสดงละครมาไดสักระยะหน่ึงโรงละครวิมานนฤมิตรเกิดไฟ
ไหมข้ึน เผาผลาญเอาเครื่องละคร เครื่องดนตรีและฉากไปท้ังหมด ทําใหสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมกระนราธิปประพันธ
พงศ เจาจอมมารดาเขียน (คณุเขียนอิเหนา) และหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ จําเปนตองหยุดงานละครท้ังหมดไว 
ขณะเดียวกันเมื่อป พ.ศ.2450 ในพระราชวังสวนดสุิต พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสดจ็กลับจากประพาส
ยุโรป และทรงรเิริ่มใหปลูกตนไมภายในบริเวณพระราชวังสวนดสุิต โดยมไีมดอกไมผลมากมาย แตมีตนลิ้นจีต่นหน่ึงโตเต็มท่ี
แลวแตยังไมออกผล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงบนตอเทวดาไววา “ถาลิ้นจี่มลีูกเมื่อใดจะหาคณะละครหมอมตวนมา
แสดงทําขวัญ” (เนียนศิริ ตาละลกัษมณ, 2522 : 46) ครั้นทรงทราบวาละครหมอมตวนเลิกเลนเสียแลวก็เกิดปญหาขัดของ แต
หากมีความจําเปนท่ีตองทรงแกบน พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดาํรสัตอพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิป
ประพันธพงศวา “ตองจัดใหมีข้ึนใหม มิฉะน้ันจะไมสมดังท่ีตรัสไว” (เนียนศิริ ตาละลักษมณ, 2522 : 46)  ท้ังน้ีพระองคจะเปนผู
อุปถัมปดวยพระองคเอง จึงเปนผลใหเกิดละครหลวงนฤมติรข้ึน พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เจาจอม
มารดาเขียน และหมอมหลวงตวนศรี วรวรรณ ไดทําการปรึกษากันแลวไดขอสรุปนําละครพันทางเรื่องพระลอเขาไปถวาย มี
เน้ือเรื่องเริม่จากพระลอขามแมนํ้ากาหลงจนถึงพระลอเขาสวนเมืองสรอง (มณิศา วศินารมณ, 2549 : 2) หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรการแสดงครั้งน้ัน ทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง รวมท้ังพระ
บรมวงศานุวงศตางๆก็ลวนแตนิยมชมชอบละครของหมอมตวนเปนอยางยิ่ง ชาววังตางเรียกรองใหละครของหมอมหลวงตวน 

 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 2471ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 2471ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 247



 

254 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

จัดแสดงอีก จนสุดทายก็ไดจัดละครรองเรื่องสาวเครือฟาเขาไปแสดงถวายในพระราชวังดุสิต ในงานตรุษสงกรานต นับเปนการ
กอเกิดละครรองครั้งใหมอีกครั้ง  

ตอมาสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศไดทรงสรางโรงละครข้ึนใหมข้ึน ท่ีวังแพรงนราของ
ทานเอง ประทานช่ือวา “โรงละครปรีดาลัย” ตั้งอยูถนนเฟองนคร เปดแสดงใหประชาชนซื้อตั๋วเขาชม แสดงเฉพาะเวลา
กลางคืน วันเสารและวันอาทิตยเทาน้ัน มีการแสดงละครสมัยใหมหลายเรื่อง เปนท่ีนิยมยิ่งนัก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ทรงใชละครของโรงละครปรีดาลัยแสดงเพ่ือตอนรับพระราชอาคันตุกะ ดังปรากฎในสําเนาพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธพงศ ลงวันท่ี 14 สิงหาคม รัตนโกสินทรศก 127 วา 

 

“ ถึงกรมนราธิป 

จะหาละครเสียปานน้ี ดุกโยฮันอัลเยรซริเยนต เมืองบรานสวิก ซึ่งเปนพระสหายอยางดี
ของฉัน กําหนดจะเขามาเปนการเยี่ยมตอบในเดือนมกราคมน้ี จึงขอบอกหาละคร หวัง
วาจะหรเูปนท่ีเจรญิทางพระราชไมตรี ดูท่ีปรีดาลัยไดเขาทีกวาไปหามามี จึงขอบอกไว
เสียแตเน่ินๆจะไดมีเวลาคิด    

สยามมินทร ” 

 

เห็นไดวาละครของกรมพระนราธิปประพันธพงศเปนท่ีนิยมมากในสมัยน้ัน แตละครท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของละครปรดีาลยั 
ไดแก ละครรองเรื่องสาวเครือฟา ลักษณะละครรองแบบปรดีาลัย คือ เปนการแสดงบนเวทีตามทองเรื่อง ขุนวิจิตรมาตราได
กลาวถึงฉากในโรงละครปรดีาลัยไววา 

“โรงละครปรดีาลยั ถนนแพรงนรา ใชฉากท่ีรียกวา “ฉากตั้ง” ท้ังสิ้น ฉากตั้งคือฉากท่ีทําเปนแผงแนนหนามั่นคง แลวมาตั้ง
ประกอบกันเขาเปนรูปหองดานหลังมีหนาตาง ดานซาย-ดานขวามปีระตเูขาออกไดเหมือนจริง จะเปนหองเรือโบราณหรือตึก
สมัยใหม ก็ดูเหมือนของจริงท้ังน้ัน มีฉากประกอบดานหลังสุด เชน สมมตุิจะเปดหนาตางออกไปก็เห็นตนไมจริงๆ เห็นตึกหรือ
หลังคาบานไกลๆ ฉากสวน ฉากปา ฉากถนนก็เห็นตนไม บานเรือนจากซาย-ขวา ซึ่งตอออกมาก็เปนถนน สวนเครื่องแตงกาย
ฉากตางๆ ก็แตงตั้งใหเหมาะสมกับฉากน้ันๆ ตามสมัยจริงๆ ฉากตั้งน้ีเปนแบบฉบับของละครรองแทๆ คือใหดูทุกอยางเปน
เหมือนของจริงตามลักษณะธรรมดาของชาวบาน” (สุรพล  วิรุฬหรกัษ, 2554 : 160) 

 
ภาพท่ี 3 โรงละครปรีดาลัย ท่ีวังแพรงนรา 

ท่ีมา : สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. กองโครงการอนุรักษ, 2546 : 13 
 
 

ท้ังนิยมใหมีระบําหรือจําอวดออกมาแสดงสลับฉาก วิธีการดําเนินเรือ่งคือดําเนินเรื่องดวยการรอง ตัวละครจะตองรองเองโดยมี
ลูกคูคอยรองรับในบทท่ีบรรยายความรูสึกนึกคดิและมีซออูคลอตาม ใชวงปพาทยหรือวงมโหรีบรรเลง ใชผูหญิงแสดงลวน 
ทาทางท่ีใชสําหรับแสดงจะเปนทาทางกิริยาของมนุษยตามธรรมชาต ิ ไมทําทารําอยางเชนละคร เรียกวาละครกําแบ (พูนพิศ  
อมาตยกุล, 2552 : 206) เรื่องท่ีใชแสดงละครรองแบบปรีดาลัยน้ัน พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศทรงพระ
นิพนธไวกวา 400 เรื่อง ยกตัวอยางเชน 
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“กระทอมดินเปยะ  กินดิบ กํากงกําเกวียน ข้ีหึงถึงดี คาราคาซัง คําหมอเทวดา คนทเล 
จั๊กะแหลน จูบของคนยาก ชูโชค บรมะหึง แปลงกาย ผะอืดผะอม ผูรายกลับบาน  พิไน
ยกรรมกะนํ้าใจ มะนิลาลอตเตอรี่ มิตรประเสริฐ รบัฝากอนุชา ลับลมคมใน ลาภหาย 
หลงกล สนองคณุ สายชนวน สาวเครือแมวพันธุกรรม สิบรูไมเทาเจน สุดสกุล แสนแสบ 
[…]”(สุรพล  วิรุฬหรักษ, 2554 : 161) 
 

เปนท่ีสังเกตไดวา ละครรองของกรมพระนราธิปประพันธพงศมีความเจริญรุงเรืองเปนอยางมากในสมัยน้ัน เน่ืองดวย
มีละครใหเลือกเลนเปนรอยๆเรื่อง มีเอกลักษณท่ีเปนของละครรองท่ีไมซ้ํากับละครอ่ืนๆ มีความทันสมัยนาชมเปนอยางยิ่ง  
ละครรองคณะปรีดาลัยไดรับความนิยมมาเรื่อยจนถึง ปพ.ศ.2456 ไดหยุดการแสดงลง และไดเกิดคณะละครข้ึนใหม ไดแก 
คณะปราโมทัย คณะปราโมทยเมืองและคณะไฉวเวียง ท้ัง 3 คณะเปนคณะละครท่ีแสดงละครตามแบบฉบับของละครปรีดาลัย 
มีการปรับเปลี่ยนบทละครไปบาง ตอมาละครรองเปนท่ีแพรหลายในสังคมมาก จึงมีคณะละครเกิดข้ึนมาอีกมากในสมัยน้ัน 
เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงมีความสนพระราชหฤทัยในดานการละครเปนอยางยิ่ง 
พระองคไดทรงพระราชนิพนธบทละครรองข้ึนหลายเรื่อง ลักษณะละครรองของพระองคจะแตกตางออกไปจากละครรองแบบ
ปรีดาลัย กลาวคือละครรองของรัชกาลท่ี 6 จะเปนละครรองลวนๆ ไมมีบทพูดแทรกเลย เลียนแบบมาจากละครโอเปราของ
ตะวันตก และพระองคทานไดปรับใหมีความสอดคลองกับละครของไทย ลักษณะท่ีสําคัญคือตัวละครจะตองรองบทเองท้ังหมด 
ไมมีลูกคูรองรับหรือชวยรอง ทรงแสดงทัศนะไววา “ไมควรมีลูกคูสําหรับละครช้ันดี การแทรกลูกคูก็เทากับการเลานอกบทใหผู
ดูเขาใจน่ันเอง นอกจากน้ันลูกคูก็มาชวยรองแขงกับคนแสดงใหเซ็งแซ นารําคาญดวย” (เสาวณิต วิงวอน, 2555 : 118) ตัวละคร
ใชทาทางแบบสามัญชน หรืออาจมีการรําแทรกบาง การแตงกายแตงอยางพันทาง มีการเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง ใชวงป
พาทยบรรเลงประกอบการแสดง ละครเรื่องสาวิตรี เปนละครท่ีแสดงยากและมีช่ือเสียงท่ีสุดของพระองคทาน เห็นไดวาละคร
รองมีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆตามกาลเวลา เพ่ือใหการละครน้ันเขากับยุคสมัยและสามารถดึงดูดผูชมใหสนใจในละครรอง ผูวิจัย
จึงเปรียบเทียบละครรอง ท้ัง 2 แบบไดออกดังตารางตอไปน้ี   
 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบระหวาง ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และ ละครรองของสมเดจ็พระ
เจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ 

 

องคประกอบ 
ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว 
ละครรองของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิป

ประพันธพงศ 
วิธีการดําเนิน
เร่ือง 

ดําเนินเร่ืองดวยการรองเพลงของตัวละคร ไมมีลูกคู
รองรับหรือชวยเหลือในการดําเนินเร่ือง มีการรอง
เด่ียว รองคู รองหมูและมีทาํนองสวด 

ดําเนินเร่ืองดวยการรองเพลงของตัวละคร ตัวละครรองเพลงใน
บทที่เปนคําพูดของตัวเอง มีลูกคูรองรับหรือชวยเหลือในการ
บรรยายความรูสึกนึกคิด หรือบรรยายบรรยากาศรอบขาง 

ผูแสดง ใชชายจริงหญิงแท ใชผูหญิงแสดงลวน  แตตัวตลกสามารถใชผูชายแสดงได 
เคร่ืองดนตรี ใชวงปพาทยไมนวม ใชวงปพาทยไมนวม หากเลนภาษาไหนก็จะใชเคร่ืองภาษานั้นๆ

บรรเลงประกอบการแสดง 
เคร่ืองแตงกาย แตงแบบพันทาง แตงแบบพันทาง 
ฉาก เปล่ียนฉากตามทองเร่ือง เพื่อใหเกิดความสมจริง ใชฉากต้ัง แบบโรงละครปรีดาลัย โดยฉากสามารถเปล่ียนไปได

ตามทองเร่ือง เพื่อเกิดความสมจริงมากขึ้น 
สถานที่สําหรับ
แสดง 

จัดแสดงที่โรงละคร หรือสถานที่ที่เปนอาคารในรวมมี
ขนาดไมกวางนัก 

โรงละครวิมานนฤมิตร พระราชวังสวนดุสิต    โรงละครปรีดาลัย
และโรงละครอื่นๆภายหลังจากที่ละครปรีดาลัยเลิกไปแลว 

เร่ืองที่ใชแสดง มิกาโด วั่งต่ี ต้ังจิตรคิดคล่ัง ศกุนตลา พระรวง สาวิตรี 
พระเกียรติรถ 

โฉเบ อิสระแกตัว ขวดแกวเจยีระไน ตุกตายอดรัก สาวเครือฟา 
กระทอมดินเปยะ  กินดิบ กาํกงกาํเกวยีน ขี้หึงถึงดี คาราคาซัง คํา
หมอเทวดา คนทเล จัก๊ะแหลน จบูของคนยาก ชโูชค บรมะหึง 
แปลงกาย ผะอืดผะอม ผูรายกลับบาน  พิไนยกรรมกะน้ําใจ 
มะนิลาลอตเตอร่ี มิตรประเสริฐ รับฝากอนุชา ลับลมคมใน ลาภ
หาย หลงกล สนองคุณ สายชนวน สาวเครือฟาแมวพันธุกรรม สิบ
รูไมเทาเจน สุดสกุล แสนแสบ เปนตน 
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สรุปไดวาละครรองเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว โดยผูริเริ่มคือ พระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระนราธิปประพันธพงศ ปรบัปรุง เปลีย่นแปลงละครบังสาวัน ของมลายู ละครดึกดําบรรพของไทย และละครโอเปรา
ของยุโรปเขาดวยกัน ละครรองมีลักษณะสําคัญคือ ผูแสดงจะตองรองเองดําเนินเรื่องเอง ใชปพาทยไมนวมเปนดนตรีรบั 
ทาทางท่ีใชเปนกิริยาของสามัญชนท่ีปรุงแตงใหมีความงามแตยังคงลกัษณะความเปนธรรมชาติของมนุษยไว เครื่องแตงกายท่ี
ใชเปนเครื่องแตงกายแบบพันทาง คือ ไมใสเครื่องละครแตงกายแบบสามญัชนท่ัวไปแตทําใหสวยงามมากข้ึนเทาน้ัน ฉากเปน
ฉากท่ีสามารถเปลีย่นไดตามทองเรื่อง เพ่ือใหเกิดความสมจริงข้ึน ละครรองสามารถแบงไดออกเปน 2 ชนิดคือ 

 

1. ละครรองของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ เปนละครรองแบบมีลูกคู มีเจาจอมารดาเขียน 
เปนผูดูแลเรื่องทาทางประกอบการแสดง มีหมอมตวนศรี วรวรรณ เปนผูดูแลเรื่องเพลง ดําเนินเรื่องดวยการ
รองเพลง ผสมการเจรจาเล็กนอย คือ ตัวละครจะตองรองเพลงเองกลาวถึงคําพูดของตนเอง สวนในบทท่ี
บรรยายความรูสึกนึกคดิของตัวละครลูกคูจะเปนผูรองให  โดยตัวละครและลูกคูจําเปนตองมีความสมัพันธกัน
เปนอยางยิ่ง ใชผูหญิงแสดงลวน แสดงท่ีโรงละครวิมานนฤมิตรและโรงละครปรดีาลัย ฉากเปนฉากตั้ง สามารถ
เปลี่ยนฉากไปตามเน้ือเรื่องท่ีแสดง ละครท่ีมีช่ือเสยีงโดงดังมากท่ีสุดคือละครรองเรื่องสาวเครือฟา เรยีกละคร
ชนิดน้ีวา “ละครรองสลับพูด” 

2. ละครรองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เปนละครรองแบบไมมีลูกคู เปนละครท่ี
ไดรับอิทธิพลมาจากละครโอเปราโดยตรง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงดดัแปลงมาเปนละคร
รองแบบไทย โดยตัวละครจะดําเนินเรื่องดวยการรองลวนๆ ไมมีบทเจรจาแทรกอยูเลย ทาทางท่ีใชและเครื่อง
แตงกายก็เปนแบบสามัญชน ฉากสามารถเปลีย่นไดตามทองเรื่องเพ่ือเกิดความสมจริงมากข้ึน ใชชายจริงหญิง
แทในการแสดง บทละครเปนเรื่องท่ีดัดแปลงมาจากละครรํา ละครพูด และนิทานมหาภารตะของอินเดยี ละคร
ท่ีโดงดังมากท่ีสดุคือละครรองเรื่องสาวิตรี เรียกละครชนิดน้ีวา “ละครรองลวนๆ” 

 

        
 

ภาพท่ี 4 การแสดงละครรองแบบมีลูกคูเรื่องสาวเครือฟา  
จัดแสดงโดยวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 

ท่ีมา : ศูนยสังคีตศิลป , 2522 

ภาพท่ี 5 การแสดงละครรองแบบไมมีลูกคูโดยกรมศิลปากร 
ท่ีมา : เสาวณิต วิงวอน, 2555 : 119 
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พิมพวลัญช  พลหงส 
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หลักสตูรสาขาวิชานาฏศลิปและการละคร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชงานนาฏกรรมในการประกอบสรางอัตลักษณทางสังคม โดยศึกษาจากเอกสาร ส่ือ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห พบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เกิดจากเทศบาล
เมืองนครขอนแกนตองการใหประชาชนไดรับรูและเขาใจในวรรณกรรมสินไซ จึงไดนําเอาเรื่องราวจากวรรณกรรมสินไซมานําเสนอใน
รูปแบบการแสดงละคร ท่ีเขากับยุคสมัยใหเขาใจไดงาย เพ่ือตองการสรางเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความ
กตัญู กลาหาญ  ซ่ือสัตย เสียสละ และพอเพียง ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวละครของวรรณกรรมสินไซ โดยอาศัยองคประกอบ ไดแก   
1. บทละครและฉากประกอบการแสดง 2. ตัวละครและนักแสดง 3. เครื่องแตงกาย 4. สถานท่ีจัดแสดง เห็นไดวางานนาฏกรรมสามารถ
นํามาใชในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคมผานกระบวนการประกอบสรางและการเผยแพร โดยอาศัยคุณคาของงานนาฏศิลปเปนตัว
ขับเคล่ือน 
คําสําคัญ: ละครสินไซ บริบทนาฏกรรม อัตลักษณทางสังคม  
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to study about dramatic works forward social identity. The data was collected from 
documents, media and people who concerned with, then it was analyzed and present by description.  We found 
that Sinsai Drama came from local government in Muang Khon Kaen who brought it to people to learn and get to 
know about the literature of Sinsai. They present Sinsai literature through dramatic works which is easier to 
understand in order that children and teenagers could follow goodwill which are gratitude, bravery, being honest, 
sacrifice and adequacy, those goodwill are all in characters in Sinsai literature. We have divided data into 4 main 
topics which are 1. Drama script and scene 2. Drama characters 3. Drama fitting and dress 4. Drama stage. From 
the study, we found that dramatic works can be the representative of art to people through media and drama by 
the process of art and literature. 
Keywords : Sinsai Drama, Dramatic Works, Social Identity 
 
บทนํา 

สินไซ หรือ สังขศิลปชัยเปนวรรณกรรมทองถ่ินอีสานท่ีมีอิทธิพลตอผูคนในชุมชนสองฝงโขง นอกจากมีความโดดเดน
ของภาษา เน้ือหา และมีคุณคาทางศิลปะแลว สินไซยังทรงคุณคาในเรื่องความรูของศาสตรตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร  
สังคมศาสตร สุนทรียศาสตร  จารีต  ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แฝงไปดวยหลักธรรมท่ีเสนอผานตัวละครได
อยางลงตัว และนอกจากน้ียังมีรองรอยทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนวรรณกรรม หนังสือนิทาน การแสดงตาง ๆ 
วรรณกรรมเรื่องสินไซหรือสังขศิลปชัย เปนนิทานพ้ืนบานอีสาน-ลาว  ท่ีไดรับการยกยองวามีความไพเราะและไดรับการจัด
อันดับใหเปนวรรณกรรมช้ันยอดของลาว  (วนิดา  ออนละมัย และสุดสันต  สุทธิพิศาล. 2558 : ไมมีเลขหนา) วรรณกรรมเรื่อง
น้ีนอกจากมีความงดงามทางภาษาแลว เน้ือหายังสนุกสนานนาติดตามดวยการผจญภัย ท้ังยังสอดแทรกเรื่องคุณธรรมหลาย
อยางโดยผานตัวละครของสินไซ คนอีสานสวนใหญเช่ือวาสินไซเปนอดีตชาติของพระพุทธเจา โดยเปนแบบปญญาสชาดกหรือ
ชาดกนอกนิบาต (รณภพ เตชะวงศ. 2555  : 12) 
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ปจจุบันเทศบาลเมืองนครขอนแกน นําโดย นายพีระพล  พัฒนพีระเดช (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.2547-
2555) ไดประกาศใชคําวา “สินไซ” เปนคําใชเรียกแทนจังหวัดขอนแกน และไดมีการหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจนในเชิงประจักษ 
คือ ไดใชประติมากรรมเสาไฟจากตัวละครเรื่องสินไซ ประกอบดวย สีโห หอยสังข และสินไซ เปนสัญลักษณแทนชาวจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณศาลเจาพอหลกัเมือง และประตูเขาเมืองขอนแกน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของวรรณกรรมสิน
ไซกับจังหวัดขอนแกนท่ีมีความผูกพันกันมาตั้งแตอดีต จึงเปนเหตุใหเทศบาลนครขอนแกนนําเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซมา
เปนแนวคิดในการประกอบสรางอัตลักษณโดยนําเสนอเรื่องราวผานงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังประติมากรรมและ
นาฏกรรม  
 นาฏกรรม ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง งานเก่ียวกับการรํา การ
เตน การทําทา หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเปนเรื่องราว และหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย  สวนคําวาอัตลักษณ 
แปลตรงมาจาก อัต + ลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายวา อัตลักษณ หมายถึง 
ลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซึ่งทําใหสิ่งน้ันเปนท่ีรูจักหรือจําได สายฝน ควรผดุง (2536 : 16)  กลาวถึงอัตลักษณไววา อัต
ลักษณ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของท่ีแสดงออกถึงความเปนตัวตน เปนสํานึกท่ีบุคคลรับรูและรูตัววาเขาคือใคร มี
ลักษณะอยางไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือแบบแผนพฤติกรรมและลกัษณะนิสัยอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากคนอ่ืนกลุม
อ่ืนสิ่งอ่ืนอยางไร บุคคลอาจมีอัตลักษณหลาย ๆ อยางในตัวตนก็ได การจะรับรูวาใครมีอัตลักษณอยางไร พิจารณาจากการ
แสดงออกผานทางตัวแทนความมีตัวตนในรูปของสถานะของบุคคล  เพศ  สภาพ ตําแหนง หนาท่ี บทบาททางสังคม ฯลฯ ซึ่ง
เรียกสิ่งเหลาน้ีวาเปนอัตลักษณของปจเจกหรืออัตลักษณสวนบุคคล สวนการแสดงออกผานสัญลักษณอะไรบางอยางท่ีมี
ความหมายเปนท่ีเขาใจรวมกันและการแสดงออกผานพิธีกรรม  ประเพณี วัฒนธรรม ตํานาน เรื่องเลา ประวัติศาสตร และ
ปรากฎการณทางสังคม เรียกวา “อัตลักษณทางสังคม” หรือ “อัตลักษณท่ีคนในสังคมมีสวนรวมกัน” อัตลักษณเปนผลรวม
ของโครงสรางแหงตน (Self-Structure) เปนลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในตน มีพัฒนาการเกิดข้ึนตามชวงวัย การ
เปลี่ยนแปลงของอัตลักษณจึงข้ึนอยูกับการปรับตัวตามบทบาท  หนาท่ี  ความเช่ือ  และคานิยมสวนบุคคล 
 ละครสินไซเปนนาฏกรรมท่ีใชในการประชาสัมพันธใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวหรือจุดเดนของบุคคล องคกร และ
สถานท่ีเพ่ือสื่อความหมายตามกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณ ใหเปนท่ีรูจักและดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะในยุค
ปจจุบันท่ีมีการแขงขันการอยางรุนแรง ไมเวนแมแตในเรื่องวัฒนธรรม ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “ละครสินไซ : 
นาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม” เพ่ือศึกษาการใชงานนาฏกรรมมาเปนเครื่องมือในการประกอบสรางอัต
ลักษณของเมอืงขอนแกน   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการคุณคาของงานนาฏกรรมในบริบทของการประกอบสรางอัตลักษณทางสังคม 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 บทความวิจัยเรื่อง ละครสินไซ : นาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งทําการวิจัยจากเอกสาร สื่อ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ สื่อ
สารสนเทศ สื่อดิจิทัล  และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) แบงไดเปน 2 สวน คือ 

1. การรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากเอกสาร สื่อ และบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยใชเครื่องมือคือ เอกสารสูจิบัตร 
อินเทอรเน็ต สื่อดิจิทัลบันทึกการแสดง  

2. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหโดยตามหลักแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ และนําเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เปนการใชประโยชนจากคุณคาของงานนาฏกรรมในกระบวนการประกอบ
สรางอัตลักษณของเมืองขอนแกน เพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางผูคนในเมืองขอนแกนใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
ซึ่งในกระบวนการประกอบสรางอัตลักษณของเมืองขอนแกนน้ันแบงไดเปน 3 ข้ันตอน ไดแก  1) การศึกษาหาขอมูล  2) การ
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เผยแพร 3) การขยายผล โดยมีเสนทางเริ่มตนมาจากงานศิลปกรรมดั้งเดิมน่ันคือ ฮูปแตม ซึ่งเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
ในเชิงประจักษในจังหวัดขอนแกน ทําใหทราบวาจังหวัดขอนแกนมีทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถพัฒนาประกอบสรางเปนอัต
ลักษณ   หลังจากท่ีไดทําการศึกษาหาขอมูลแลวจึงเกิดพัฒนาการและขยายผลเพ่ือเขาถึงประชาชนโดยการแปรวรรณกรรมสิน
ไซใหกลายเปนรูปธรรม น่ันคือเกิดเปนประติมากรรมเสาไฟฟาวรรณกรรมสินไซ (สีโห สินไซ สังข) ซึ่งถือไดวาเปนการเช่ือมโยง
ระหวางสินไซกับสังคมเมอืงใหเปนท่ีคุนเคยกัน แตท้ังน้ีหากใครท่ียังไมเคยอานวรรณกรรมสินไซจะไมสามารถเขาใจไดเลยวา
ประติมากรรมเสาไฟฟาน้ันมีความหมายวาอยางไร ดังน้ันเทศบาลนครขอนแกนจึงกาวเขาสูข้ันตอนการขยายผล ใหความรู
ความเขาใจในวรรณกรรมสินไซ  โดยจัดทําละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เรื่องสินไซ  ดวยรูปแบบของงานนาฏกรรม
น้ีทําใหวรรณกรรมสินไซเปนท่ีติดตราตรึงใจและเขาสูกระบวนการรับรูของสังคมไดมากข้ึน จึงไดนําเอาเรื่องราวจาก
วรรณกรรมสินไซมานําเสนอในรูปแบบการแสดงละคร ท่ีเขากับยุคสมัยใหเขาใจไดงาย เพ่ือตองการสรางเด็กและเยาวชนใหมี
คณุลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความกตัญู กลาหาญ  ซื่อสัตย เสียสละ และพอเพียง ซึ่งเปนคุณสมบัติท่ีมีอยูในตัวละคร
ของวรรณกรรมสินไซ ถือไดวาเปนปรากฏการณแรกในจังหวัดขอนแกนท่ีไดมีละครเวทีระดับคุณภาพ ท่ีเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงความรัก ความสามคัคี ความมุงมั่น ความทุมเทและความรวมมือจากหลายๆฝายท้ังภาครัฐและเครือขายภาคประชาชนใน
เขตเทศบาลนครขอนแกน ไดแก หนวยงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  
สํานักวัฒนธรรม  และเทศบาลนครขอนแกน ตลอดจนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนภาคเอกชน ประกอบดวย หางเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน การปโตรเลียมแหงประเทศไทยใน
พ้ืนท่ีขอนแกน  หางโรบินสันขอนแกน เครือขายหนังสั้นขอนแกน และอีกมากมาย  ผานกระบวนการประกอบสรางดังน้ี 

1. บทละครและฉากประกอบการแสดง 
 ละครเวทีสินไซ เขียนบทละครและกํากับการแสดงโดย นายธนวรรธ ชายกุล (ผูประกอบการดานการจัดการแสดง
ละคร)  ซึ่งเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซสินไซท่ีนํามาแสดงละครในครั้งน้ี ไดนําวรรณกรรมสินไซจากลายลักษณ มา
ตีความหมายและสื่อออกมาในรูปแบบละครท่ีเขากับยุคสมัย เพ่ือใหเขาใจไดงายและจัดทําฉากประกอบการแสดงใหมีความ
งดงามสมจริงท้ังการใชเทคนิคเสริมและการสรางฉากข้ึนมา เน้ือเรื่องละครเวทีสินไซแบงออกเปน 3 องก 17 ฉาก ดังน้ี 
องกท่ี 1 
ฉากท่ี 1  บานตา-เปดเร่ือง 
 (เวลาปจจุบัน) 
 ท่ีบานเล็กๆของตา อดีตนักวิชาการและนักละครคนหน่ึงในภาคอีสาน เหตุการณเกิดข้ึนเมื่อลูกสาวท่ีแตงงานไปอยู
กรุงเทพฯ และเพ่ิงทะเลาะกับสามีไดพาลูกสาวของตนกลับมาเยี่ยม วันหน่ึงเมื่อเธอพาลูกไปเท่ียวดูหมอลํา เธอไดพบวา
เหตุการณวุนวายทะเลาะเบาะแวงน้ันมีอยูในทุกๆแหง ท้ังในมืองหลวงและในท่ีตางๆ แมแตในชีวิตของเธอเอง เมื่อกลับมาบาน 
ตาไดเลานิทานเรื่อง “สินไซ” ท่ีกําลังเตรียมทําเปนละครใหหลานสาวฟง เพ่ือใหหลานสาว ลูกสาว หรือแมแตตัวตาเอง ได
เรียนรูอะไรบางอยาง...น่ันคือสิ่งท่ี “ในหลวง” ท่ีตาเคารพนับถือ เฝาสั่งสอนพสกนิกรของพระองคให “รูรัก สามัคคี” น่ันเอง 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง...(ภาพข้ึนจอ-ภาพนครเปงจาลอันงดงาม เปนบรรยากาศเฉลิมฉลองท่ัวเมือง) 
ฉากท่ี 2  เปงจาลนครา 
 (เมืองเปงจาล-งานเฉลิมฉลอง) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... 
เวลาน้ี นครเปงจาลมีแตความรมเย็นและรุงเรือง ทวาในหัวใจของ “ทาวกุศราช” ผูครองนคร กลับมีแตความรุมรอนและเคือง
แคน เน่ืองจาก “นางสุมณฑา” ขนิษฐาผูงดงามไดถูกยักษ “กุมภัณฑ” เหาะมาจับตัวไป จนกระท่ังพระองคไดพระโอรสท่ีเพ่ิง
ประสูติจากมเหสีท้ัง 8 แตก็ยังไมสามารถระงับความทุกขโศกได เพราะยังไมรูชะตากรรมของนองสาววาดีรายประการใด 
ฉากท่ี 3  สุมณฑาทอง 
 (เมืองอโนราช-เมืองยักษ) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... 
ท่ีเมืองอโนราช สุมณฑาซึ่งทําจิตใจอยูรวมกับกุมภัณฑไดแลว ไดตั้งครรภและคลอดบุตรเปนหญิงช่ือ “สีดาจันทร” ซึ่งตอมาได
เปนมเหสีของ “ทาววรุณราช” จาวเมืองบาดาล 
 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU254 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU254 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU254



 

261 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

 
ฉากท่ี 4   9 โอรสประสูติ 
 (เมืองเปงจาล) 
 มเหสีท้ัง 8 ของทาวกุศราชไดคลอดพระโอรสออกมาท้ังสิ้น 9 พระองค โดยนางจันทาเทวีมเหสเีอกคลอดโอรส
ออกมาเปนคชสีห (สีโห) และนางลุน มเหสีนองเล็กในพ่ีนองท้ัง 7 คน คลอดโอรสออกมาเปนแฝดคือ เด็กชายกับหอยสังข (สิน
ไซกับสังขทอง) สวนมเหสีอีก 6 นางคลอดโอรสมาเปนเด็กชายท้ัง 6 คน  
ฉากท่ี 5  เนรเทศ 5 แมลูก 
 (เมืองเปงจาล) 
 ดวยฤทธ์ิยาเสนหและการติดสินบนโหรจากมเหสีท้ัง 6 ทําใหทาวกุสราชเขาใจผิดวาโอรสท้ังสาม คือ สีโห สินไซ และ
สังขทองเปนกาลีบานกาลีเมือง จะตองเอาไปประหาร แตนางจันทาเทวีและนางลุนขอความเมตตารองขอใหเลี้ยงไว หาก
ไมเชนน้ัน นางก็ขออยูเคียงขางลูก ท้ังสองมเหสีและสามโอรสจึงถูกขับไลใหไปอยูปา 
 ฉากแทรก ตาเลาเรื่อง 5 แมลูกไปอยูปา (บริเวณบานตาหรือหนาเวที) 
 ตาเลาใหหลานสาวและลูกสาวฟงถึงเหตุการณท่ีงท้ังหาแมลูกตองเดินทางเขาปาและตกระกําลําบากเปนอยางยิ่ง แต
ดวยความสงสารของเหลาเทพยดา พระอินทรจึงใหทาววิษณุกรรมเนรมิตปราสาทกลางปาใหเหลาแมลูกไดอยูอาศัย และตั้งช่ือ
โอรสท้ังสามวา สินไซ สังขทอง และสีโห 
องกท่ี 2 
ฉากท่ี 6  เปดตัวสินไซ สังขทอง สีโห วัยหนุม 
 (ในปา-กลางวัน) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... (ภาพข้ึนจอ-ภาพสินไซยิงศร) 
 โอรสท้ังหกไดรับพระบัญชาจากทาวกุศราชใหเดินทางไปตามหานางสุมณฑาและพากลับมาใหได หกโอรสเดิน
ทางเขาปามาจนพบสินไซ สังข และสีโห และไดหลอกสามกุมารวาเสด็จพอสั่งใหไปรับตัวอาแลวจะยกเมืองให พรอมท้ังรับแม
กลับไปอยูดวยและจะลมืเรือ่งเกาท้ังหมด ดวยความกตัญูและอยากชวยอา สามกุมารและหกโอรสจึงออกเดินทางเพ่ือตามหา
นางสุมณฑาและจะพากลับมาใหได 
ฉากท่ี 7  ลาแมและปา 
 (ในปา-กลางวัน) 
 สามกุมารเขาไปลาแมและปากอนออกเดินทาง ท้ังสองรองไหสั่งสอนลูกดวยความอาลัยรัก 
ฉากท่ี 8  ดานงูซวง 
 (ในปา-กลางวัน) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... 
 เกากุมารเดินทางเขาไปในดานของ “งูซวง” พญางูยักษท่ีมีฤทธ์ิเดชพนไฟได มีดวงตาแดงกํ่าลุกโชนดั่งเพลิงและ
สามารถวายไปในอากาศ มันตองการกินเหลากุมารท้ังหลายท่ีบุกรุกเขามาในเขตของมัน จึงเกิดการตอสูกันข้ึน จนในท่ีสุดสิน
ไซ สังขทอง และสีโหก็เอาชนะงูซวงได โดยถูกขรรคของสินไซฆาตาย ทามกลางความตระหนกของอีกหกกุมาร 
 (ภาพข้ึนจอ-ภาพสังขทองแปลงเปนเรือพาสินไซขามแมนํ้า) 
ฉากท่ี 9  ยักษขิณี 
 สินไซและสงัขทองเดินทางตอไป สวนหกกุมารหวาดกลัวไมกลาเดินทางตอ สินไซจึงใหรออยู ณ ริมฝงแมนํ้าโดยให
สีโหเฝาไวเพราะไมไวใจเกรงวาหกกุมารจะไปทําสิ่งไมดีอีก สินไซและสังขทองสองพ่ีนองเดินทางลวงเขาไปในเขตของยักษขิณี  
 
ซึ่งเปนนางยักษท่ีมัวเมาในตัณหาและมีอายุมากกวาท้ังสองกุมารหลายเทา นางยักษเนรมิตศาลาอันงดงามพรอมท้ังอาหาร
ตางๆไวลอหลอกสินไซ พรอมท้ังแปลงกายเปนสตรีโสภาเช้ือเชิญใหสินไซพักดื่มกินและยอมเปนสามีนาง สินไซพินิจแววตานาง
ยักษก็เห็นวาไรแววตาของความเปนมนุษยมีเพียงความหยาบกระดางแบบยักษ เมื่อรูดังน้ีแลวสินไซและสงัขทองจึงพยายามหนี
จากดินแดนแหงน้ี แตนางยักษขิณีก็พยายามจะจับสินไซมาเปนสามีใหได ในท่ีสุดสินไซก็หนีขามเขตแดนไปพน โดยมีนางยักษ
ติดตามมาดาเพราะความโกรธจนสุดเขตแดนของตน  
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ฉากท่ี 10  แดนกินรี 
 (หนองนํ้า บรรยากาศพิเศษ สวยงามดังทิพย) 
 (ภาพข้ึนจอ-ภาพแดนกินรี) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... 
 สินไซเดินทางมาถึงถ่ินนางกินรี เผาพันธุครึ่งคนครึ่งนกท่ีมีรูปรางงดงามยิ่ง พบนาง “เกียงคํา” และบริวารกินรีอีก 
500 นาง สินไซเขาโอโลมจนไดนางเกียงคําเปนภรรยารวมท้ังเหลากินรีท้ังสิ้นดวย และอยูอาศัยท่ีน่ีเปนเวลา 7 วัน ดวย
ความสุขสิเนหา แตแลวก็ตองตัดใจออกเดินทางตอเพ่ือทําภารกิจใหสําเร็จ พรอมท้ังสัญญวาจะกลับมารับเกียงคําเมื่อภารกิจ
ลุลวงแลว 
ฉากท่ี 11  บานตา (เวลาเดิม) 
 ตาเลาเรื่องสรุปการเดินทางใหหลานกับแมฟง และเลาวาในท่ีสุดก็เดินทางมาถึงดานท่ีสําคญัท่ีสุด คือดานของยักษ
กุมภัณฑ 
ฉากท่ี 12  ดานยักษกุมภัณฑ (สนิไซชิงสุมณฑา) 
 (เมืองอโนราช-ในวัง) 
 ...คอรัสออกมาเลาเรื่อง... 
 ท่ีเมืองอโนราช กุมภัณฑนอนหลับอยูเคียงสุมณฑาแลวเกิดฝนรายเปนลางบอกเหตุวาจะตองสูญเสียสิ่งรักไป แตแลว
ก็ทําใจวาเปนเพียงความฝนและตัดใจออกไปหากินตามปกติ โดยสั่งเสียสุมณฑาใหระวังตัวดวยความอาลัยอาวรณ เมื่อกุมภณัฑ
ออกไปแลว สินไซก็ลักลอบเขาไปหานางสุมณฑาและเลาเรื่องราวท้ังหมดเพ่ือเตรียมจะพานางหนีกลับเมืองเปงจาล แต
กุมภัณฑก็กลับมาพอดี สินไซจึงไปซอนหลังกองดอกไมท่ีกุมภัณฑเก็บมาใหสุมณฑาเสมอๆ กุมภัณฑไดกลิ่นมนุษยและมีความ
สงสัยอยางยิ่งจนทะเลาะกับสุมณฑาจนกระท่ังออนอกออนใจและหลับไป สินไซจึงออกจากท่ีซอนและพาสุมณฑาออกไป โดย
ท่ีนางยังอาลัยอาวรณผัวและแกลงลืมของถึงสามครั้งเพ่ือไปปลุกกุมภัณฑ ในท่ีสุดสินไซก็พาไปซอนในถํ้านอกเมืองและปดปาก
ถํ้าไวแลวกลับไปหากุมภัณฑ จึงเกิดการตอสูกันข้ึน สินไซไดใชพระขรรคฟนคอกุมภัณฑขาดกระเด็น 
 (ภาพข้ึนจอ- กุมภัณฑถูกสินไซตัดคอ หัวขาด) 
ฉากแทรก บานตา (เวลาเดิม) 
 ตาเลาถึงการสูรบระหวางสินไซและกุมภัณฑใหหลานฟง โดยเลาวาฆาเทาไหรกุมภัณฑก็ไมตาย และยิ่งเกณฑไพรพล
ยักษมาสมทบมากมายมืดฟามัวดิน จนสินไซและสังขทองสูไมได จนในท่ีสุดตองแผลงศรไปเรียกสีโหมาชวย  
 (ภาพข้ึนจอ-กองทัพกุมภัณฑนับลาน) 
ฉาก 13  มหาสงคราม 
 สีโหรีบเหาะมาชวยในทันที ทําใหฝายสินไซไดเปรียบข้ึนอยางมาก 
 (ภาพข้ึนจอ-ภาพสินไซ สีโห หอยสังข ฆายักษลมตายจํานวนมาก) 
 (ภาพข้ึนจอ-ภาพสังขทองพนไฟ) 
 ในท่ีสุดสามพ่ีนองก็ฆายักษลมตายลงเกือบหมด เหลือแตกุมภัณฑเพียงผูเดียว กุมภัณฑขวางขวานเพชรใสสินไซ สังข
เอาตัวเขาขวางขวานเพชรน้ันจึงสะทอนกลับมาถูกกุมภัณฑถึงแกความตาย 
 (ภาพข้ึนจอ-กุมภัณฑถูกขวานตนเองตัดคอ) 
ฉาก 14  สินไซชิงตัวนางสีดาจันทร 
 (เมืองนาค บรรยากาศใตนํ้า) 
 สินไซเดินทางไปทาทาววรุณราชผูครองนครบาดาลเลนสกา เพ่ือชิงตัวนางสีดาจันทร โดยมีเง่ือนไขวา หากตนเองแพ
จะมอบของวิเศษ 3 อยางท่ีนําติดตัวมา ไดแก พระขรรค ศร และสังขทอง (สังขแปลงตัวเปนตัวเล็ก) ใหแกทาววรุณราช แต 
หากทาววรุณราชแพจะตองมอบเมืองบาดาลใหสินไซ ทาววรุณราชพายแพถึง 3 ครั้ง แตก็บิดพริ้วไมทําตามสัญญาจึงเกิดตอสู
กัน ทาววรุณราชสูไมไดจึงเรียกฝูงนาคท้ังหลายมารุมทํารายสินไซ แตสินไซมีพวงเปนฝูงครุฑจึงแผลงศรไปเรียกครุฑมาชวย ใน
ท่ีสุดฝูงครุฑก็ปราบฝูงนาคไดหมด ทาววรุณราชจึงยอมแพยกเมืองบาดาลใหสินไซ แตสินไซก็คืนเมืองกลับคืนใหทาววรุณราช
ปกครองเมืองตอไปและขอรับนางสีดาจันทรกลับไปเมืองเปงจาล 
 (ภาพข้ึนจอ-ฝูงครุฑกัดกินฝูงนาค) 
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ฉากแทรก  ตาสรุปเร่ืองเมืองนาค 
 (บานตา กลางคืน) 
องก 3 
ฉากแทรก  ตาเลาเร่ืองทาวเวสสุวรรณชุบชีวิตกุมภัณฑ 
 ตาเลาวาอีก 7 ปตอมา ทาวเวสสุวรรณไดชุบชีวิตกุมภัณฑข้ึนมาอีกครั้ง สิ่งแรกท่ีกุมภัณฑคิดถึงคือ นางสุมณฑาและ
ความคั่งแคนท่ีมีตอสินไซ จึงเหาะไปลักนางสุมณฑามาอีกครั้งพรอมจับตัวสินไซมาดวยเพ่ือตมกินท่ีเมืองยักษ 
ฉาก 15  ตมสินไซ-พระอินทรจบความ 
 (เมืองอโนราช) 
 กุมภัณฑจับสุมณฑากับสินไซมาท่ีเมมืองอโนราชและกําลังจะตมสินไซกิน แตสังขทองและสีโหตามมาชวยไดทัน และ
นําพระขรรคมาใหสินไซ สินไซจึงมีฤทธ์ิอีกครั้ง สามพ่ีนองและหมูยักษไดตอสูกันอีกจนวุนวายไปท้ังสามโลก พระอินทรจึงลงมา
ไกลเกลี่ยจบความใหยุติศึกสงครามเสียเพ่ือมิใหมีการลมตายกันอีกตอไปและไมใหผูกฝงเวรกรรมกันไปไมรูจบ และสั่งให
กุมภัณฑคืนสมุณฑาใหสินไซ แตทาวสินไซก็มีทางออกคือใหกุมภัณฑยกขันหมากมาสูขอตามประเพณี และใหกุมภัณฑพิสูจน
ความตั้งใจของตนดวยการสรางสะพานเงินสะพานทองทอดมาจากเมืองอโนราชถึงเมืองเปงจาล ตั้งแตน้ันมาทาวสินไซก็
ปกครองบานเมืองอยางสงบสุข และเมืองยักษกับคนก็ผูกมิตรเช่ือมสัมพันธกันตั้งแตน้ันมา 
ฉาก 16  ตาจบนิทาน 
 เมื่อเลานิทานจบ ตากับหลานพากันหลับไปบนเกาอ้ีเคียงกันอยางเปนสุข แมเขามาหมผาใหอยางอบอุน 
ฉาก 17  FINALE 
 นักแสดงท้ังหมดข้ึนมารองเพลงสดุทาย 
 

2. ตัวละครและนักแสดง 
 ตัวละครหลักในเรื่องสินไซมีบุคลิกท่ีแตกตางกัน เชน สินไซ เปนตัวเอกมีบุคลิกท่ีสงางาม เกงกาจ รูปงาม สังของ มี
บุคลิกท่ีข้ีเลน ฉลาดหลักแหลม เจาเลห และสีโห มีบุคลิกท่ีนาเกรงขาม เครงขรึม เปนตน ดังน้ันการถอดบทละครออกมาสูการ
แสดงจึงตองแสดงออกซึ่งบุคลิกเหลาน้ีใหชัดเจน และเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่องใหเปนไปอยางสมบทบาทและไดอรรถรส 
โดยตัวละครเหลาน้ีไดรับความรวมมือจากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นําโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี ชาญสุวรรณ   ผู ชวยศาสตราจารย ดร.อุรารมย  จันทะมาลา และอาจารยธัญลักษณ  มูล
สุวรรณ พรอมดวยนิสิตจํานวนหน่ึงมารวมแสดงเปนตัวละครหลัก 
 
 3. เคร่ืองแตงกาย 
 ละครสินไซออกแบบเครื่องแตงกายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมาวดี ชาญสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุรา
รมย  จันทะมาลา และอาจารยธัญลักษณ  มูลสุวรรณ จากภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งการแตงกายจะมีการออกแบบใหเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละคร  
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ภาพประกอบท่ี 1 บุคลิกและเครือ่งแตงกายตัวละครหลัก 

 
4. สถานท่ีจัดแสดง 
 ละครเวทีสินไซ จัดแสดง ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาขอนแกน จังหวัดขอนแกน ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง
ขอนแกน ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีเปนศูนยรวมของผูคนหลากลาย ท้ังนักทองเท่ียว พอคาและประชาชน การเลือกสถานท่ีน้ีเปนท่ีจัด
แสดงจึงเปนการประชาสัมพันธไดอยางดีเยี่ยม สามารถเรียกคนดูไดอยางมากมาย  
 จากกระบวนการสรางละครเวทีสินไซ พบวา ละครเวทีเรื่องสินไซ เปนเครื่องมือท่ีทําใหผูคนไดเขาใจและเขาถึง
วรรณกรรมสินไซไดอยางถองแท โดยมีองคประกอบคือ 1. บทละครและฉากประกอบการแสดง มีการดําเนินเรื่องตั้งแตตนเหตุ
ของเรื่องจนถึงจุดจบของเรื่อง ซึ่งในเน้ือเรื่องน้ันก็ไดแฝงคําสอนและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตไวตามหลักคุณคาของ
วรรณกรรมสินไซท่ีเปนลายลักษณ   2. ตัวละครและนักแสดง การแสดงออกทางอารมณท่ีทําใหเกิดความรูสึกรวมกับละคร 
หรือท่ีเรียกวา "อินไปกับละคร"   เรียกวาเปนการทําใหวรรณกรรมเรื่องสินไซหลุดออกจากหนังสือมามีชีวิตไดอีกครั้ง ทําให
ผูคนไดจดจําสินไซดวยความเขาใจมากข้ึนไปอีก  3. เครื่องแตงกาย มีการแตงกายท่ีแสดงออกไดถึงบุคลิกภาพและลักษณะเดน
ของตัวละครแตละตัว  4. สถานท่ีจัดแสดง สถานท่ีจัดการแสดงละครเวที คือ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา ท่ีตั้งอยู ณ ใจ
กลางเมืองขอนแกน ซึ่งการเลือกสถานท่ีน้ีก็เปนการบงชัดอยูแลววาตองการใหเปนท่ีสนใจของผูคนรวมท้ังสื่อมวลชนตางๆ   

องคประกอบท้ัง 4 น้ี เปนกระบวนการสรางงานนาฏกรรม ซึ่งเปนหน่ึงในข้ันตอนของการประกอบสรางอัตลักษณ
ของเทศบาลนครขอนแกน และถือเปนข้ันตอนสําคัญเน่ืองจากองคประกอบในงานนาฎกรรมน้ันสามารถสื่อความหมายไดท้ัง 
รูปและเสียง ทําใหผูรับสื่อสามารถรับรูไดอยางตรงประเด็น  
 
คุณคาของงานนาฎกรรม 

การอาศัยงานนาฏกรรมเปนสื่อในการเผยแพรสินไซน้ีทําใหไดรบัความรูบนความเพลดิเพลิน ใชคุณคาของนาฏศิลป
เปนสื่อกลาง ซึ่งสามารถจาํแนกคณุคาไดดังน้ี 
 1. คุณคาดานความบันเทิง ความเจริญเปนจุดมุงหมายสาํคัญของการแสดงทุกประเภท เพราะการแสดงพ้ืนเมืองทํา
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินท้ังจากลีลาทาทางของผูแสดง ความวิจิตรงดงามของเครื่องแตงกาย ความงามสวยงามของ
ฉาก 
 2. คุณคาดานศลิปวัฒนธรรม เปนศูนยรวมของงามศิลปหลากหลายสาขา เชน ดุริยางคศลิป นาฏศิลป วรรณศลิป 
มัณฑนศลิป วิจิตรศิลป และขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของทองถ่ิน 
 3. คุณคาดานจริยธรรม เน้ือเรื่องของการแสดงสวนใหญจะสะทอนคติธรรมคานิยมทางพุทธศาสนา การทําดีไดดี ทํา
ช่ัวไดช่ัว เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม 
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 4. คุณคาดานความคิด เปนการแสดงความสามารถดานคดิสรางสรรค สรางจินตนาการ สอดแทรกคติสอนใจ และ
แนวคิดท่ีเปนประโยชน 
 5. คุณคาดานการศึกษา กอใหประโยชนตอการศึกษาคนควา ท้ังในดานประวัติศาสตร วิถีชีวิตความเปนอยู สังคม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และความเช่ือของผูคนในแตละทองถ่ิน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เรื่อง สินไซ ถูกใชเปนเครื่องมือในการอธิบายความหมายของวรรณกรรมสิน
ไซ  ดวยรูปแบบและองคประกอบของการแสดงท่ีมีท้ังลักษณะทางกายภาพของตัวละคร บุคลิก อารมณ และการปฏิสัมพันธ
กับคนดู ทําใหสังคมเกิดการรับรูและเขาใจในคุณคาท่ีตองการสื่อผานตัวละครวรรณกรรมสินไซ คือ กตัญู กลาหาญ ซื่อสัตย 
เสียสละ และพอเพียง อันเปนคุณลักษณะท่ีตองการใหเปนอัตลักษณของชาวขอนแกน  ดังท่ี ประวิทย  ฤทธิบูลย (2558 : 
135) ไดกลาวถึงความสําคัญของนาฏศิลปไววา เพ่ือเปนการตีความใหสังคมรับรูในการสื่อความหมายในงานทางดานนาฏศิลป
ไทยไปในทิศทางท่ีสงเสริมและเปนการสนับสนุนงานศิลปะในทางท่ีดีข้ึน โดยไมควรมองนาฏศิลปเปนเพียงเรื่องบันเทิงท่ีสราง
ข้ึนมาจากโลกมายาแหงจินตนาการผานมโนทัศนของศิลปนเทาน้ัน แตยังมีประโยชนเพ่ือใชเสพและปลดปลอยพันธนาการ
ทางดานอารมณ นาฏศิลปจึงเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับการสื่อความหมายดวยคติความเช่ือทางวัฒนธรรมซึ่งถูกสรางข้ึนมา
เพ่ือกลบเกลื่อนใหรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ หรืออาจกลาวไดถึงท่ีสุดวาเปนกระบวนทัศนท่ีแฝงดวยอุดมการณทางมายาคติ
ท่ีสงผานสื่อทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 จะเห็นไดวางานนาฏกรรมสามารถนํามาใชในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม ผานกระบวนการประกอบสราง
และการเผยแพร โดยอาศัยคุณคาของงานนาฏศิลป ซึ่งสามารถจําแนกไดหลายดาน คือ คุณคาดานความบันเทิง คุณคาดาน
ศิลปวัฒนธรรม คุณคาดานจริยธรรม คุณคาดานความคิด และคุณคาดานการศึกษา เปนตัวขับเคลื่อนเช่ือมโยงคําวา สินไซ 
ระหวางนามธรรมกับรูปธรรม เพ่ือสรางปฏิสัมพันธระหวางผูคนในเมืองขอนแกนใหเกิดความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ม ี 
อัตลักษณรวมกัน ดังท่ี สุทธิ กาบพิลา (2558) ไดกลาววา อัตลักษณของบุคคลจะเกิดข้ึนไดตอเมื่อมีความรูสึกรวมกันในดาน
การตระหนักรับรูบางอยางเก่ียวกับตัวตนของเรา เก่ียวกับการยอมรับในความเปนตัวตนประกอบกับการแสดงตัวตนใหเห็นวา
มีความเหมือนหรือตางกันอยางไรกับกลุมอ่ืน อัตลักษณเกิดจากการปฏิสัมพันธท้ังระหวางสังคมและตัวบุคคล แตจะเลือกจาก
สวนใดอีกลักษณะหน่ึง ท่ียอมรับเพ่ือนํามาใชภายใตเง่ือนไขของเวลาและพ้ืนท่ี อัตลักษณอาจกําหนดไดท้ังของบุคคลเปนผู
กําหนดหรือกําหนดโดยสังคม อัตลักษณกับสังคมซึ่งเปนเรื่องท่ีแยกออกจากกันไมได   
 
ขอเสนอแนะ  
 ละครเวทีสินไซ  เปนการใชงานนาฏกรรมในบริบทการสรางอัตลักษณทางสังคม เพ่ือบงบอกความเปนตัวตนของ
จังหวัดขอนแกน ซึ่งในแตละทองถ่ินมีอัตลักษณท่ีแตกตางกัน สามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในสรางอัตลักษณเพ่ือเพ่ิม
คุณคาใหกับทองถ่ินอ่ืนๆ 
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บทคัดยอ  

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพสังคมชาวอีสานและการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลสยาม ระหวาง พ.ศ.2453-
2487 ใน ดานคมนาคม ดานเศรษฐกิจ ผาน “รายงานตรวจราชการ” ผลการศึกษาพบวา สังคมชาวอีสานในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมีความเปนอยูท่ียากลําบากเน่ืองจากเกิดภาวะทุพภิกขภัยตลอดรัชสมัย โดยสงผลในรัชกาลตอมา อยางไรก็ตาม
รัฐบาลท้ัง 2 รัชกาลก็ไดมีมาตรการแกไขปญหาท่ีเกิดจากภาวะทุพภิกขภัยในอีสานจนสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในชวงปลาย
ทศวรรษ 2480 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
คําสําคัญ: สภาพสังคม  อีสาน  นโยบาย  รัฐบาลสยาม 

 
ABSTRACT  

This paper aims to study the social of the Isan people and the Operation policy of the Government of Siam 
during the year 1925 -1944. In The Transportation, economy through the "official Report" the study found. Upper 
Isan during the reign of King Rama VI is difficult because of the severe famine throughout his reign. The result, in 
the days to come. However, the government had of corrective measures problems caused by famine in the Isan 
that resulted in a change in late 1937 during the Chom Phon, Phibulsongkram. 
Keywords: Social, Isan, Policy, Government of Siam 
 
บทนํา  

สังคมชาวอีสานกอนสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีสภาพวิถีชีวิตท่ีเหมือนกันกับใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว คือการประกอบอาชีพชาวนา 
หรือเกษตรกร ปลูกขาวเปนหลัก ดําเนินชีวิตตามแบบสังคมชาวนาและเปนสังคมท่ีพ่ึงพาอาศัยกัน โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ในธรรมชาติไดอยางเหมาะสม จนทําใหชาวอีสานมีประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีแตกตางจากสังคมในลุมแมนํ้า
เจาพระยา อยางไรก็ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานก็ยังมีความผูกติดกับความเช่ือเก่ียวกับ “ผี” ท่ีมีอยูในธรรมชาติ 
ประกอบกับความลาหลังทางสังคมรวมไปถึงปจจัยของการคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก จึงทําใหรัฐบาลสยามหลีกเลี่ยง
ไมไดท่ีจะตองเขาไป “พัฒนา” หัวเมืองอีสานใหมีความ “เจริญ” ตามแบบประเทศตะวันตก นับตั้งแตทศวรรษ 2430 เปนตน
มารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงเริ่มเขาไปดําเนินนโยบายอันประกอบดวยดานการปกครอง ดาน
การคมนาคม ดานเศรษฐกิจ และดานการศึกษา ดวยการสงขาหลวงเขาไปปกครองและพยายามควบคุมอํานาจของชนช้ัน
ปกครองในทองถ่ิน ท้ังยังตราพระราชบัญญัติเพ่ือควบคุมกําลงัคนและในดานอ่ืน ๆ ผลจากการคุกคามของฝรั่งเศสในปริมณฑล
ลุมแมนํ้าโขงทําใหรัฐบาลตองขยายเสนทางคมนาคมเขาสูอีสานตั้งแต พ.ศ.2434 เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการขนสง
ทรัพยากรและกําลังคนหากมีภัยสงคราม   

อยางไรก็ตามเมื่อลวงเขาสูสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว การดําเนินนโยบายยังคงกระทําสืบตอ
รัชกาลท่ี 5 ผานขาหลวงเทศาภิบาลท่ีประจําอยู ณ มณฑลนครราชสีมา มณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุดร และมณฑลอุบลราชธานี 
สองมณฑลหลังไดรับการจัดตั้งใน พ.ศ.2455 เปนผลมาจากท่ีมณฑลอีสานเดิมมีขนาดใหญและยากตอการปกครองตรวจตรา
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ความเปนอยูของราษฎรโดยท่ัวถึง รัฐบาลไดใชวิธีการเขาถึงราษฎรในพ้ืนท่ีหางไกลโดยการสงขาหลวงเขาไปตรวจราชการซึ่ง
ดําเนินการมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เชน ใน พ.ศ.2449 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการมณฑลอุดร 
ท้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาสภาพความเปนอยูของราษฎร ผานสายตาของผูตรวจราชการเพ่ือรับรูความเปนจริง และ
นําไปสูการวางมาตรการกําหนดและดําเนินนโยบายพัฒนาความเปนอยูโดยอิงจากขอมูลท่ีมีอยูในบันทึกตรวจราชการ แตเดิม
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลไมไดสงขาหลวงเขาไปประจําและตรวจราชการอยางท่ีกระทํากันในสมัย
รัชกาลท่ี 5-7 ภาพของอีสานในชวงรัชกาลท่ี 4 จึงอิงอยูกับใบบอกท่ีสงจากหัวเมืองมากกวา จากการศึกษาบันทึกตรวจราชการ
ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ผูเขียนพบวามีประเด็นหลัก 2 เรื่องสําคัญคือ 1) การสํารวจสภาพภูมิประเทศ และ 2) การสํารวจสํามะ
โนประชากรและความเปนอยูของพลเมือง ดังน้ันเมื่อถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดทรงดําเนินการตามรูปแบบเดียวกันท่ีกระทํากันใน
ปลายรัชกาลท่ี 5 และสานตอนโยบายดวย ในขณะเดียวกันตลอดรัชกาลก็ตองประสบกับปญหาภาวะฝดเคืองทางการคลังใน
รัฐบาล อันเน่ืองมาจากการใชงบแผนดินไปกับการฟนฟูกองทัพและกิจการปองกันประเทศ ทําใหงบแผนดินขาดดุลและไม
เพียงพอตอการสนับสนุนหัวเมืองในมณฑลตาง ๆ รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยวิธีการใหขาหลวงประจํามณฑล หัวเมืองอําเภอ 
ตําบลตาง ๆ ดําเนินการขอเรี่ยไรเงินจากราษฎรเพ่ือบํารุงกิจการตาง ๆ อาทิ การเรี่ยไรเงินเพ่ือสรางโรงเรียนประจําชุมชน 
ตําบล สมทบทุนจากราษฎรเพ่ือใชเปนเงินเดือนจางครูสอนบุตรหลาน หรือใชจายในการซื้ออุปกรณการเรียนตาง ๆ เปนตน 
เชนเดียวกันกับดานคมนาคม เจาพระยาวงษานุประพัทธ (ม.ร.ว.สทาน สนิทวงศ) เสนาบดีกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายให
กระทําเชนเดียวกันกับดานการศึกษาคือ ใหรัฐบาลประจํามณฑลดําเนินการเรี่ยไรเงินเพ่ือบํารุงการสรางถนน ซอมแซมถนน 
รวมท้ังสะพาน เน่ืองจากในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีโครงการกอสรางสงจากมณฑลตาง ๆ ท่ัวประเทศเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
รัฐบาลไมมีงบประมาณเพียงพอจึงตองใชวิธีการดังกลาวเพ่ือแกไขสถานการณใหลดปญหานอยลง 

เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2468-2478) พระองคทรงตระหนักดีตอปญหาทางการคลัง
ของรัฐบาล ทรงปลดขาราชการและหนวยงานท่ีไมจําเปนท่ีเคยตั้งข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 6 ใหหมดเพ่ือลดภาวะการใชจายของ
รัฐบาล ชวงเวลาน้ีรัฐบาลใหความสําคัญตออีสานเปนระดับทวีคูณ ดานการปกครองทรงยุบมณฑลอุบลราชธานี กับมณฑล
รอยเอ็ด ผนวกรวมเขากับมณฑลนครราชสีมาใน พ.ศ.2468 เพ่ือลดปญหาคาใชจายของมณฑลท้ังสองเอาไปรวมกับมณฑล
นครราชสีมา และเหลือมณฑลอุดรดวย ดานคมนาคมมีการขยายเสนทางรถไฟจากเมืองนครราชสีมาถึงเมืองสุรินทรแลวเสร็จ
ใน พ.ศ.2469 ท้ังน้ีเหตุท่ีไมไดดําเนินการในสมัยรัชกาลท่ี 6 เน่ืองดวยขาดงบประมาณแผนดินสนับสนุนตั้งแต พ.ศ.2460 โดย
รัฐบาลเริ่มสํารวจแนวเสนทางรถไฟอีกครั้งในชวง พ.ศ.2465 และดําเนินการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2468 ดานเศรษฐกิจทรง
ประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะฆาโคกระบือและสุกรตามหัวเมือง พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑจาง พระราชบัญญัติ
ลอเลื่อน และอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดอัตราการเก็บภาษี ดานการศึกษาทรงสงเสริมบํารุงกิจการน้ีอยางแข็งขันมีโรงเรียนจัดตั้ง
เพ่ิมข้ึนกวารัชกาลกอน ทรงสงเสริมดานอาชีวศึกษาเชนเดียวกันกับรัชกาลท่ี 6  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใน พ.ศ.2475 รัฐบาลคณะราษฎรยังคงสานตอนโยบายท่ีเคยกระทํา
กันในสมัยรัชกาลท่ี 7 การแสดงปาฐกถาและกระทูถามรัฐบาลโดยสมาชิกสภาพผูแทนราษฎรอีสาน 7 จังหวัดช้ีใหเห็นวา 
รัฐบาลยังแกไขปญหาในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองไมประสบผลโดยเฉพาะเรื่องการคมนาคมซึ่งจะมีผลตอระบบ
เศรษฐกิจ จากการช้ีใหเห็นถึงบริบทของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงรัชกาลท่ี 7 สะทอนให
เห็นวารัฐบาลมีความพยายามอยางจริงจังในการเขาไปพัฒนาอีสานใหราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตามการศึกษาผาน 
“รายงานตรวจราชการ” จะชวยขยายภาพใหกวางข้ึนเพ่ือช้ีใหเห็นวา การดําเนินนโยบายของรัฐบาลตั้งแตรัชกาลท่ี 7 เปนตน
ไปสงผลตอสภาพวิถีชีวิตของชาวอีสานอยางไร มีปญหาอะไรท่ีเกิดข้ึนในอีสาน รัฐบาลมีวิธีการแกไขปญหาอยางไรท่ีจะสงผล
ตอความเปลี่ยนแปลงความเปนอยูของราษฎร ผูวิจัยไดแบงประเด็นออกเปน 2 ดานประกอบดวย การดําเนินนโยบายดานการ
คมนาคม และการดําเนินนโยบายดานการเกษตรกรรม  

 
กระบวนการในการกาํหนดนโยบายพัฒนาหัวเมอืงอีสาน พ.ศ.2468-2487    

จากการวิเคราะหหลักฐานประเภทจดหมายเหตุเชน รายงานราชการ, ใบบอก, รายงานการประชุมตาง ๆ ตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจนถึงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ผูวิจัยไดคนพบข้ันตอนของ
การกําหนดนโยบายพัฒนาหัวเมืองอีสานซึ่งระบุไวในเอกสารรวมสมยัปลายรัชกาลท่ี 6 ดังปรากฏใน หนังสือพิมพ “สยาม 
ออบเซอเวอร” ฉบับ พ.ศ.2467 ดงัความวา 
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 “…ดวยการปกครองทองท่ีตามหัวเมือง ตามพระราชบัญญัติปกครองทองท่ี ซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
ข้ึนไวท่ัวพระราชอาณาจักรน้ัน มีการบังคับบัญชาเปนลําดับเปนช้ันกันลงมาซึ่งเปนการสะดวกตอราชการมาก คือมี
สมุหเทศาภิบาล เปนหัวหนาฝายมณฑล 1 มีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาฝายจังหวัด 1 มีนายอําเภอเปนหัวหนาฝายอําเภอ 
1 มีกํานันเปนหัวหนาฝายตําบล 1 และมีผูใหญบานเปนหัวหนาของราษฎรฝายหมูบาน 1 ราชการตามท่ีปฏิบัติกันอยูในทุก
วันน้ีโดยมากไดสั่งลดหลั่นกันลงมาเปนฝกแค คือ กระทรวงสั่งเทศา เทศาสั่งเจาเมือง เจาเมืองสั่งนายอําเภอ นายอําเภอสั่ง
กํานัน และกํานันสั่งผูใหญบาน…” (หจช. มร.7 ม/29 เรื่อง รวมการปกครองของมหาดไทยกับนครบาล 12 ต.ค.2465 – 23 
ธ.ค.2467) 
 ผลการวิเคราะหผูวิจัยไดพิจารณาข้ันตอนการกําหนดนโยบายพัฒนาอีสานของรัฐบาลสยามดังจะกลาวตอไปน้ี 
 1) ข้ันแรก รัฐบาลจะพิจารณาจากรายงานการตรวจราชการท่ีขาราชการไดลงพ้ืนท่ีตรวจราชการกอนหนาเชน เมื่อ
ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัฐบาลก็จะพิจารณาสภาพท่ัวไปของหัวเมืองอีสานผานทางรายงานราชการใน
สมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วามีความแตกตางจากสภาพปจจุบันอยางไร หรืออาศยัจากรายงานท่ีขาราชการ
ในรัชกาลลงพ้ืนท่ีตรวจราชการแลวจึงนําสงรัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ โดยไมไดพิจารณาจากรายงานในรัชกาลกอน ซึ่งแตกตาง
จากในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งกรุงเทพฯ อาศัยรายงานท่ีสงจากทางทองถ่ิน 
 2) ข้ันสอง เมื่อขาราชการสงรายงานกลับมากรุงเทพฯ สวนมากจะเปนกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม, กระทรวงเกษตราธิการ ฯลฯ กระทรวงจะนําเขาท่ีประชุมเสนาบดีเพ่ือพิเคราะหความเปนไปไดท่ีจะกําหนดและเขา
ไปดําเนินนโยบายโดยใหท้ังรัฐบาลและทองถ่ินไดรับผลประโยชนอยางเทาเทียมท่ีสุด ผลการประชุมเปนท่ีสิ้นสุดประการใด จึง
นําสงผูแทนพระองคเพ่ือนําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท เมื่อกษัตริยทรงมพีระราชกระแสรับสั่งหรือ
พระราชดําริประการใดก็ตาม ไมวาพระองคจะทรงเห็นพองหรือไมก็ตาม ก็จะทรงรับฟงความคดิเห็นของท่ีประชุมเสนาบด ี
เมื่อเห็นวาเปนผลดีตอรัฐบาล ก็จะทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหดาํเนินการ หากวาเปนการตราพระราชบัญญัต,ิ พระราช
กฤษฎีกาซึ่งตองนําไปประกาศใชในอีสาน เน่ืองจากตองทรงลงพระปรมาภิไธยรับรองดวย หากแตวานโยบายท่ีสําคญันอย 
กระทรวงจะดําเนินการทันทีโดยเมื่อจัดการพัฒนาหัวเมืองเสร็จ จึงจะนําความกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินนโยบาย
เพ่ือทรงทราบ แตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 การรายงานราชการจากหัวเมืองตาง ๆ ตองรายงานโดยตรงมา
ท่ีคณะรัฐบาลเทาน้ัน ดังน้ันจากท่ีกลาวมา เมื่อกษัตริยทรงมีความเห็นท่ีจะใหดําเนินนโยบายประการใดและทรงเห็นชอบแลวก็
จะทรงมีพระราชหัตถเลขาอนุญาต หรือทรงแสดงความเห็นบางในบางกรณี จากน้ันจึงใหผูแทนพระองคสงหนังสือตอบกลับไป
ยังกระทรวงเพ่ือเขาสูกระบวนการตอไป 
 3) ข้ันสาม เมื่อสิ้นสุดกระบวนการข้ันท่ีสองแลว ผูแทนพระองคไดสงหนังสือความเห็นของกษัตริยกลับมายัง
กระทรวง ผูแทนกระทรวงจึงจะดําเนินการโทรเลขแจงไปยังหัวเมืองเพ่ือใหดําเนินนโยบายตามมติของรัฐบาลสวนกลางโดยจะ
โทรเลขโดยตรงถึงสมุหเทศาภิบาล แตหลังจากการยุบมณฑลใน พ.ศ.2476 เปนตนไปทําใหทุกมณฑลถูกปลดสถานะเปน
จังหวัดเทียบเทากันแลว ทําใหบทบาทของสมุหเทศาภิบาลตองสิ้นสุดลง และผูวาราชการมารับหนาท่ีบริหารจังหวัดแทน 
ดังน้ันหลังจากปดังกลาวกระทรวงก็จะแจงขาวสารโดยตรงกับผูวาราชการจังหวัดเพ่ือใหดําเนินนโยบายตามท่ีรัฐสวนกลาง
ตองการ 
 จากข้ันตอนท้ังสาม ยังมีอีกกรณีหน่ึงท่ีผูวิจัยพบวา เปนข้ันตอนท่ีมีลกัษณะแตกตางจากท่ีกลาวมาท้ังสามขอกลาวคือ 
สมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการจงัหวัดจะดําเนินนโยบายเสร็จเรียบรอยแลว จึงจะสงรายงานผลการดาํเนินนโยบายในรูปแบบ 
รายงานตรวจราชการสงกลับไปกรงุเทพฯ โดยท้ังน้ีเปนการดําเนินนโยบายท่ีอิงอยูกับ ดลุยพินิจของสมุหเทศาภิบาลหรือผูวา
ราชการจังหวัดตามท่ีเห็นสมควร หรือในอีกกรณีหน่ึง สวนทองถ่ินอาจสงโทรเลขไปขอความเห็นจากกระทรวงวาควรจะดําเนิน
นโยบายอยางไร ในลักษณะใดตอทองท่ีตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยมองวา กระบวนการน้ีมักจะลาชา หากพิจารณาจากกรณีท่ีผูปกครอง
ทองถ่ินดําเนินนโยบายเองแลวสงรายงานในภายหลัง กรณีน้ีก็ไดผลท่ีรวดเร็ว ในขณะเดยีวกัน การรอมติใหดําเนินนโยบายจาก 
ทางสวนกลาง ก็เอ้ือประโยชนใหกับท้ังสองฝายเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาจะเห็นไดวา แตละข้ันตอนในการกําหนดและดําเนิน
นโยบายพัฒนาอีสานโดยรัฐบาลสยามน้ัน มีรูปแบบท่ีตองกระทําตามสายบังคับบัญชา กลาวคือ จากสูงสุดลงไปยังสวนลางสดุ
ของโครงสรางอํานาจ โดยถือเอามติของรัฐบาลกลางเปนท่ีสิ้นสุด อยางไรก็ตามท่ีกลาวมาน้ีก็สามารถละเวนไดหากสวนทองถ่ิน
เห็นวา ปญหาท่ีเกิดในทองท่ีตาง ๆ ตองแกไขทันที ซึ่งหากรอผลการประชุมจากสวนกลางก็อาจกอใหเกิดความลาชา 
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 ดังน้ันเพ่ือใหเห็นถึงบริบทของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลสยามในดานการคมนาคม และการเกษตรกรรม ผูวิจัย
ไดแบงประเด็นออกเปน 2 ขอดังจะกลาวตอไปน้ี 
 
การดําเนินนโยบายดานการคมนาคมระหวาง พ.ศ.2468-2487  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หัวเมืองอีสานตองประสบกับปญหาการคมนาคมซึ่งไมมี
ความกาวหนาเทาท่ีควร อันเน่ืองมาจากพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงมุงพัฒนากิจการกองทัพเปนสําคัญ จึงทําให
งบประมาณสวนใหญถูกนําไปจัดสรรใหกับกองทัพ อยางไรก็ตามแมวาจะประสบกับปญหาขาดสภาพคลองดานการคลัง 
รัฐบาลก็ไมไดเพิกเฉยตอการบํารุงพัฒนาหัวเมืองอีสาน เมื่อสมเด็จกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเสด็จมาเปนเสนาบดี
กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ทรงมีพระราโชบายในการบํารุงทางคมนาคมในหัวเมืองมณฑล ประกอบดวย 1) การสรางทาง
หลวงแผนดิน และ 2) การสรางทางหลวงมณฑล วิธีการสรางทางหลวงมณฑลน้ัน กระทรวงมีนโยบายใหสมุหเทศาภบิาลแตละ
มณฑลทําหนาท่ีบริหารดวยตนเอง โดยอาศัยการเกณฑกําลังแรงงานคนมาชวยสรางถนน อยางไรก็ตาม มณฑลก็ตองอาศัย
งบประมาณท่ีมาจากการเรี่ยไรจากราษฎรภายในมณฑล ซึ่งช้ีใหเห็นวา รัฐบาลมีความตองการใหมณฑลพ่ึงตนเองมากกวาพ่ึง
รัฐบาล กระน้ันรัฐบาลก็ไดสงผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําสําหรับการสรางถนน สะพานดวย และขอ 3) การสรางทางหลวง
ราษฎร ใชวิธีการ “เรี่ยไรเงิน” จากราษฎรในชุมชนเพ่ือสรางถนน สะพานไวใชสัญจรกันเองภายในทองถ่ิน โดยมีขาราชการใน
ทองถ่ินเปนผูดูแลรับผิดชอบ (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 160-161) 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีปรึกษาราชการแผนดินเสนอใหรัฐบาลพักการกอสรางเสนทาง
รถไฟเช่ือมหัวเมืองอีสานฝงตะวันออกไวกอน เน่ืองจากหว่ันวาอาจกระทบตอความมั่นคงของประเทศ กระท่ังเริ่มเปดโครงการ
ขยายเสนทางคมนาคมในหัวเมืองอีสานอีกครั้งในระหวาง พ.ศ.2460-2461 ซึ่งนําไปสูการวางแผนสรางทางรถไฟสวนตอขยาย
จากนครราชสีมา ไปทางหัวเมืองอีสานตะวันออกไดแกบุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีตามลําดับ สาเหตุของการ
สรางทางรถไฟน้ันก็เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนสงผูคนและสินคา สวนสาเหตุท่ีสองเพ่ือประโยชนในการปกครอง
และปกปองพระราชอาณาเขต (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2549: 426) การสรางเสนทางคมนาคมในหัวเมืองอีสานตอนบน ปรากฏใน
รายงานราชการ พ.ศ.2469 พบวา ทางคมนาคมมีแตทางเกวียนท่ีใชสัญจรระหวางเมืองไปยังอําเภอมีระยะทางไกลกันมากโดย
ตองใชเวลาเดินทางหลายวัน ตัวอยางเชน จากเมืองอุดรธานีไปนครพนมตองใชเวลาเดินอยางเร็วภายใน 12 วัน อยางไรก็ตาม
มีรถยนตรับจางขนสงคนระหวางเมืองแตก็ยังไมท่ัวถึงเพราะวาทางยังไมสะดวก ในฤดูฝนไมสามารถเดินรถได และดวยเหตุท่ี
เมืองหนองคายชายแดนมณฑลอุดรเปนพ้ืนท่ีหางไกลซึ่งรัฐบาลเห็นควรบํารุงเสนทางคมนาคมใหเจริญข้ึน เพราะจะชวย
สงเสริมการขนสงสินคาไปมาขามแดนไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ท้ังน้ีการปกครองจากรายงานระหวางฝงขวาและฝงซายก็มี
ลักษณะท่ีใกลเคียงกันคือ ดานการโยธา รัฐบาลฝรั่งเศสไดเกณฑแรงงานราษฎรใชงานโยธาโดยการสรางถนน หากราษฎรคนใด
ไมยอมทํางานก็จะตองเสียเงินแทนการเกณฑแรงงาน ซึ่งกระทําวิธีเดียวกันในอีสาน หากมีใครขัดขืนคําสั่งของทางการก็จะตอง
ไดรับโทษทางอาญา ดวยเหตุน้ีจึงทําใหราษฎรฝงซายอพยพขามาอยูฝงขวาเพ่ิมมากข้ึน และหากมีราษฎรอีสานตนใดขามไปอยู
ในอินโดจีนก็จะไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกันกับพลเมืองลาวของฝรั่งเศส (หจช. มร.7 ม/8 เรื่อง รายงานพระยาราชเสนาตรวจ
ราชการลุมแมนํ้าโขง พ.ศ.2469)    

บริเวณทางเหนือของมณฑลอุดร ท่ีเมืองเลยเปนทางเกวียนท่ีเช่ือมกับตําบลตาง ๆ ซึ่งมีความทุรกันดารมาก ดวย
สภาพภูมิประเทศเปนปาสลับกับภูเขา เกวียนขามไปมาไดลําบากตองใหคนชวยกันแบกหามเปนระยะทางราว 100 กิโลเมตร
ใชเวลาอยางเร็ว 5 วัน สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดรจึงมีนโยบายใหตัดเสนทางรถยนตเพ่ือใหมีเสนทางท่ีสะดวกข้ึน หากทําทาง
รถไฟจากขอนแกนไปถึงอุดรธานีแลว รัฐบาลอาจสามารถขยายเสนทางรถยนตไปเมืองทางตอนบนของมณฑลอุดรไดสําเร็จ ซึ่ง
เมืองสวนใหญอยูหางจากศูนยกลางของมณฑลเพียงแค 100 กิโลเมตรเทาน้ัน (หจช. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการ 
จังหวัดหลมสัก, จังหวัดเลย, จังหวัดเพชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร เม.ย.2470) สวนบริเวณทางตอนลางของ
ภาคอีสาน การวางโครงการขยายเสนทางคมนาคมในทศวรรษ 2460 ทําใหรัฐบาลสามารถขยายเสนทางรถไฟสวนตอขยาย
จากเมืองนครราชสีมาถึงเมืองทางตะวันออกดังตารางน้ี 
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เมือง/ชุมทาง พ.ศ. 
ตําบลทาชาง, นครราชสีมา 2468 
บุรีรัมย 2468 
สุรินทร 2469 
หวยทับทัน 2470 
ศรีสะเกษ 2471 
อุบลราชธานี 2473 
บัวใหญ 2474 
เมืองพล 2474 
บานไผ 2476 
ขอนแกน 2476 
อุดรธานี 2484 
หนองคาย 2499 
ทานาแลง 2552 

(สุวิทย ธีรศาศวัต, ทางรถไฟสายอีสาน ในสมัยรัชกาลท่ี 5-7 ศิลปวัฒนธรรม 28 (1 มี.ค.2550) หนา 112-125) 
 
 จากตารางดังกลาว ช้ีใหเห็นวา รัฐบาลไดขยายเสนทางคมนาคมไปท่ัวพ้ืนท่ีมณฑลนครราชสีมาเปนจํานวน 6 แหง 
อยูในระหวาง พ.ศ.2469 – 2476 สวนมณฑลอุดร ซึ่งถูกยุบลงใน พ.ศ.2476 ไดมีการกอสรางทางรถไฟสวนตอขยายจากเมือง
ขอนแกนไปอุดรธานีแลวเสร็จใน พ.ศ.2484 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม สวนอีสานตอนใตรัฐบาลไดขยายทางรถไฟ
สุดเสนทางท่ีเมืองอุบลราชธานีท่ีสถานีรถไฟวารินชําราบแลวเสร็จใน พ.ศ.2473 การขยายเสนทางรถไฟดังกลาวมาน้ี ไดสงผล
ใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ทําใหสะดวกตอการขนสงสินคาไปเมืองหลวงท่ีสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน เมื่อพิจารณา
จํานวนการขยายเสนทางในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลวพบวา มีอัตราการขยายตัวของเสนทางคมนาคมท่ัว
พระราชอาณาจักรเพ่ิมมากกวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท้ังน้ีไดมีการตรวจราชการของเสนาบดี
กระทรวงพาณิชยและคมนาคมเพ่ือ สํารวจสภาพความพรอมของเสนทางรถไฟในอีสานใต ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวไดเปดเสนทางรถไฟเสนแรกในรัชกาลคือ สายนครราชสีมาไปยังบุรีรัมย พ.ศ.2469 จากเสนทางน้ีรัฐบาลก็ไดขยาย
ตอไปเรื่อย ๆ จนถึงอุบลราชธานีดังท่ีกลาวมาแลว (หจช. มร.7 พ/5 เรื่อง เปดทางระหวางบุรีรัมยกับสุรินทร 20-25 เม.ย.
2469) ในชวงหลังการเปดประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2478 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับทองถ่ินใหไปใช
จายในภาคอีสาน โดยเฉพาะขอรองเรียนเรื่อง การสรางถนนสายตาง ๆ โดยผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยได ตั้งกระทูถามถึง 
การสรางถนนจากเมืองบุรีรัมยไปยังอําเภอตะลุง และอําเภอนางรองซึ่งแตเดิมเปนทางเกวียน จากกระทูถามรัฐบาลระบุวา 
การคมนาคมไปมาลําบาก สรางความเดือดรอนใหแกราษฎร ท้ังน้ีหลวงศักดิ์รณการ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมยได
กลาววา อําเภอตะลุงและนางรองเปนชายแดนท่ีติดตอกับเขมรต่ําในอาณัติของฝรั่งเศส การมีถนนเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือน
บานท่ีไมสะดวก ทําใหมีโจรผูรายจากเขมรต่ําลอบเขามาปลนโจรกรรมขาวของของราษฎรในบุรีรัมยอยูเนือง ๆ ท้ังน้ีเจาหนาท่ี
ฝายไทยก็ไมสามารถออกติดตามไดทันเน่ืองจากทางคมนาคมไมสะดวก (กระทูถามของ พ.ต.หลวงศักดิ์รณการ ผูแทนราษฎร
จังหวัดบุรีรัมย, 14 เม.ย.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนท่ี 0ง. หนา 101-102) 
 สวนอีสานตอนบนบริเวณจังหวัดเลยนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย ไดช้ีใหเห็นถึงปญหาดานการ
คมนาคมในจังหวัดเลย คือ ถนนสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟขอนแกน ซึ่งราษฎรสวนใหญไดเสียสละทรัพยสินสวนตัวบํารุง
และสรางทางสําหรับเกวียนเดินในฤดูแลง การแกไขปญหาเบ้ืองตนรฐับาลไดช้ีแจงวา ทางสายจังหวัดเลยถึงสถานีรถไฟจังหวัด
ขอนแกนน้ัน เปนทางท่ีอยูในโครงการสรางทางซึ่งรัฐบาลกําลังพิจารณา และไดสงเจาหนาท่ีกองทางออกไปทําการสํารวจเพ่ือ
คํานวนงบประมาณสาํหรับการกอสราง (กระทูถามของนายบุญมา เสริฐศรี ผูแทนราษฎรจังหวัดเลย. 14 เม.ย.2478. ราช
กิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนท่ี 0ง. หนา 103) นอกจากน้ีนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม ไดตั้งกระทู
ถามรัฐบาลถึงความลาชาในการกอสรางเสนทางรถไฟจากเมืองขอนแกนไปเมืองหนองคาย โดยไดรับคําตอบวา สาเหตุท่ีลาชา

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU264 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU264 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU264



 

271 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

น้ันไมเปนจริงดังกระทูถาม เน่ืองจากการกอสรางดําเนินไปอยางตอเน่ืองตามงบประมาณท่ีรัฐบาลมี หากไมประสบกับปญหา
รัฐบาลไดประมาณการณวาจะสามารถเปดเสนทางขนสงสินคาและผูโดยสารไดถึงเมืองกุมภวาปใน พ.ศ.2480 และคาดวาจะ
ถึงอุดรธานีใน พ.ศ.2482 (ถึงอุดรธานี พ.ศ.2484 ลาชากวา 2 ป) (กระทูถามของนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม. 15 กันยายน 2478. ราชกิจจานุเบกษา. 15 ก.ย.2477. เลม 52 ตอนท่ี 0ง. หนา 1863) นอกจากน้ีนายทองมวน 
อัตถากร ยังไดกลาวถึงการสรางทางหลวงแผนดินในอีสานกับรัฐบาลโดยวิจารณวา การกอสรางทางหลวงเปนไปอยางลาชา 
อน่ึงการสรางทางหลวงหากไมทําใหเสรจ็เปนตอน ๆ เพ่ือความสะดวกในการคมนาคม ในเวลาน้ีสวนใหมก็ดําเนินการสรางไป 
ในขณะท่ีสวนเกายังไมเสรจ็ ตองเสียงบประมาณซอมแซมทุกป แตการคมนาคมยังไมไดผลดีเทาท่ีควร  การใชงบแผนดินไป
เรื่อย ๆ ยอมขัดขวางตอโครงการอ่ืน ๆ โดยรัฐบาลไดใหคําช้ีแจงวา รัฐบาลมีนโยบายสรางทางหลวงแผนดินมาเปนเวลานาน
แลว เจาหนาท่ีไดพยายามจัดทําอยางรีบเรงเทาท่ีงบประมาณจะอํานวย ทางหลวงจะเกิดข้ึนจากความตองการของราษฎรใน
จังหวัดตาง ๆ ดังน้ันรัฐบาลจงึตองดําเนินการใหท่ัวถึงกัน และอํานวยการใหเสนทางทุกสายไมวาใหมหรือเกาสามารถใช
ประโยชนไดดีข้ึนเปนลําดับ อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ตองคํานึงถึง การถมดินใหแนนเพ่ือปองกันเวลาดินยุบจะไมทําใหถนน
เสียหาย นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายสรางทางหลวงจากจังหวัดมหาสารคามไปยังอําเภอหลุบ (กาฬสินธุเดมิ) ดวย ซึ่งจากท่ี
กลาวมาช้ีใหเห็นวา รัฐบาลมไิดเพิกเฉยและดําเนินนโยบายกอสรางทางหลวงเอาไวแลว (กระทูถามท่ี 27/2478 ของนาย
ทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง “การกอสรางทางหลวงและทางจากจังหวัดมหาสารคามไปอําเภอ
หลุบ”. 9 ก.พ.2478. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 52 ตอนท่ี 0ง. หนา 3319-3321) 
 การตรวจราชการของ พระยาพหลพยุหเสนา รัฐมนตรผีูบัญชาการทหารบก ไดเดินทางไปตรวจราชการในพ้ืนท่ี
อีสานตอนบน และจากการวิเคราะหรายงานพบวา รัฐบาลยังเนนย้ําถึงการสรางทางหลวงใหมีระบบการคมนาคมท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยช้ีใหเห็นวา เปนเสนทางสายยุทธศาสตร (หจช. สร.0201.22/21 เรื่อง รายงานตรวจราชการหัวเมือง 2-17 
ส.ค.2487) ใน พ.ศ.2482 รายงานตรวจราชการกรมโฆษณาการช้ีใหเห็นวา ถนนหนทางในอีสานตอนบนยังไมเจริญดังเชน
อีสานตอนลางรายงานระบุวา ถนนหนทางยังไมดีพอ สวนมากยังใชการไมได ผูตรวจราชการมีความเห็นวานาจะเรงรดัใหทํา
กันอยางจริงจัง แมวาราษฎรจะหาปลาจากหวยหนองไดเปนจาํนวนมากแตก็ไมมีเสนทางท่ีจะทําใหการคาขายงอกงามได 
เสนทางจากอุดรหากทําทางเสร็จจะไปมาสะดวกยิ่งข้ึน นอกจากน้ีการไปรษณียก็ยังตองอาศัยทางเกวียนและใชเวลาราว 7 วัน
เน่ืองจากในฤดูฝนรถยนตไมสามารถสัญจรได (หจช. สร.0201.22/15 เรื่อง ขาราชการผูใหญกรมโฆษณาการตรวจราชการ 6 
มี.ค. 2482 – 21 ก.ย. 2492) 
 ผลของการดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานดานคมนาคม พบวา ในสมัยท่ีกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน เขามารับ
ราชการในกระทรวงพาณิชยและคมนาคม เสนทางในพระราชอาณาจักรไดขยายเปนระยะทาง 1,821 กิโลเมตร (วิทยา ปานะ
บุตร, 2527: 205) กลาวไดวา เสนทางท่ีสําคัญท่ีสุดในอีสานคือทางรถไฟ ท่ีดําเนินการกอสรางโดยรัฐบาลในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคมฯ สวนเสนทางท่ีเปนถนนจะอยูในความรับผิดชอบของแตละมณฑล จากการศึกษาจดหมายเหตุ
ประเภทรายงานตรวจราชการและราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลท่ี 7 พบวา การดําเนินการสรางถนน สะพานสวนใหญในจังหวัด
ตาง ๆ ในมณฑลนครราชสีมาและอุดร กระทําโดยราษฎรสวนใหญซึ่งใชวิธีการ “เรี่ยไรเงิน” โดยเปนสวนหน่ึงของนโยบายของ
รัฐบาล รวมไปถึงการขอแรงราษฎรมาชวยสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ท้ังน้ีเปนผลมาจากปจจัยทางการเงินเปนสาเหตุสําคัญ 
จากรายงานการตรวจราชการของกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินเมื่อคราวไปตรวจราชการเมืองนครราชสีมาใน พ.ศ.2472 
ทรงพบวาทางหลวงสวนใหญในมณฑลอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมเพราะทางราชการไมจัดคาบํารุงรักษาพ้ืนถนนใหเพียงพอ 
กลาวคือ ตองใชจายคาดูแลและซอมแซมถึงกิโลเมตรละ 800-1,000 บาทในทุก ๆ ป ในขณะท่ีคากอสรางถนนตองใชงบถึง 
8,000 บาทตอระยะทาง 1 กิโลเมตร ในทางกลับกันรัฐบาลก็ไมไดรับผลประโยชนจากการสรางถนนเทียบเทากับทางรถไฟ จึง
เปนเหตุสําคัญท่ีทําใหรัฐบาลไมดําเนินนโยบายพัฒนาทางหลวงในหัวเมือง (วิทยา ปานะบุตร, 2527: 205) อยางไรก็ตาม
รัฐบาลก็ยังมีนโยบายท่ียังไมไดดําเนินการคือ การขยายเสนทางหลวงแผนดินสายมหาสารคาม – รอยเอ็ด และหนองคาย – 
อําเภอทาบอ (กรมทางหลวง, หนา 18, อางถึงในวิทยา ปานะบุตร, 2527: 316) 
 
การดําเนินนโยบายดานการเกษตรกรรมระหวาง พ.ศ.2468-2487 
 การบํารุงกิจกรรมทางการเกษตรในสยามมีมาตั้งแตสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อคราวปฏริูป
การปกครองแผนดิน พ.ศ.2435 ประกอบกับการขยายเสนทางคมนาคมเขาสูอีสานใน พ.ศ.2443 สงผลใหการขนสงสินคาเขา
ออกหัวเมืองอีสานสะดวกข้ึน อยางไรก็ตามในปลายรัชกาลจนถึงตนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนับตั้งแต พ.ศ.
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2452-2461 อีสานตองประสบกับภาวะทุพภิกขภัยอันเน่ืองมาจาก ภาวะแลงนํ้าเปนเวลายาวนาน 9 ป อันเน่ืองมาจากฝนไม
ตกตองตามฤดูกาล สงผลใหการทํานาของชาวนาไมไดผลผลิตมากเทาท่ีควร เมื่อผลผลติขาวไมพอท่ีจะสงออกไปกรุงเทพฯ 
รัฐบาลสวนกลางจึงหาทางแกไขปญหาดวยการ “จํากัดขาวหามออกนอกมณฑล” โดยเฉพาะมณฑลนครราชสมีา มณฑลอุดร 
มณฑลอุบลราชธานี เพ่ือปองกันขาวไมเพียงพอตอการยังชีพของพลเมืองชาวอีสาน รัฐบาลไดสั่งการไปยังสมุหเทศาภิบาลให
ทําการสํารวจยุงฉางของมณฑล และออกตรวจราชการสํารวจปริมาณขาวตามเมืองตาง ๆ ท่ีปกครอง หากทองท่ีใดมีขาวไมพอ
ก็ใหทางราชการจัดหาซื้อขาวจากมณฑลอ่ืนมาขายในราคาเทาทุน หามคากําไรกับราษฎร อยางไรก็ตามรัฐบาลก็มีนโยบาย
บรรเทาทุกขของราษฎรโดยหากวา ราษฎรคนใด ไมมเีงินจะซือ้ขาวกิน ก็ใหมณฑลเกณฑใชแรงงานจากราษฎรเพ่ือแลก
ขาวสารเปนคาแรง ซึ่งสวนมากจะเกณฑไปใชงานโยธา กอสรางสถานท่ีราชการ สรางถนน สรางสะพานเปนหลัก หากราษฎร
คนใดเปนบุคคลท่ีทุพพลภาพ เชน คนชรา คนพิการ เด็ก ใหมณฑลจายขาวสารใหโดยไมตองคิดเงินแตประการใด วิธีการน้ี
กระทําประสบผลสําเร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และกระทําเรื่อยมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ในตนรัชกาลท่ี 7 พบวา ราษฎรชาวอีสานประกอบอาชีพท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเชน หาสเีสียด แกน
คูณ (ไมฝาดกินแทนหมาก) หมากสง หวายปอตาง ๆ นํ้ามันยาง ไต ทํานาเกลือ ทํากระเบ้ือง ปนโอง ไหตาง ๆ ขายเครื่องเทศ 
เลี้ยงครั่ง ทําไรฝาย รวมท้ังจับสัตวนํ้า สวนการกสิกรรมอ่ืน ๆ เชน การปลูกขาวจาว ทําไร ปลูกตนไมลมลุกตาง ๆ ทําสวน
หมอน เลี้ยงไหม ปลูกออย ทํานํ้าตาลโตนด งานชางไม ชางตีเหล็ก ชางทอผาตาง ๆ ทําแคน จักสาน ทําธูป เลี้ยงโค กระบือ 
สุกร เปนแพทยพ้ืนเมือง ลาเน้ือ ขายหนังสัตวตาง ๆ รวมถึงรับจางท่ัวไป การทํานาเกลือพบวาทํามากในอําเภอชัยบุรี เมือง
หนองคาย และพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าสงคราม ท่ีอําเภอทาอุเทน เมืองนครพนม การทําไรฝายพบมากท่ีเชียงคาน สวนการเลี้ยงโค
กระบือ ราษฎรปลอยเลี้ยงตามปาเขาและมีพอคามาเลือกซื้อแลวตอนไปขายท่ีมณฑลช้ันใน การคาเครื่องเทศสวนใหญทํา
กิจการโดยชาวจีนและชาวญวน โดยจะรับสินคาจากชุมทางนครราชสีมาและขายสงไปในเขตเมืองปากลายของฝรั่งเศส สวนท่ี
มุกดาหาร ขายไปยังเมืองสุวรรณเขต และท่ีอําเภอเขมราฐ เมืองอุบลราชธานี ก็รับสินคาจากนครราชสีมาไปสงขายท่ีเมืองปาก
เซซึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 7 บริเวณพรมแดนระหวางอุบลฯ กับปากเซมเีสนทางสะดวกพอสมควร (หจช. มร.7 ม/8 เรื่อง รายงาน
พระยาราชเสนาตรวจราชการลุมแมนํ้าโขง พ.ศ.2469)   
 จากรายงานราชการใน พ.ศ.2470 พบวา การทํานาในพ้ืนท่ีอีสานตอนบนประสบกับปญหาฝนแลง ทําใหทํานาไมได
ขาวพอกิน ราษฎรตองเดินเทาข้ึนไปซื้อขาวท่ีเมืองหลมศักดิ์ซึ่งมเีขาสลับหลายลูกและมีปาฝน กระน้ันก็มีราษฎรลมตายจาก
โรคไขมาลาเรียเปนจํานวนมากเน่ืองจากพ้ืนท่ีทางเหนือมีแหลงนํ้าขังเปนท่ีเพาะพันธุยุงลายเปนจํานวนมาก แมวาจะมีการทํา
นาแตก็ยังประกอบอาชีพอยางอ่ืนอีกเชน การซื้อขายชาง จากเมืองเลยตอนชางไปขายท่ีเมืองแพร เมอืงนาน ผานทางเสนทาง
แดนแกนทาว จากการสํารวจพบวา เมืองเลยมีบอเกลือจํานวนหลายแหง ราษฎรทําการถลุงเหล็กเปนอาชีพและถูกเรียกวา 
“เหล็กหลม” เพราะแตกอนเมืองเลยข้ึนกับเมืองหลมศักดิ์ มีอาชีพตีมีดและตเีหล็ก ไดคาแรงประมาณวันละ 25 สตางค  
(หจช. น.สบ.2 เรื่อง รายงานตรวจราชการจังหวัดหลมสัก, จังหวัดเลย, จังหวัดเพชรบูรณ ในมณฑลพิษณุโลกและมณฑลอุดร 
เม.ย.2470)  

สําหรับพ้ืนท่ีอีสานตอนลาง ปรากฏวา เศรษฐกิจสวนใหญยังผูกพันกับการทํานาเชนเดยีวกับชาวอีสานบน และก็
พบวา ชาวนาตองประสบกับการทํานาไมไดผลผลิตงามเชนเดยีวกัน รัฐบาลจึงใชนโยบายโดยการใหสราง “ทํานบ” สําหรับกัก
เก็บนํ้าเอาไวใช นโยบายการสรางทํานบ ทํากันอยางแพรหลายในอีสานตั้งแตรัชกาลท่ี 5 รัชกาลท่ี  6 ซึ่งสวนมากใชเงินทุน
ทรัพยของราษฎรสําหรับซื้อวัสดุในการกอสราง การอาชีพในอีสานใตพบวา ราษฎรทํานาเปนอาชีพหลัก สวนอาชีพรองเชน 
ทอผา, ทําลอเกวียน, ปนหมอ, ปนไห และเลี้ยงสตัวเชน โค กระบือ เปด ไก และสุกร เปนตน (ปาฐกถาของผูแทนราษฎรเรื่อง  
สภาพของจังหวัดตาง ๆ, 2478)     

ปาฐกถาของพระยาสารคามคณาภิบาล และนางทองมวน อัตถากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามได
ช้ีใหเห็นวา ในมหาสารคามหานํ้าสะอาดใชสอยไดยาก บางแหงนํ้าก็เจือไปดวยมูลโค ราษฎรตองนํามากวนดวยสารสม กวาจะ
ไดรับประทานหรือหุงหาอาการก็แทบจะเปนลม การทํามาหากินของพลเมืองสวนใหญทํานา มไิดขาย สวนการกสิกรรมอยาง
อ่ืนก็ทําไร ทําสวนเชน ไรฝาย, ยาสูบ, ขาวโพด, เลี้ยงไหม นอกจากน้ีก็มีการคาขายระหวางจังหวัดคือ มีพอคาจีนในเมืองรับซื้อ
ขาว ครั่ง ไหม สุกร สงไปขายท่ีนครราชสมีาซึ่งเปนชุมทางใหญ (ปาฐกถาเรื่องสภาพจังหวัดมหาสารคามของ พระยาสารคาม
คณาภิบาล และนายทองมวน อัตถากร ผูแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม, 2478: 114-121) สวนวิธีการซึ่งทําใหมีนํ้ากินนํ้าใช
คือ การสรางทํานบไวเก็บนํ้าใชในทองถ่ิน สาเหตุของการท่ีราษฎรบางพ้ืนท่ีเชนทางอีสานตอนบนไมทํามาคาขาย อัน
เน่ืองมาจากเสนทางคมนาคมไมสะดวกการเดินทางยากลาํบาก ประกอบกับคาพาหนะท่ีจะบรรทุกสิ่งของก็แพงไมคุมคา 
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ราษฎรจึงประกอบการงานใหเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ อยางไรก็ตามหลังจากการขยายทางรถไฟข้ึนขอนแกน พ.ศ.2476 และ
ถึงอุดรธานี พ.ศ.2484 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงกลาวคือ รถไฟไดกอใหเกิดการตื่นตัวท่ีจะคาขายของราษฎรมากยิ่งข้ึน 
ชวงกอนท่ีรถไฟจะข้ึนสูอีสานตอนบน การคาขาวขยายตัวตามแนวทางรถไฟในพ้ืนท่ีอีสานใตเปนบรเิวณกวาง สวนทางอีสาน
ตอนกลางและตอนบนยังไมถูกกระทบ ดังปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุฉบับหน่ึงวา “...ตลาดขาวอยูท่ีนครราชสมีา แตพวก
อุดรไมสามารถจะนําขาวมาขายยงัตลาดได ดวยทางคมนาคมไมสะดวก ราคาขาวไมพอแกคาพาหนะ...” เน่ืองจากภาคอีสาน
เปนภาคใหญ มีพ้ืนท่ีและประชากรอยางละถึง 1 สวน 3 ของประเทศในขณะน้ัน จึงยังมีพ้ืนท่ีดินท่ีจะทําการขยายการ
เพาะปลูกไดอีกดังเชนใน ค.ศ.2468 สินคาออกจากอีสานมีนํ้าหนักถึง 102,816 ตัน หรือเทากับ 7% ของสินคาออกขาวของ
ประเทศใน ค.ศ.2478 เพ่ิมข้ึนเปน 18% เมื่อขายขาวไดบางก็มสีินคาจากตางประเทศถูกนําเขาไปขายเชน ผา นํ้ามันกาด 
เครื่องอะลมูิเนียมเปนตน อยางไรก็ตามภายหลังท่ีทางรถไฟเช่ือมพ้ืนท่ีอีสานเกือบท้ังหมดแลวในทศวรรษ 2480 การทอผา
บริเวณรอบ ๆ เมืองนครราชสีมากลับนอยลง รวมไปถึงการขนสงดวยขบวนเกวียน ขบวนชาง และคนรับจางหาบของขามดง
พระยาเย็นก็หมดไป อันเน่ืองมาจากการเขาถึงของรถไฟ กระน้ันการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจก็เกิดข้ึนเฉพาะเมืองตามริมทาง
รถไฟ สวนพ้ืนท่ีไกลรถไฟน้ันแทบไมตางไปจากเมื่อกอน (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2554: 161)  

ดังน้ันนโยบายพัฒนาอีสานดานการเกษตรจึงเนนไปท่ีการบํารุงกสิกรรม โดยการตั้งโรงเรียนกสิกรรมข้ึนตามทองท่ี
ตาง ๆ อยางไรก็ตามการคาขายสวนใหญก็ยังถูกผูกขาดโดยชาวจีนซึ่งเขามามีบทบาทตอการซื้อขาย ในพ.ศ.2482 นายวิลาส 
โอสถานนท รัฐมนตรีและอธิบดีกรมโฆษณาการ ไดลงพ้ืนท่ีตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรายงานวา อาชีพสวนใหญ
ของพลเมืองทําการเพาะปลูกและทอผา ลํานํ้ามูลไหลผานซึ่งนับวาเปนทําเลดีและสามารถขยายตัวเมืองไดกวางขวางได 
รัฐบาลจึงมีคําสั่งใหเตรียมการสรางสะพานขามลํานํ้าเพ่ือเช่ือมเขตท้ังสองฝงใหราษฎรสามารถสัญจรไปมาไดสะดวก จาก
รายงานพบวา ราษฎรสวนใหญทําสวนครัวและเลี้ยงสัตวซึ่งทํากันอยูมาก ทวาในเรื่อง “นํ้า” ยังมีความขาดแคลนมากในพ้ืนท่ี
ตอนในซึ่งหางจากลําแมนํ้ามูล เมื่อวิเคราะหจากรายงานแลวผูวิจัยเห็นวา สภาพทางเศรษฐกิจของอุบล รวมไปถึงการคมนาคม
ถือวาอยูในสภาพท่ีดีพอสมควรเน่ืองจากเปนจังหวัดชายแดนรัฐบาลจึงใหความสําคัญตอการพัฒนาเมืองอุบลใหมีความเจริญ
มากข้ึน (หจช. สร.0201.22/15 เรื่อง ขาราชการผูใหญกรมโฆษณาการตรวจราชการ 6 มี.ค.2482 – 21 ก.ย.2492) 
 ใน พ.ศ.2484 การตรวจราชการของหลวงสฤษดิ์ยุทธศิลป รัฐมนตรี ไดเผยใหเห็นวา พ้ืนท่ีจังหวัดทางตอนบนนับวามี
สภาพสังคมท่ีลาลังมาก ถึงกระน้ันดานเศรษฐกิจก็มีโรงงานอุตสาหกรรมหีบฝายของกรมเกษตรและกรมประมงท่ีสรางข้ึนเพ่ือ
อํานวยประโยชนใหกับราษฎร ซึ่งราษฎรไดอาศัยโรงงานดังกลาวสาํหรับจําหนายฝายดวยราคาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีรัฐบาลยังมี
นโยบายฝกสอนนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูทางกสิกรรมไปหาเลี้ยงชีพตนเองตอไดเชน การ
ทํานา ปลูกขาวไร เลี้ยงสัตว ปลูกฝาย และพืชชนิดอ่ืน ๆ สวนพ้ืนท่ีเมืองชัยภูมิพบวา มีโรงสีขาวและโรงเลื่อย จังหวัดน้ีมีการซื้อ 
 
ขายงายเน่ืองจากมีทางติดตอกับสถานีรถไฟและมีพอคาเดินทางติดตอซื้อขายมาก เพราะวาอยูในเขตบัวใหญซึ่งเปนชุมทาง
จากรายงานพบวา ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ มีพ้ืนนาและปาไม การทํานาปรากฏวาทําไดผลเปนท่ีนาพอใจ แตก็มี
ปญหาเหมือนกับทองท่ีอ่ืน ๆ คือปญหาเรื่องนํ้าไมสะอาดและไมพอใช รัฐบาลจึงสั่งใหทําการสรางทํานบถาวรเก็บนํ้าเอาไว
อุปโภค บรโิภค ท้ังน้ีรัฐบาลก็ไดสงเสริมใหตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมของจังหวัด ซึ่งไดทําการทดลองทํานาและปลูกพืชผลตาง
ไดผลดี การเพาะปลูกไดผลดีพอใช นอกจากน้ีราษฎรก็ยังไดเลีย้งสกุรไวขายดวย (หจช. สร.0201.22/11 เรื่อง หลวงสฤษดิ์
ยุทธศิลป รัฐมนตรีตรวจราชการหวัเมืองและเสนอความเห็น 2 ก.พ.2481 – 1 ต.ค.2484) ในปเดียวกันกระทรวงเศรษฐกิจใน
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดประกาศใช “กฎกระทรวงเศรษฐกิจ” โดยอาศัยความตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆา ขาย โคกระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 2481 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจออกกฎไวดังน้ี 
ใหยกเลิกกฎเดิมท่ีประกาศใชใน พ.ศ.2482 สัตวท่ีพลเมืองจะฆาไดตามมาตรา 5ง แหง พ.ร.บ.ควบคมุการฆาฯ โดยไมตองเปน
สัตวของรัฐบาลคือ 1) สัตวซึ่งฆาในการทําพิธีกรรมตามลัทธิศาสนา และตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 2) สัตวซึ่ง
พลาธิการทหารบกอนุญาตใหฆาได นอกจากน้ีพลเมืองจะตองเสียคาแบบพิมพซึ่งจะตองปดอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร
และคาธรรมเนียมประกอบดวย คาคํารอง 5 สตางค, คาใบอนุญาต 10 สตางค และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 1 บาท 
(กฎกระทรวงเศรษฐกิจ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช 
2481 ฉบับท่ี 2. 2484, 23 ธันวาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 58 ตอนท่ี 0ก. หนา 1890-1891) 
 พ.ศ.2487 รายงานราชการลบัซึ่งเขียนโดย หลวงเกรยีงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) ซึ่งเดินทางไปตรวจราชการ
กับ พลตร ีอุดมโยธา รัตนาวะดีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2487 รายงานวา รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการอาชีวศึกษาคือ ตั้งโรงเรียน
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ชางไมและชางทอผา เพ่ือสงเสริมใหนักเรยีนมีความรูสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได อยาไรก็ตามผูวิจัยพบวา 
ปญหาท่ีพบสวนใหญจากการศึกษารายงานตรวจราชการดังกลาวมามักจะพบเรื่อง นํ้า เปนปญหาหลกั กลาวคือ จากรายงาน
ฉบับน้ีช้ีใหเห็นวา ราษฎรสวนมากมีโรคประจาํตัวเก่ียวกับลําไสและโรคผิวหนังซึ่งเปนผลมาจากการกินอาหารดิบและดืม่นํ้าท่ี
ไมสะอาด ประกอบกับการมีแพทยรักษาพยาบาลท่ีไมเพียงพอและขาดยาจึงทําใหพลเมืองลมตายเปนจํานวนมาก (หจช. สน.
0201.22/4 เรื่อง รัฐมนตรีและขาราชการผูใหญกระทรวงกลาโหม ตรวจราชการหัวเมือง 1 มิ.ย.2476 – 28 กุ.พ.2496) 
นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเอกสารทางราชการเก่ียวกับภาคอีสานหลัง พ.ศ.2487 ผูวิจัยพบวามีเอกสารนโยบายท่ีกลาวถึงดาน
เศรษฐกิจและดานอ่ืนเปนจํานวนมากซึ่งอยูในชวงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตัวอยางเชน กระทูถามเรื่องการกอสรางอาง
เก็บนํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กระทูถามท่ี ส. 1/2496 ของนางดิเรก มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง อางเก็บนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2496, 6 ตุลาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 70 ตอนท่ี 63ง) กระทู
ถามเรื่อง การแกไขปญหาโรคพยาธิลําไส (กระทูถามท่ี ส. 34/2497 ของนายดิเรก มณรีัตน สมาชิกสภาพผูแทนราษฎรจังหวัด
อุบลราชธานีเรื่อง โรคพยาธิลําไสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2497, 16 พฤศจิกายน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 71 ตอนท่ี 74ง) 
และเรื่องการพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กระทูถามท่ี ส. 15/2499 ของนายยืน สืบนุการณ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดสรุินทร เรื่อง การพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2499, 18 กันยายน. ราชกิจจานุเบกษา เลม 73 ตอนท่ี 
74ง) กระน้ันรัฐบาลในตนทศวรรษ 2490 ก็มีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจนอกจากการผลติขาว เชน โครงการบํารุงพันธุ
ปลาและสตัวพาหนะในภาคอีสาน และโครงการชลประทานทางภาคอีสาน เปนตน  
 
บทสรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาบันทึกตรวจราชการ หรือรายงานตรวจราชการตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
จนถึง พ.ศ.2487 ทําใหพบวา สภาพสังคมอีสานโดยเฉพาะดานความเปนอยูของราษฎรยังมีวิถีชีวิตท่ีอัตคัดและยากจนอยูเปน
จํานวนมาก การกินอยูของราษฎรสวนใหญมีความเรยีบงายและสามารถขุดหาของปาหรือพืชผลไมตามแหลงธรรมชาติมากิน
ประทังชีวิตทดแทนขาวได ในชวง พ.ศ.2453-2461 เกิดภาวะทุพภกิขภัยอันเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิฝนไมตกตองตามฤดูกาล 
ทําใหการทํานาของราษฎรไมไดผล เมื่อผลติขาวไมไดเพียงพอตอการบริโภค รัฐบาลจึงแกไขปญหาโดยการจําหนายขาวใหแก
ราษฎรในราคาเทาทุน หรือใชวิธีโดยการเกณฑแรงงานราษฎรมาชวยงานโยธาเพ่ือแลกขาวสาร หรือแจกขาวใหกับราษฎรท่ีอยู
ในเกณฑทุพพลภาพ พิการ ชราภาพ และเด็ก หากวาแจกขาวใหราษฎรโดยไมคิดเงิน ทางการก็อนุโลมผอนผันใหราษฎรทํานา 
แลวนําขาวท่ีไดสวนหน่ึงมาคืนใหกับมณฑลเพ่ือใชสํารองไวในอนาคต เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั 
พระองคทรงดําเนินนโยบายพัฒนาอีสานเชนเดยีวกับรัชกาลกอน ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2468-2475 สภาพชีวิตของราษฎร
ยังเหมือนเชนในสมัยกอนหนาคือ กินอยูงายอาชีพหลักคือการทํานา และประกอบอาชีพเสริมอ่ืน ๆ ท่ีมีความหลากหลายมาก
กวาเดิม การเลีย้งสัตวคือโค กระบือ และสุกร โดยเฉพาะสุกรเปนปศุสัตวสําคัญท่ีมีการเลี้ยงอยางแพรหลาย ราษฎรบางพ้ืนท่ี
ยังมีความเช่ือเก่ียวกับผีสาง แมการรักษาพยาบาลก็ยังใชวิธีการเปาเสกมนตคาถา ซึ่งยังปรากฏใหเห็นจนถึงปลายทศวรรษ 
2470  

นอกจากน้ีรายงานตรวจราชการยงัช้ีใหเห็นถึงปญหาอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอสภาพการดํารงชีวิตของราษฎรเชน นํ้าไม
สะอาด นํ้าไมเพียงพอตอการใชอุปโภคบรโิภค ซึ่งสงผลตอสุขภาพของราษฎร ทําใหราษฎรเปนโรคบิด โรคอหิวา โรคลาํไส 
ท้ังน้ีลวนเกิดจากสุขอนามัยของราษฎรอีสานยังไมเจริญกาวหนาดังเชนท่ีกรุงเทพฯ การคาเปนปจจัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ในอีสาน ปรากฏวา มีสามเมืองสําคัญท่ีเปนชุมทางสินคาประกอบดวย นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี มีการสงสินคา
ขายไปเวียงจันทน ปากเซ และสงลงกัมพูชา ซึ่งเปนเมืองปกครองของฝรั่งเศส  
 หลัง พ.ศ.2475 จะเห็นไดวา รัฐบาลพยายามสําคัญตอการพัฒนาสภาพสังคมชาวอีสานมากยิ่งข้ึน ในปาฐกถาของ
ผูแทนราษฎรอีสาน 7 จังหวัดช้ีใหเห็นวา ราษฎรมีความเปนอยูท่ียังยากลําบาก การคมนาคมเปนปญหาสําคญัท่ีถูกกลาวถึงใน
กระทูถามรัฐบาล พ.ศ.2477 จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการกอสรางถนน สะพานสวนใหญมาจากเงินและ
นํ้าพักนํ้าแรงของราษฎรซึ่งตองออกแรงสรางกันเอง รัฐบาลจึงไดดําเนินการแกไขปญหาเหลาน้ีดวยการสงเจาหนาท่ีเขาไป
สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือวางแผนสรางเสนทาง โดยเฉพาะอีสานตอนเหนือซึง่ยังมีความกันดารมาก เปนท่ีสังเกตวา ตั้งแต พ.ศ.2477-
2487 มีความถ่ีของการออกตรวจราชการในอีสานมากถึง 7 ครั้งจากเอกสารช้ันตนท่ีไดนําเสนอไปสะทอนใหเห็นวา รัฐบาลใส
ใจตอปญหาความเปนอยูของราษฎรซึ่งถูกกลาวถึงสภาพวิถีชีวิตในรายงานการตรวจราชการ หากศกึษาเพ่ิมเตมิรายงานตรวจ
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ราชการหลัง พ.ศ.2487 จนถึงทศวรรษ 2490 จะเห็นไดวาอัตราของการออกตรวจราชการมีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลมาจาก
การเขามามีบทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอการพัฒนาภาคอีสาน 
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บทคัดยอ  
ปจจุบันความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในดานแหลงบริการและรวบรวมองคความรู 
เครือขายและการประชาสัมพันธ ดังน้ันการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากรเปนผูบริหาร ไดแก ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และนักวิจัย 
ประเภท ละ 2 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูท่ีมีความเกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยคราม เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพ
การจัดการสารสนเทศผายอมคราม จําแนกเปน 2 ดานคือ (1) ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศ พบวา เนนนโยบายสนับสนุน 
สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม รองลงมา คือ การติดตามการทํางานของผูผลิต/ผูประกอบการท่ีขอใชตราส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร
ผาครามธรรมชาติสกลนคร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณฑผายอมคราม เปนผลิตภัณฑทางภูมิปญญาท่ีไดรับการรับรองจากสภา
หัตถกรรมโลก (WCC) (2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเกี่ยวกับผายอมครามดวยวิธีการสําเนา
ขอมูลเปนส่ือส่ิงพิมพและจัดทําเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือการจัดทําขอมูลขึ้นมาเองโดยการลงพ้ืนท่ีกลุมแมบานท่ีผลิตผายอม
คราม มีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในส่ืออิเล็กทรอนิกสไดแก E-book  เว็บไซต  วีดีทัศนและ แผนซีดี รองลงมาเปนส่ือส่ิงพิมพ ไดแก 
เอกสารงานวิจัย หนังสือ แผนพับ มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต E-book วีดีทัศนและแผนซีดี 
รองลงมาคือการจัดอบรมสัมมนา และมีการอนุรักษดวยการจัดเก็บไวเปนฐานขอมูล รองลงมาคือจัดแสดงของจริง และมีการปรับปรุง
ขอมูลอยางสมํ่าเสมอ  2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม จําแนกเปน 2 ดานคือ (1) ดานการบริหารจัดการ ขาดบุคลากรท่ี
รับผิดชอบโดยตรง รองลงมาคือขาดแผนพัฒนาและงบประมาณ และ (2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา การจัดเก็บ
สารสนเทศผายอมครามในรูปแบบเอกสาร งานวิจัยมีจํานวนนอย ไมไดรับความรวมมือจากพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล  รองลงมา คือ
บุคลากรขาดความเช่ียวชาญในการจัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ  
คําสําคัญ: สภาพและปญหา  การจัดการสารสนเทศผายอมคราม  ศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the conditions and problems of information management: case study of 
Kram Center, Sakon Nakhon Rajabhat University. This study is a qualitative research. The research samples 
comprised of 2 persons from each group of administrators, workers and researchers, 6 persons totally. The 
samples were selected by the purposive sampling from the persons related to Kram Center operation. The 
instruments used in this study were semi-structured record form and interview form. Data analysis adopted the 
inductive content analysis.  The result found that 1) the conditions of the information management could be 
classified into 2 parts. (1) In terms of the information management policies, it was found that the support policy 
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was implemented strongly to support the establishment of indigo fabric; followed by monitoring the operation of 
producers/operators who requested the Geographical Indication (GI) sign for Sakon Nakhon natural indigo fabrics 
and upholding the indigo fabric products to be products of the folk wisdom certified by World Craft Council 
(WCC). (2) In terms of information management process, it was found that, firstly, indigo fabric researches and 
information were collected by organizing information in form of printing media and producing electronic media. 
Secondly, the samples produced information by themselves after visiting and collecting information from 
housewife groups producing indigo fabric. Information was stored and collected in form of electronic media i.e. E-
book, website, video and CD; followed by printing media i.e. research paper, book, brochure. Knowledge was 
spread via electronic media i.e. E-book, website, video and CD; followed by organizing seminar. The information 
was conserved by being stored as database; followed by exhibiting the actual product. The information was 
updated regularly. 2) The problems of the information management could be classified into 2 parts. (1) In terms 
of administration, it was found lack of directly responsible person; followed by development plan and budget. (2) 
In terms of the information management, it was found that the indigo fabric-related documentary information had 
a handful of research due to a lack of cooperation from local persons for information collection; followed by 
personal lacking expertise on database creation and information management.   
Keywords: Conditions and problems, Information Management, Kram Center, Sakon Nakhon Rajabhat University 
 
บทนํา  

ศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน สงเสริมและบริการสารสนเทศผายอม
คราม เปนแหลงรวบรวมองคความรูผายอมครามในรูปแบบตาง ๆ คณะวิทยาศาสตรไดกอตั้งศูนยครามฯ ข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2550 
โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือแกปญหาการทําสยีอมครามใหติดคงทน สีไมตก โดยใชกระบวนการทางเคมีเขา
มาเก่ียวของ สงผลใหองคความรูผายอมครามไดรับการพัฒนา ยกระดับใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาลวดลาย การพัฒนาผลติภณัฑท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เปนตน ปจจุบันศูนยคราม อยูภายใตการดูแล
ของสํานักวิจัยและพัฒนา มีพันธกิจสนับสนุนการทําวิจัยและบริการวิชาการ ดานครามตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า สรางเครือขาย
งานวิจัยและบริการวิชาการดานครามกับสถาบันการศึกษา หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและ
นานาชาติ เผยแพรองคความรูดานคราม โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งคือ (1 ) เพ่ือเปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการท่ี
เก่ียวของกับคราม (2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูท้ังทางวิชาการและภูมิปญญาทองถ่ินดานคราม (3) เพ่ือเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปญญา วิถีชุมชนของกลุมผูผลติผายอมครามแกแวดวงวิชาการและสาธารณชน การพัฒนาผลงานวิจัย
และบริการวิชาการดานครามในพ้ืนท่ี ซึ่งมีสวนสําคญัในการพัฒนากลุมผูผลิตผายอมครามใหมรีายได สามารถพ่ึงพาตนเอง 
สรางงาน สรางอาชีพใหกับชุมชนในจังหวัดสกลนครและใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาติ เสมือนพิพิธภัณฑท่ี
มีชีวิต” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป ศูนยคราม ฯ เปนแหลงบริการและรวบรวมองคความรูผายอมครามท่ีสาํคญั 
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการตราสนิคาผายอมครามสกลนครธรรมชาติ สิ่งบงช้ืทางภูมิศาสตร (Geography Indicator :GI) ของ
สํานักสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน) (BEDO) และในปพ.ศ. 2561  สภาหัตถศิลปโลกไดประกาศ
ใหจังหวัดสกลนครเปน “เจาแหงครามธรรมชาติ” (World Craft City for Natural Indigo) นอกจากน้ีจังหวัดสกลนครยังเปน
แหลงผลิตผายอมครามท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีมูลคารวมของการจําหนายผลิตภัณฑผายอมครามในป พ.ศ.2560 รวม 
700 ลานบาท (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสกลนคร) การดําเนินงานของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนครจึงเปน
หนวยงานรวบรวมองคความรูผายอมครามเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผายอมคราม 

สารสนเทศผายอมคราม คือความรู ขอมูล ขาวสาร เก่ียวกับภูมิปญญาเรื่องผายอมจากสีธรรมชาติท่ีไดจากตนคราม 
โดยใชเสนใยท่ีไดจากธรรมชาติเชน ฝาย ไหม และนํามามัดยอมใหเปนลวดลายตามเอกลักษณของพ้ืนถ่ิน ประเทศไทยเปน
หน่ึงในหลายประเทศท่ีผลิตผายอมครามโดยมีประเทศอินเดยีเปนศนูยกลางการผลติผายอมครามท่ีเกาแกท่ีสุดของโลก และยัง
มีประเทศอ่ืน ๆ ท่ีผลิตผายอมคราม เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี ลาว แอฟริกา อังกฤษ อเมริกา และไทย  แตละประเทศจะมี
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ินของตนเองในการทําผายอมคราม เชน ประเทศอินเดียเปนประเทศท่ีมีวัฒนธรรมในการใชสคีรามยอม
ผาโดยใชเทคนิคการยอมดวยการสรางแมพิมพจากไมเปนลวดลายตาง ๆ และนํามาประทับลงบนผนืผา ประเทศจีนนิยมใช
เทคนิคการเขียนเปนลวดลายบนผนืผา ประเทศญี่ปุนนิยมเทคนิคการมัดยอมท่ีเรียกวาชิโบริ สวนประเทศลาวและประเทศไทย
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นิยมใชเทคนิคการยอมผามดัหมี่ (สุทธินีย พูผกา, 2558) การใชสีครามยอมผาท่ีไมมีสารพิษเจือปนทําใหเปนท่ีตองการของ
ตลาดตางประเทศซึ่งมีความเขมงวดในเรื่องวัสดุธรรมชาติ หรือ สนิคาบริโภคท่ีปราศจากสารพิษ สารเคมี อันเปนกลยุทธท่ี
สําคัญของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน) กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน (BEDO)  เพ่ือพัฒนาการผลิต การออกแบบ และการตลาด ท่ีเช่ือมโยงเปนผลติภณัฑในการชวย
รักษาสิ่งแวดลอม  

ดังน้ัน การจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงมีความเก่ียวของกับการ
กําหนดนโยบายสารสนเทศและแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภณัฑสินคาผายอมคราม กระบวนการ
จัดการสารสนเทศผลติภณัฑผายอมคราม (ไดแก การจัดหาและรวบรวม การวิเคราะหสารสนเทศและจดัเก็บ การสราง
ฐานขอมูล) การบริการและเผยแพรสารสนเทศ (นํ้าทิพย วิภาวิน 2559) การจัดการสารสนเทศผายอมครามอยางเปนระบบจึง
เริ่มตนตั้งแตการจัดหา รวบรวม จดัหมวดหมู ประมวลผล สงวนรักษา การบริการและเผยแพรสารสนเทศผายอมคราม จะชวย
สรางความเขมแข็งใหแกนักวิจัย ผูผลิต และผูสนใจ สามารถสบืคนขอมูล ความรู สารเทศผายอมครามอยางเปนระบบ เกิดการ
พัฒนาการทอผายอมคราม และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑผายอมครามได 

การศึกษา “สภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม : กรณีศึกษาศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศผายอมครามในประเทศไทย” จึงมี
ประโยชนตอความเขาใจสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของประเทศไทยใหมีทิศทางชัดเจนยิ่งข้ึน  

 
คําถามการวิจัย   

 สภาพและปญหาการจดัการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครเปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1) เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 2) เพ่ือศึกษาปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

 ระเบียบวิธีการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน นักวิจัย ประเภท ละ 2 

คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 6 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือแบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง 
 การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหเน้ือหาแบบอุปนัย 
 

ขอบเขตการวิจัย  
บทความวิจัยน้ีเปนการนําเอาประเด็นสวนหน่ึงของดุษฎีนิพนธเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศผา

ยอมครามในประเทศไทย”  มานําเสนอเฉพาะประเด็นสภาพการและปญหาการจดัการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษาสภาพและปญหาการจดัการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1) สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ผลการศึกษาจําแนกเปน 2 ดานคอื ดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมครามและดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ
ผายอมคราม 

(1) ดานนโยบายการจดัการสารสนเทศพบวามีนโยบายวิจยั บริการวิชาการและองคความรูดานคราม แตยังขาด
ความชัดเจน จึงมุงเนนนโยบายสนับสนุน สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม เพ่ือใหกลุมผูประกอบการผายอมครามมี
ความรูดานกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ตั้งแตตนนํ้าจึงถึงปลายนํ้า คือกระบวนการผลติสีและเสนใย การยอม การทอผืนผา
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ท่ีมีลวดลายทันสมัยและตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภค การพัฒนา แปรรูปผลิตภณัฑผายอมครามท่ีมีความ
หลากหลาย นอกจากน้ียังพบวามกีารแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการทํางานของผูผลติ/ผูประกอบการท่ีขอใชตราสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตรผาครามธรรมชาตสิกลนคร (GI) โดยมสีวนในการสงเสรมิ สนับสนุนขอมูลดานงานวิจัยใหคณะกรรมการนําไปศึกษา
และคนควาเพ่ิมเตมิเพ่ือกําหนดเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการกําหนดคุณลักษณะผายอมครามในการขอจดทะเบียนสิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณฑผายอมคราม เปนผลติภัณฑทางภูมิปญญาท่ีไดรับการรบัรองจากสภาหัตถกรรม
โลก (WCC) ตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานท้ังในจังหวัดและนอกจังหวัด เพ่ือการพัฒนาและยกระดับการผลิตผา
ยอมคราม 

(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามดวยวิธีการ
สําเนาขอมลูเปนเลมเอกสารและสือ่อิเล็กทรอนิกส โดยขอสําเนาเอกสารงานวิจัยจากสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครโดยประสานขอความรวมมือใหนักวิจัยสําเนาเอกสารและสงใหศูนยครามจํานวน 1 เลม โดยใหสําเนาในรปูแบบ 
CD-ROM เพ่ือจัดทําเปน E-book นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรศูนยครามไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลจรงิดวยตนเอง หรือการเขา
รวมอบรม สัมมนาของหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับผายอมคราม เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมลูท้ังในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ไดแก E-book  เว็บไซต  วีดีทัศนและ แผนซดีี การเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ไดแกเอกสารงานวิจัย หนังสือ  
แผนพับ โดยแยกเปนเน้ือหาทางดานมนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ไดแก เว็บไซต E-book วีดีทัศนและแผนซีดี นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับผูประกอบการ นักศึกษาและผูสนใจ
ท่ัวไปและมีการปรับปรุงขอมูลผายอมครามใหทันสมัยและทันตอความตองการของผูประกอบการและผูบริโภคเชน การอบรม 
สัมมนาการแปรรูปและจัดจําหนายผายอมครามรวมกับเครือขายในจังหวัด นอกจากน้ียังมีการจัดแสดงของจริงไดแก ผาผืน ผา
ยอมครามแปรรูปใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาต ิ เสมือนพิพิธภณัฑท่ีมีชีวิต” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สืบไป  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 กระบวนการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

กระบวนการจัดการ 
สารสนเทศ 

สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมคราม 

การจัดหาขอมูลและการรวบรวม
ขอมูล (Data collection)  

-จัดหาสารสนเทศงานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามดวยวิธีการสําเนาขอมูลเปนเลม
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
-บุคลากรศูนยครามไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลจริงดวยตนเอง หรือการเขารวมอบรม 
สัมมนาของหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับผายอมคราม 

การจัดหมวดหมูขอมูล 
(Data classification) 
 

-สื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ โดยจําแนกเน้ือหาเปนทางดานมนุษยศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

การจัดเก็บและบันทึกขอมูล
กระบวนการผลิตผายอมคราม และ
การนําไปใช 

-สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน E-book เว็บไซต วีดีทัศนและ แผนซีดี  
–สื่อสิ่งพิมพ เชนเอกสารงานวิจัย หนังสือ แผนพับ 
- จัดแสดงของจริงตั้งแตกระบวนการตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า  

ดานการสงวนรักษาขอมลู - มีการปรับปรงุและพัฒนาขอมลูใหถูกตอง สมบูรณ ทันสมยั เพ่ือเปนแหลง
สารสนเทศผายอมครามท่ีพรอมในดานองคความรูผายอมคราม -- การอบรม 
สัมมนายกระดับผลิตภัณฑผายอมครามใหไดมาตรฐานเพ่ือใหผูประกอบการขอจด
ทะเบียนสินคาทางภูมิศาสตร (GI) 

ดานบริการและการเผยแพรขอมูล  -มีการถายทอดความรูและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บไซต E-book วี
ดีทัศนและแผนซีดี และสื่อสิ่งพิมพ ไดแก เอกสาร หนังสือ โดยใหผูใชบริการ
สามารถคนควาผานเว็บไซตของศูนยและยมืสื่อสิ่งพิมพได 
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2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผลการศึกษาจําแนกเปน  2 ดานคือ ปญหาดานนโยบายการจดัการสารสนเทศผายอมคราม และดานกระบวนการ

จัดการสารสนเทศผายอมคราม 
(1) ปญหาดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมคราม พบวา ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพราะการบริหาร

ศูนยครามฯ อยูภายใตการบรหิารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาศูนยเปนอาจารยผูสอน และ
บุคลากรท่ีรับผดิชอบทําหนาท่ีเปนเจาหนาท่ีของสถาบันวิจัยฯ ขาดความรู ในการจดัการสารสนเทศนอกจากน้ีศูนยครามยัง
ขาดแผนพัฒนาท่ีมีความชัดเจน ทําใหการปฏิบัตติามแผนขาดความตอเน่ือง และมีปญหางบประมาณในการบรหิารจดัการท่ีมี
จํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน งบประมาณท่ีไดรับสวนใหญนําไปซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดอบรมสัมมนา 

(2) ดานกระบวนการจดัการสารสนเทศ พบวา เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามมีจาํนวนนอย เมื่อลง
พ้ืนท่ีมักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล เชน กระบวนการในการผลิต การพัฒนาลวดลายผา แหลงในการจัดจาํหนาย 
สวนมากมักเก็บเปนขอมลูเชิงเทคนิคของแตละกลุมผูประกอบการ  นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรขาดความเช่ียวชาญในการ
จัดทําฐานขอมูลและการจัดการสารสนเทศ 

เชน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ปญหาของกระบวนการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

กระบวนการจัดการ 
สารสนเทศ 

ปญหาของกระบวนการจัดการสารสนเทศ 

การจัดหาขอมูลและการ
รวบรวมขอมูล (Data 
collection) 

-เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามมจีํานวนนอย  
- เมื่อลงพ้ืนท่ีมักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูล เชน กระบวนการในการผลิต การ
พัฒนาลวดลายผา แหลงในการจัดจําหนาย สวนมากมักเก็บเปนขอมลูเชิงเทคนิคของแต
ละกลุมผูประกอบการ   

การจัดเก็บและบันทึกขอมูล - บุคลากรขาดความเช่ียวชาญในการจัดทําฐานขอมลูและการจดัการสารสนเทศ เชน 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล  

การจัดตั้งศูนยครามฯ ในปพ.ศ. 2550 เกิดจากการผลักดัน สงเสรมิ สนับสนุนใหนักวิจัยศึกษาคนควาวิจัยองคความรู
เก่ียวกับผายอมครามเพ่ือแกไขปญหาการยอมสีไมติดคงทน สีตก เมื่อใชไปนานวันสีซดีทําใหผายอมครามไมไดรับความนิยม
และเปนท่ีสนใจของผูบริโภค ศนุยครามฯ จึงเปนหนวยงานมหีนาท่ีรวบรวมงานวิจัยและองคความรูผายอมคราม เพ่ือให
นักวิจัยและผูสนใจท่ัวไปสามารถศกึษาคนควานําไปตอยอดการวิจยัเก่ียวกับผายอมครามได จากการดําเนินงานมาระยะหน่ึง 
การศึกษา 
สภาพปจจุบันและปญหาจึงเปนแนวทางในการทบทวน ทําความเขาใจและกําหนดแนวทางในการพัฒนาศูนยครามฯ ใหเปน
แหลงรวบรวมองคความรูผายอมครามท่ีสมบูรณ เพ่ืออนุรักษ พัฒนาและถายทอดภูมิปญญาผายอมครามอยางยั่งยืน  

1) สภาพการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  (1) ดานนโยบายการจดัการสารสนเทศพบวามีนโยบายวิจัย บริการวิชาการและองคความรูดานคราม แต

ยังขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน เชนการจัดทําแผนในการดําเนินงาน การจัดทําคําของบประมาณสนับสนุน และบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยตรง สาเหตุเพราะศูนยครามฯ เปนสวนหน่ึงของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนหนวยงานหลักของ
มหาวิทยาลยั ทําใหการดําเนินงานตางๆ ตองอยูภายใตการบรหิารจัดการดังกลาว สงผลใหการกําหนดแผน การขอ
งบประมาณ ในการดําเนินงานขาดความสาํคัญและชัดเจนในการพัฒนาศูนยครามตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งหนวยงาน 
คือ 1) เพ่ือเปนศูนยวิจัยและบรกิารวิชาการท่ีเก่ียวของกับคราม 2) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูท้ังทางวิชาการและภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานคราม 3) เพ่ือเผยแพรศลิปวัฒนธรรม   ภูมิปญญา วิถีชุมชนของกลุมผูผลติผายอมครามแกแวดวงวิชาการ
และสาธารณชน ศูนยครามฯ  จากปญหาดังกลาวจึงทําใหการพัฒนาศูนยครามฯ ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยครามจึง
เปนเรื่องเปนไปไดคอนขางยากไมสอคคลองกับวัตถุประสงคในการจดัตั้งท้ังหมด ดังน้ันนโยบายของศูนยครามจึงมุงเนน
นโยบายในการสนับสนุน สงเสริมการสรางมาตรฐานผายอมคราม เพ่ือใหกลุมผูประกอบการผายอมครามมคีวามรูดาน
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กระบวนการผลติท่ีไดมาตรฐาน ตั้งแตตนนํ้าจึงถึงปลายนํ้า  คือกระบวนการผลติสีและเสนใย การยอม การทอผืนผาท่ีมี
ลวดลายทันสมยัและตรงกับความตองการของตลาดและผูบรโิภค การพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑผายอมครามท่ีมีความ
หลากหลาย  เชน การจัดอบรม  การบริการขอมลูผายอมคราม นอกจากน้ียังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการทํางานของ
ผูผลิต/ผูประกอบการท่ีขอใชตราสิง่บงช้ีทางภูมิศาสตรผาครามธรรมชาติสกลนคร (GI) โดยมีสวนในการสงเสริม สนับสนุน
ขอมูลดานงานวิจัยใหคณะกรรมการนําไปศึกษาและคนควาเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดเปนกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการกําหนด
คุณลักษณะผายอมครามในการขอจดทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (GI) และสนับสนุนใหผลิตภัณฑผายอมคราม เปน
ผลิตภณัฑทางภูมิปญญาท่ีไดรับการรับรองจากสภาหตัถกรรมโลก (WCC) ตลอดจนสรางความรวมมือกับหนวยงานท้ังใน
จังหวัดและนอกจังหวัด เพ่ือการพัฒนาและยกระดับการผลติผายอมคราม           

(2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา มีการจัดหาสารสนเทศงานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามดวยวิธีการ
สําเนาขอมลูเปนเลมเอกสารและสือ่อิเล็กทรอนิกส ใชวิธีการขอสาํเนาเอกสารงานวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพราะ
งานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามไดรบัการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานวิจัยแหงชาติ (วช) ผานการจัดสรรงบประมาณโดย
สถาบันวิจัย เมื่อผูวิจัยทํางานวิจัยเสร็จตองสงตัวเลมใหสถาบันวิจัย ศูนยครามฯ จะประสานขอความรวมมือใหนักวิจัยสําเนา
เอกสารและสงใหศูนยครามฯ จํานวน 1 เลม และสําเนาในรูปแบบ CD-ROM  เพ่ือจัดทําเปน E-book ใหบริการแกนักวิจัย 
นักศึกษา ผูสนใจศึกษาองคความรูผายอมครามโดยไรขอจํากัดเรื่องสถานท่ี เวลาและทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลผายอมคราม
ไดโดยสะดวก นอกจากน้ียังพบวาบุคลากรศูนยครามไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลจริงดวยตนเอง หรือการเขารวมอบรม สัมมนา
ของหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมเก่ียวกับผายอมคราม เพ่ือจดัเก็บรวบรวมขอมูลท้ังในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ 
ไดแก E-book  เว็บไซต  วีดีทัศนและ แผนซีดี เอกสารงานวิจยั หนังสือ แผนพับ เพ่ือบริการผูใชสารสนเทศใหสามารถสืบคน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและยืมตัวเลมเอกสารได โดยแยกเปนเน้ือหาในการจัดเก็บเปนสองประเภทคือ ขอมูลผายอมครามดาน
มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร เพราะสวนใหญงานวิจัยท่ีไดรับทุนจะเก่ียวของกับงานดานวิทยาศาสตร เชน คณุลักษณะของ
ครามในการยับยั้งแบคทีเรยี  ความเปนกรด ดางในการยอมสคีราม การจัดการความรูผายอมคราม เปนตน เพ่ือเผยแพรองค
ความรูผายอมครามอยางกวางขวางและศูนยครามฯ  ยังมีการจดัอบรมสมัมนาใหกับผูผลิต กลุมวิสาหกิจชุมชนผายอมคราม 
กลุมผูประกอบการ นักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป โดยนําองคความรูจากงานวิจัยใหม ๆ มาถายทอดใหทันสมัยและทันตอความ
ตองการของผูประกอบการและผูบริโภคเชน การอบรม สัมมนาการแปรรปูและจัดจําหนายผายอมครามรวมกับเครือขายใน
จังหวัด นอกจากน้ียังมีการจดัแสดงของจริงไดแก ผาผืน ผายอมครามแปรรูปใหเปนตนแบบของ “ชุมชนครามและสีธรรมชาต ิ
เสมือนพิพิธภณัฑท่ีมีชีวิต” เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป    

2) ปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมครามของศูนยคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  (1) ปญหาดานนโยบายการจัดการสารสนเทศผายอมคราม พบวา ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง เพราะ

การบริหารศูนยครามฯ อยูภายใตการบรหิารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาศูนยเปนอาจารย
ผูสอน ซึ่งมภีารกิจในดานการสอนและการวิจยัและดูแลการบรหิารจัดการศูนยคราม ขาดอํานาจในการตัดสินใจและการ
บริหารงาน ไมมีเงินคาตอบแทนในการบริหารดังเชนผูบริหารศูนย สํานักในมหาวิทยาลัย จึงสงผลใหขาดแรงจูงใจในการทุมเท
ทํางานอยางเต็มท่ี และขาดบุคลากรท่ีรับผดิชอบโดยตรง เจาหนาท่ีประจําผูรับผิดชอบ เปนบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งมี
ภาระรับผดิชอบหนาท่ีชัดเจน ดังน้ันการรับผิดชอบงานศูนยครามจงึเปนภาระงานนอกเหนือจากภารกิจหลัก เจาหนาจึงขาด
แรงจูงใจและทุมเทกับการทํางานอยางเต็มท่ี และขาดความรู ในการจัดการสารสนเทศ นอกจากน้ียังขาดแผนพัฒนาศูนยคราม
ท่ีมีความชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานไมชัดเจนและขาดความตอเน่ือง เพราะศูนยครามเปนหนวยงานท่ีสังกัดสถาบันวิจัยฯ เมื่อ
เปลี่ยนผูบริหาร นโยบายศูนยครามอาจลดความสาํคัญหรือเพ่ิมข้ึนตามวิสัยทัศนของผูนํา นอกจากน้ียงัมีปญหางบประมาณใน
การบริหารจัดการท่ีมีจํานวนไมเพียงพอตอการดําเนินงาน จํานวนงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติ โดยมากเปนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมอบรม สมัมนา งบประมาณบรหิารจดัการศูนยคราม ตองพ่ึงพางบงบประมาณของสถาบันวิจัยฯ ดังน้ันจึงทําให
การบริหารจัดการศูนยไมไดรบัความสะดวกในการวางแผนพัฒนาศนูยครามอยางเปนรูปธรรม  

  (2) ดานกระบวนการจัดการสารสนเทศ พบวา เอกสาร หนังสือ งานวิจัยเก่ียวกับผายอมครามมีจํานวน
นอย สาเหตุเพราะนักวิจัยไมสามารถทํางานวิจัยเสร็จตามหวงเวลาท่ีขอรับทุน สงงานลาชา จึงสงผลใหงานวิจัยในแตละปมี
จํานวนนอย นอกจากน้ียังไมมีระบบการประสานงานขอเอกสารงานวิจัยท่ีไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก  เมื่อบุคลากรลง
พ้ืนท่ีเก็บขอมูลมักไมไดรับความรวมมือในการเก็บขอมลูเชิงลึก เชน เทคนิคกระบวนการในการผลติ การพัฒนาลวดลายผา 
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แหลงในการจัดจาํหนาย สวนมากกลุมชาวบานมักเก็บเปนขอมูลลับของแตละกลุมผายอมคราม  นอกจากน้ียังพบวาบุคลากร
ขาดความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีในการจัดทําฐานขอมลูและการจัดการสารสนเทศ เชน ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร 

จากขอคนพบสภาพและปญหาการจัดการสารสนเทศ กลุมวิสาหกิจชุมชนผายอมคราม  มีขอเสนอแนะดังน้ี  
 (1) ดานสภาพการจดัการสารสนเทศผายอมคราม 
  1) ควรมีการกําหนดนโยบายและแผนในการพัฒนาศูนยครามท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศูนย

ครามฯ อยางยั่งยืน 
 2) ควรมีการจัดตั้งศูนยครามใหเปนเอกเทศเพ่ือการบริหารจดัการท่ีสะดวกและคลองตัวมากยิ่งข้ึน และ

เปนแหลงบริการและรวบรวมองคความรูผายอมครามท่ีสมบูรณ 
  3) ควรจัดสรรงบประมาณใหชัดเจนตามแผนกรอบของนโยบายและแผน 
 (2) ดานปญหาการจัดการสารสนเทศผายอมคราม 
 1) ควรมีบุคลากรท่ีรับผดิชอบชัดเจน  
 2) สรางเครือขายความรวมมือระหวางศูนยครามและกลุมผายอมครามในการแสวงหาความรูเพ่ิมเติม   
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ข้อสันนิษฐานว่าด้วยที่มาของฉันท์สามบาทในวรรณกรรมอยุธยา 
Assumptions about Innovation of Three-pada Chanda in Ayutthaya Period 

 
ธวัชชัย ดุลยสจุริต   

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
อาจิยา หลิมกุล 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 

บทคัดย่อ 
ในบรรดาวรรณกรรมสมัยอยุธยาท่ีหลงเหลือมาจนปัจจุบัน มีวรรณกรรมค าฉันท์อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ได้แก่ สมุทรโฆษค าฉันท์ เสือโคค า
ฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พระรถค าฉันท์ ค าฉันท์ดุษฎีสังเวย ค าฉันท์
กล่อมช้างครั้งกรุงเก่า ค าฉันท์คชกรรมประยูร ราชาพิลาป และบุณโณวาทค าฉันท์ ในจ านวนน้ีมีการประพันธ์ด้วยฉันท์หลากหลายชนิด 
ท้ังท่ีได้รับจากฉันท์ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ผู้วิจัยพบว่ามีฉันท์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค าครุและลหุจ านวนสี่บาท แต่บางชนิดคณะ
เป็นสามบาทหรือสามวรรค ซ่ึงแปลกไปจากฉันท์ชนิดอื่นๆ ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙, มงคลรัตนฉันท์ ๒๒, สัทธราฉันท์ ๒๑, และ
มาลินีฉันท์ ๑๕ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาฉันท์สามวรรคท่ีใช้ในวรรณกรรมอยุธยา เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนา และเปรียบเทียบกับฉันท์ท่ีมีรูปแบบ
คล้ายกันในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  โดยศึกษาค้นคว้าจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาสันสกฤต ฉันท์ในวรรณกรรมภาษา
บาลี และฉันท์ในต าราโบราณสมัยอยุธยา ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากวีโบราณได้เค้าฉันท์สามวรรคจากฉันท์โบราณ หรือร้อยกรองโบราณบาง
ชนิด โดยน ารูปแบบฉันทลักษณ์จากฉันท์เดิมมาตัดแบ่งให้สั้นลง 
ค าส าคัญ: ฉันท์ ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  วรรณกรรมอยุธยา 
 

ABSTRACT 
Among the survived literature from the Ayutthaya period, there are at least 10 books composed of Chanda : 
Samutthrakhot Khamchan, Suekho Khamchan, Anirut Khamchan, Eulogy to King Prasatthong, Prarot Khamchan, 
Khamchan Dutsadisanwoei, Khamchan Klomchang Khrang Krungkao, Khamchan Khotchakamprayun, Rachaphilap, 
and Bunnowat Khamchan. These composed of variety of verses (Chanda), both imfluenced from Pali and Sanskrit 
verses. The researcher found that most Chandas consist of four padas of four lines, but some of them were three 
padas, which were differ from others, i.e., Satthunlawikkilita 19, Mongkhonlaratna 22, Satthara 21 and Malini 15. The 
researchers aim to study the three pada Chandas in the Ayutthaya Period to find out their development, and to 
compare them with the similar Chandas in Pali and Sanskrit Literature. The origin of these three pada Chandas was 
studied from the Sanskrit and Pali verses, including Thai ancient text from the Ayutthaya period. The researchers 
assumes that Thai poets in the past had Sanskrit or Pali verses, or some our old verses, as models, and separated 
the long Chandas into shorter forms.  
Keywords:   Chanda,  Pali,  Sanskrit,  Ayutthaya  Literature 
 
๑. บทน า  
 วรรณกรรมสมัยอยุธยามีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา เป็นที่น่าเสียดายว่า ระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยา
ยาวนานถึงสี่ร้อยกว่าปี แต่มีวรรรณกรรมที่หลงเหลือสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเพียงน้อยนิด ค าฉันท์สมัยอยุธยานับว่าเป็น
วรรณกรรมอีกกลุ่มหนี่งทึ่มีความน่าสนใจ ด้วยมีเนื้อหาที่หลากหลาย มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และวรรณศิลป์ ทั้งยังมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะรูปแบบฉันท์บางชนิดที่พบได้เฉพาะในสมัยอยุธยา หรือแม้จะสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีใช้
อย่างจ ากัด 
 ฉันท์ในวรรณกรรมไทยพบได้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา ที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมใน
พระราชส านัก มักมีค าว่า “ค าฉันท์” ปรากฏในช่ือเรื่อง เท่าที่ส ารวจพบจากหนังสือได้ช าระและตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป มีดังนี้    
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๑) สมุทรโฆษค าฉันท์ ๒) เสือโคค าฉันท์ ๓) อนิรุทธ์ค าฉันท์ ๔) ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง 
๕) พระรถค าฉันท์ ๖) ค าฉันท์ดุษฎีสังเวย ๗) ค าฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า ๘) ค าฉันท์คชกรรมประยูร ๙) ราชาพิลาป                
๑๐) บุณโณวาทค าฉันท์ (ทั้งนี้อาจยังวรรณกรรมค าฉันท์อ่ืนๆ อีกท่ียังไม่ได้น ามาช าระและตีพิมพ์เผยแพร่) 
 ในบรรดาฉันท์ชนิดต่างๆ ที่ปรากฏในสมัยอยุธยานั้น ส่วนใหญ่เป็นฉันท์ที่นับ ๔ วรรคเป็นหนึ่งบท แต่มีฉันท์บางชนิด 
ที่ก าหนดบทหนึ่งมี ๓ วรรค ซึ่งถือว่ามีรูปแบบผิดไปจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอันเป็นแม่แบบ  
ได้แก่ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ (ฉันท์ ๑๙) มงคลรัตนฉันท์ (ฉันท์ ๒๒) สัทธราฉันท์ (ฉันท์ ๒๑) มาลินีฉันท์ (ฉันท์ ๑๕) นอกจากนี้ยัง
มีกาพย์ฉบัง (กาพย์ ๑๖) ทีม่ีบทละ ๓ วรรค ซึ่งนิยมแต่งร่วมกับฉันท์ชนิดอื่นๆ ด้วย 
 วรรณกรรมค าฉันท์ในสมัยอยุธยาแต่ละเรื่อง มักใช้ฉันท์หลายชนิด ส่วนใหญ่จะมีฉันท์ชนิดสามวรรครวมอยู่ด้วยเสมอ 
ฉันท์ส่วนมากใช้โครงสร้างครุและลหุอย่างเดียวกับที่ใช้ในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต เช่น วสันตดิลกฉันท์ของไทย มีการ
ก าหนดครุและลหุอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับวสันติลกในวรรณกรรมภาษาบาลี หรือวสันติลกาในวรรณกรรมภาษาสันสกฤต 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่าแม้ฉันท์สามวรรคส่วนใหญ่มีช่ือตรงกับฉันท์ในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
แต่กลับมีคณะไม่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาฉันท์สามวรรคที่ใช้ในวรรณกรรมอยุธยา เพื่อค้นหาวิธีการพัฒนา และเปรียบเทียบ
กับฉันท์ท่ีมีรูปแบบคล้ายกันในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต   
 
๒. ขอบเขตการศึกษา 
 ผู้วิจัยยดึต้นฉบับวรรณกรรมอยุธยาที่กรมศิลปากรได้ช าระและจัดพมิพ์เผยแพร่ ดังนี้ 
 “สมุทรโฆษค าฉันท์”, “เสือโคค าฉนัท์”, “อนิรุทธ์ค าฉันท”์, และ “ราชาพิลาป” จากหนังสือ วรรณกรรมสมัยอยุธยา 
เล่ม ๒. กรมศิลปากรจัดพมิพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  
 “พระรถค าฉันท”์ จากหนังสือ พระรถค าฉันท์ กรมศิลปากรจดัพิมพเ์มื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 “ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรตสิมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง” จาก หนังสือ ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 “บุณโณวาทค าฉันท์” จากหนังสือ ประชุมวรรณคดีเร่ือง พระพุทธบาท กรมศิลปากรจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
๓. การประดิษฐ์ฉันท์   
 ฉันท์เป็นรูปแบบการประพันธ์ร้อยกรองชนิดหนึ่งปรากฏทั้งในภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาอ่ืนๆ ของอินเดีย 
ค าไทยท่ีใช้เรียกรูปแบบของร้อยกรองก็คือ ฉันทลักษณ์ มีความหมายตามรูปค าว่า “ลักษณะของฉันท์” ลักษณะเด่นของฉันท์ก็
คือ การก าหนดเสียงของค า เป็นเสียงหนัก (บาลีเรียก ครุ, สันสกฤตเรียก ครุุ ใช้สัญลักษณ์ −) และเสียงเบา (บาลีเรยีก ลห,ุ 
สันสกฤตเรียก ลฆุ ใช้สัญลักษณ ์◡) ฉันท์แต่ละชนิดมลี าดับครแุละลหุแตกตา่งกัน ทั้งยังมีมักจะมีต าแหน่งพักเสยีงเรียกวา่ 
“ยติ” จะขอยกตัวอย่าง ฉันท์ช่ืออินทรวิเชียร (นิยมเรียกว่า อินทรวิเชียรฉันท์ ภาษาสันสกฤตเรียกว่า อินทรวัชรา ตรงกับภาษา
บาลีว่า อินฺทวชิรา) มีจ านวน ๑๑ ค าต่อบาท บทหนึ่งจึงมี ๔๔ ค า มช่ีวงพัก (ยติ) หลังค าที่ ๕ และค าที่ ๑๑ ก าหนดครลุหุ ดังนี ้
(พระยาอุปกิตศลิปสาร, ๒๕๓๘: ๔๕๐)  
  −−◡ −− | ◡ ◡−◡ −− ||  (หมายถึง ครุครลุหุ ครคุรุ [ยติ] ลหุ ลหุครลุหุ ครคุรุ)  
  เครื่องหมาย |, || แสดงต าแหน่งของยติ 
 ตัวอย่าง 
  อสฺตฺยุตตฺรสฺย า | ทิศิ เทวตาตฺมา |  
  หิมาลโย นา|ม นคาธิราชะ |ฯ 
  ปูรฺวาปเรา โต|ยนิธี วิคาหฺย|  
  สฺถิตะ ปฺฤถิวฺยา| อิว มานทณฺฑะ| ๚ (กุมารสมภพ, ๑.๑) (Kale, 1917 : 1) 
 ส่วนอินทรวิเชียรฉันท์ของไทยนั้น นิยมตัดทอนจ านวนค าลงมาจากต าแหน่งของยติ ดังนั้น หากน าอินทรวิเชียรฉันท ์
๑ บทข้างต้นมาปรับตามฉันทลักษณ์ของไทย จะได้จ านวน ๒ บท ดังนี้  
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  อสฺตฺยุตตฺรสฺย า  ทิศิ เทวตาตฺมา 
  หิมาลโย นา- ม นคาธิราชะ ๚ 
  ปูรฺวาปเรา โต- ยนิธี วิคาหฺย  
  สฺถิตะ ปฺฤถิวฺยา  อิว มานทณฺฑะ ๚   
 
 โดยทั่วไปวรรณกรรมเรื่องหนึ่งอาจมีฉันท์ชนิดเดียว หรือหลายชนิดก็ได้ เช่น เมฆทูตของกาลทิาส แต่งด้วยค า
ประพันธ์ชนิดเดยีว เรียกว่า มันทากรานตา (บาลีเรยีก มันทักกันตา) มีจ านวนค า บาทละ ๑๗ ค า (บทหนึ่งมี ๖๘ ค า) (Morgan, 
2011: 142) คัมภีร์ฤคเวทมีการใช้ฉันท์เพียง ๗ ชนิด ได้แก่ ตริษฏภุ, คายตรี, ชคตี, อนุษฏภุ, อุษนิห์ ปังกติ และพฤหตี (Morgan, 
2011: 57) เป็นต้น 
 ด้วยความหลากหลายของฉันท์ จึงมีต าราฉันท์เพื่อรวบรวมความรูเ้กี่ยวกับฉันท์ เรียกว่าฉันทศาสตร์ มีผูป้ระพันธ์
หลายคน เช่น ฉันทสูตรของปิงคละ (Banerji, 1989 : 170) ต าราวตุโตทัย (พระยาอุปกิตศลิปสาร, ๒๕๓๘ : ๔๔๕) ภาษาไทย
ยังมีต าราจินดามณี ซึ่งมีด้วยกันหลายฉบับ ตั้งแตส่มัยอยุธยา (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๓๐ : ๔๓๕-๙) 
 การเปลีย่นแปลงของฉันท์ยังปรากฏเรื่อยมา โดยมีการประดิษฐ์ฉันท์ชนิดใหม่ๆ ขึ้นด้วย แม้ในสมยัรัตนโกสินทร์ยังมี
การประดิษฐ์ฉันท์อย่างหลากหลาย โดยนิยมใช้สัททุลลวิกกีฬติฉันท์เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์ฉันท์ใหม่ๆ หลายชนิด (โชษิตา 
มณีใส, ๒๕๕๐: ๑๕๓-๑๖๗) นอกจากฉันทลักษณ์แล้ว เนื้อหาของฉันท์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังเช่นการแต่ง
วสันตดลิกฉันท์มีเนื้อหาท่ีเปลี่ยนไป หลังจากไดร้ับอิทธิพลจากตะวันตก จากเดิมที่ใช้พรรณนาความงามของธรรมชาติ ก็
น ามาใช้สะท้อนสภาพปัญหาสังคม เป็นต้น (วิชุนี พันธ์น้อย, ๒๕๕๙) 
 
๔. ฉันท์สามวรรคในวรรณกรรมอยุธยา 
 วรรณกรรมร้อยกรองสมัยอยุธยา แต่งด้วยค าประพันธ์หลากหลายชนิด ทั้งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย แต่ที่พบ
การใช้ฉันท์สามวรรค (สัททุลวิกกฬีิต, สัทธรา และมาลินี) มีจ านวน ๗ เรื่อง ได้แก่ ๑) สมุทรโฆษค าฉนัท์ ๒) เสือโคค าฉันท์ ๓) 
อนิรุทธ์ค าฉันท์ ๕) พระรถค าฉันท ์๖) ราชาพิลาป ๑๐) บุณโณวาทค าฉันท์ 
 
ตารางที่ ๑ การใช้ฉันท์สามวรรค ในวรรณกรรมอยุธยา 

 สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ มงคลรตันฉันท์ ๒๒ สัทธราฉันท์ ๒๑ มาลินฉีันท์ ๑๕ 
สมุทรโฆษค าฉันท์*  - - - 
เสือโคค าฉันท์  -   

อนิรุทธ์ค าฉันท ์  - -  

ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ - -   

พระรถค าฉันท์   -   

ค าฉันท์ดุษฎีสังเวย - - - - 

ค าฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า - - - - 

ค าฉันท์คชกรรมประยรู - - - - 

ราชาพิลาป     

บุณโณวาทค าฉันท์  -   

 * เฉพาะตอนที่แต่งในสมัยอยุธยา 
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 ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ค าครุและลหุประกอบข้ึนหนึ่งวรรค เรียกว่า ปาท (ภาษาไทยใช้ว่า บาท) 
ค าครุและลหจุ านวน ๓ วรรค หรือ ๔ วรรค รวมเป็นหนึ่ง ปท หรือ ปที (ภาษาไทยเรียกว่า บท) อน่ึง ค าว่า ปาท อาจเรียกอีก
อย่างว่า จรณะ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปาท และ จรณะ มีความหมายวา่เท้า (อวัยวะใช้เดิน) และยังหมายถึง เศษหนึ่งในสี่ส่วนด้วย 
 
 ๔.๑ สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ 
 ช่ือน้ีเรียกตามภาษาบาลี (สทฺทุลฺวกิฺกีฬิต) ภาษาสันสกฤตเรยีกว่า ศารฺทูลวิกฺรฑีิต หมายถึง การเลน่ของเสือ บ้างก็
เรียกว่าเสือผยอง หรือเสือคะนอง (อุปกิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๕๖) อยู่ในกลุม่อติธฺฤติฉันท์ เปน็ฉันท์สมวฤตตะ บทหนึ่ง
มีสี่บาท แตล่ะบาทมี ๑๙ ค า โดยมียติหลังค าที่ ๑๒ และ ๑๙ ดังนี ้
 −−− ◡◡− ◡−◡ ◡◡−|−−◡ −−◡ −||  
 
 ตัวอย่าง 

  นีวาราะ  ศุกครภฺโกฏรมุขภรฺษฺฏาสฺตรณูามธะ 

  ปฺรสฺนิคฺธาะ  กฺวจิทิงฺคุทีผลภิทะ  สูจฺยนฺต  เอโวปลาะ ฯ 

  วิศฺวาโสปคมาทภินฺนคตยะ  ศพฺท   สหนฺเต  มฺฤคา- 
  สฺโตยาธารปถาศจฺ  วลฺกลศิขานิษฺยนฺทเรขางฺกิตาะ๚ (อภิชฺญานศากนฺุตลมฺ, ๑.๑๔) (Williams, 1886: 18) 

 
 บูรพกวีชาวไทยน าสัททุลวิกกีฬติเพียง ๑ บาท มาแยกเป็น ๑ บท แบ่งเป็น ๓ วรรค วรรคต้นมีจ านวน ๑๒ ค า คือ
ต าแหน่งแรกที่ลงยตินั่นเอง บาทที่สองมี ๕ ค า และบาทสุดท้ายมี ๒ ค า ทั้งได้เพิ่มสัมผัสนอก (ในต าแหน่งที่ใส่เครื่องหมายดอก
จัน) ดังนี ้
  −−− ◡◡− ◡−◡ ◡◡−* 
 −−◡ −−*    ◡ −  
 ตัวอย่างจาก สมุทรโฆษค าฉันท์ (กรมศิลปากร, ๒๕๓๐:  ๑๗๒) 
 
  เทพีพินทุมดีอันมีมุขคือจันทร ์
 จาบัลยครั้นตื่น    ตระอาล 
  หาภูบาลบพบตระหลบทุกขมาพาล 
 พิศวงในสถาน    บรรทม 
 
 ฉันท์นี้ในวรรณกรรมอยุธยา มีใช้ในค าฉันท์ ๖ เรื่อง ใช้แต่งเพื่อพรรณนาความงดงามของธรรมชาต ิได้แก่ สมุทรโฆษ
ค าฉันท์ เสือโคค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ พระรถค าฉันท์ และบณุโณวาทค าฉันท์ ใช้แต่งเนื้องหาแตกต่างกัน ดังนี้  
 
ตารางที่ ๒ การใช้สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา 

สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ ความงาม ด าเนินเรื่อง ความน่ากลัว ความเศรา้ ขอพร/ให้พร 
สมุทรโฆษค าฉันท์ ๑๐* ๙ ๔ - - 
เสือโคค าฉันท์ -  ๗ - - - 
อนิรุทธ์ค าฉันท ์ ๙, ๔** ๗, ๑, ๑, ๑ - ๗ - 
พระรถค าฉันท์  - ๑๑ - - ๘ 
ราชาพิลาป - - - - ๑๐ 
บุณโณวาทค าฉันท์ ๙ - - - - 

* ตัวเลขบอกจ านวนบท  ** เครื่องหมายจุลภาค หมายถึงช่วงที่ใช้ฉันท์ชนิดนั้น ๆ ติดต่อกัน  

1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU280 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU280 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU280



 

 

 
 

5 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

 ๔.๒ สัทธราฉันท์ ๒๑ 
 สัทฉราฉันท์ เรียกช่ือตามภาษาบาลีว่า สทฺธรา ภาษาสันสกฤตเรยีกว่า สฺรคฺธรา มีความหมายตรงกันว่า ประดับด้วย
พวงดอกไม้  อยู่ในกลุ่มฉันท์ปรากฤต เป็นฉันท์สมวฤตตะ หนึ่งคณะมีสี่บาท แต่ละบาทมี ๒๑ ค า (หนึ่งบทจึงมี ๒๑ x ๔ = ๕๖ 
ค า) โดยมียติหลังค าที่ ๗ ค าที่ ๑๔ และค าที่ ๒๑ ดังนี ้
  
 −−− −◡− −|◡◡ ◡◡◡ ◡−|− ◡−− ◡−−|| 

ตัวอย่าง 

   ยา สฺฤษฺฏิะ สฺรษฺฏรุาทฺยา  วหติ วิธิหุต   ยา หวิรฺยา จ โหตฺร ี

   เย ทฺเว กาล  วิธตฺตะ ศฺรุติวิษยคุณา ยา สฺถิตา วฺยาปฺย วิศฺวมฺ ฯ 

   ย า อาหุะ สรฺวพีชปฺรกฺฤติริติ ยยา ปฺราณินะ ปฺราณวนฺตะ 

   ปฺรตฺยกฺษาภิะ ปฺรปนฺนสฺตนภุิรวตุ วสฺตาภริษฺฏาภิรีศะ๚ (อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ, ๑.๑) (Williams, 1886: 1) 
 
 กวีชาวไทยใช้สัทธราฉันท์เพียงหน่ึงบาทมาแยกเป็นหนึ่งบท ดังนี ้(อุปกิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๖๐) 
 ๑(รับ) ๒ (รอง ๑) ๓ (รอง ๒) ๔ (ส่ง)   
 −−− −◡− − ◡◡ ◡◡◡ ◡− − ◡−−  ◡−− 
 ในบรรดาค าฉันทต์่าง ๆ นิยมจดัวรรคสัทธราฉันท์เป็น ๔ วรรค (๗, ๗, ๔, ๓) แตเ่ฉพาะเรื่องราชาพิลาป ท่านจัดเปน็ 
๓ วรรค (๗, ๗, ๗) ดังนี ้
 จากบุณโณวาทค าฉันท์ (ประชุมวรรณคดีเรื่องพระพุทธบาท, ๒๕๕๖: ๓๕) จัดเป็น ๔ วรรค 
  ปางนั้นสมเดจ็กระษตัรา ศุภจิตรวรา 
 เสด็จสรงสา- คเรศพลันฯ 
  เสด็จทรงอาภรณพรายพรรณ  ภูธรจรจรลั 
 มากระท าอัญ- ชลิตวา ฯ  
 
 ที่จัดเป็น ๓ วรรค จากเรื่องราชาพิลาป  (กรมศลิปากร, ๒๕๓๐: ๗๕๘) มีตัวอย่างดังนี ้
   เคยชมโกญจมยรุา อุลุสุบรรณสุรา 
 กางปีกหางเต้นตามคู่คาม ฯ 
   
 เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้แบ่งเป็น ๓ วรรค หรือ ๔ วรรค ก็ยังคงต าแหน่งครุและลหุแบบเดียวกัน ต่างกันเพียงมีสัมผัสท้าย
วรรคที ่๓ เพิ่มเท่านั้น 
 สัทธราฉันท์พบได้ในวรรณกรรม ๕ เรื่อง ได้แก่ เสือโคค าฉันท์ ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติฯ พระรถค าฉันท์ ราชา
พิลาป และบณุโณวาทค าฉันท์ มีการใช้ฉันท์แต่งเนื้องเรื่องแตกต่างกนั ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ ๓ การใช้สัทธราฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา 

สัทธราฉันท์ ๒๑ ด าเนินเรื่อง ร าพึง การบูชา ความเศรา้ ขอพร/ให้พร 
เสือโคค าฉันท์ ๖*     
ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ  ๒๓*    
พระรถค าฉันท์   ๙*    
ราชาพิลาป  ๒๒*    
บุณโณวาทค าฉันท์   ๗*   

 * ตัวเลขบอกจ านวนบท    
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 ๔.๓ มาลินีฉันท์ ๑๕ 
 ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเรียกตรงกันว่า มาลินี มีความหมายว่า ผู้ประดับด้วยพวงดอกไม้ บทหนึ่งมีสี่บาท ใน
แต่ละบาทมีจ านวนเท่ากัน บาทหนึ่งมี ๑๕ ค า มียติหลังค าที่ ๘ และค าที่ ๑๕ เป็นฉันท์ประเภทสมวฤตตะ ในกลุ่มอติศักวรี มี
ฉันทลักษณ์ดังนี ้
 ◡◡◡ ◡◡◡ −−|− ◡−− ◡−−|| 

ตัวอย่าง 
  น ขลุ น ขลุ พาณะ ส นิปาตฺโย’ยมสฺมินฺมฺฤทุนิ  
  มฺฤคศรีเร ปุษฺปราศาวิวาคฺนิะ ฯ 
  กฺว พต หริณกาน า ชีวิต  จาตโิลล  กฺว จ   
  นิศิตนิปาตา วชฺรสาราะ ศราสฺเต ๚ (อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ, ๑.๑๐) (Williams, 1886: 14) 

 
 กวีไทยได้น ามาแยกเป็นสามบาท ดังนี้ บาทละ ๘, ๔ และ ๓ ค าตามล าดับ โดยน ามาเพียงหน่ึงวรรคเทา่นั้น ดังนี้ (อุป
กิตศิลปสาร, พระยา : ๒๕๓๘, ๔๕๔-๕) 
 
 ◡◡◡ ◡◡◡ −−  − ◡−−  ◡−− 
 
 ตัวอย่างจากเสือโคค าฉันท ์
  มคธพจนปูนปอง ซึ่งจะแทนสนอง คุณาใน 
  ดรุณวิบลุยมีไชย ชลยักษไกษย สรเสรญิคณุฯ  
    (กรมศิลปากร, ๒๕๓๐ : ๓๔๑) 
 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าต าแหน่งแยกวรรคต าแหน่งแรกนั้นอยูต่รงที่ยตเิช่นเดียวกับฉันท์ชนิดอื่นๆ มาลินีฉันท์ใน
วรรณกรรมอยุธยาปรากฏทั้งสิ้น ๖ เรื่อง ได้แก่ เสือโคค าฉันท์ อนิรุทธ์ค าฉันท์ ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ พระรถค าฉันท ์ 
ราชาพิลาป และบณุโณวาทค าฉันท์ มีการใช้ฉันท์แต่งเนื้อหาแตกตา่งกัน ดังนี้ (ตัวเลขในตารางหมายถึงจ านวนบทที่แต่งฉันท์
ชนิดนั้น ๆ) 
ตารางที่ ๔ การใช้มาลินีฉันท์ในวรรณกรรมอยุธยา 

มาลินีฉันท์ ๑๕ ความงาม ด าเนินเรื่อง ไพร่พล ความเศรา้ ขอพร/ให้พร 
เสือโคค าฉันท์     ๘* 
อนิรุทธ์ค าฉันท ์   ๑๐*   
ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ ฯ ๑๐*     
พระรถค าฉันท์      ๘* 
ราชาพิลาป    ๑๑*  
บุณโณวาทค าฉันท์   ๑๒*   

* ตัวเลขบอกจ านวนบท    
 
 ๔.๔ มงคลรัตน์ฉันท์ ๒๒  
 ฉันท์ชนิดนี้พบในเรื่องราชาพิลาปค าฉันท์เพียงเรื่องเดียว เขยีนก ากบัไว้ว่า “มงคลรตันฉันท์ ๒๒ กลอน ๖” มีคณะ 
สามวรรคเป็นหนึ่งบท แต่งไว้จ านวน ๑๐ บทติดต่อกัน เนื้อหา “องค์นเรสา” คร่ าครวญถึง “จอมมเหสี”  
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 ในหนังสือจินดามณี กล่าวถึงมงคลรัตน  เอาไว้ และมีคาถาก ากับดังนี้  
 “มังคลรตนโชติวร  ปวโรสุคต  ปาฏิหาริยร์ังสี ฯ”  โดยระบุจ านวนค าในวรรค ๑๐ ค า, ๖ ค า, ๖ ค า ตามล าดับ  มี
ต าแหน่งครลุหุดังนี้  (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เลม่ ๒, ๒๕๓๐ : ๔๙๐) 
 
 −◡◡ ◡◡◡ −◡◡ −  ◡◡−◡◡− −◡−◡−− 
 
 ตัวอย่างจากเรื่องราชาพลิาป 
  ฤๅร้างเห็นวรอุรอรุาไกร คือเพชชรัตนประไพ 
 โสภาคหมดนมิลา  
  (วรรณกรรมสมยัอยุธยา เล่ม ๒, ๒๕๓๐ : ๗๕๕)  
 ฉันท์ชนิดนี้ ผู้วิจัยไม่สามารถระบไุด้ว่ามเีค้าจากต้นต ารบัภาษาบาลหีรือภาษาสันสกฤตจากฉันท์ชนิดใดแน่ เนื่องจาก
ฉันท์ทีม่ี ๒๒ ค านัน้พบได้ยากในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต   
 
๕. สืบเค้าฉันท์สามวรรค 
 เค้าที่มาของฉันท์ที่มีบทหนึ่งสามวรรค อาจมีที่มาจากร้อยกรองในอดีต ทั้งวรรณคดีสันสกฤต วรรณคดีบาลี และ
วรรณคดีไทย ดังจะได้กลา่ตามล าดับ ดังน้ี 
 ๕.๑ ฉันท์คายตรี  
 คายตร ี(คายตรฺี) เป็นฉันท์ที่มีจ านวนค าในแต่ละวรรคเท่ากัน  เรียกว่า สมวฤตตะ วรรคหนึ่งม ี๘ ค า (Morgan, 2011: 
67) ในคัมภีร์ฤคเวทสังหิตา นิยมเขียนสองวรรคแรกติดกัน  ฉันท์ในกลุ่มคายตรีนั้นมีฉันท์ย่อยอีกเปน็จ านวนหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะมี
โครงสร้างเดียวกันคือ หนึ่งบทมสีามวรรค หน่ึงวรรคมีแปดค า   
 
 ตัวอย่าง คายตรฉีันท์ จากบทสวดสาวิตรี (ฤคเวท ๓.๖๒.๑๐) (Morgan, 2011 : 67) ซึ่งนิยมเรียกว่า บทสวดคายตรี
ตามช่ือฉันท์ 
 ตตฺสวติุรฺวเรณยฺ  ฯ*   −◡◡−◡−◡◡** 
 ภรฺโค เทวสฺย ธีมหิ ฯ  −−−−◡−◡◡ 
 ธีโย โย น ปฺรโจทยาตฺ ฯ   −−−−◡−◡◡ 
 * เพื่อให้ตรงกับครุลหุ เรณฺย  จึงตอ้งอ่าน เร ณิ ย  (ตามหลักการแยกสนธิ) 
 ** เครื่องหมายลหมุีขีดเส้นใต้ หมายถึงใช้ครุ หรือลหุ ก็ได้ 
 
 นอกจากน้ี คายตรีฉันท์ปรากฏในบทสวดแรกของคัมภรี์ฤคเวท (MacDonell, 1917: 3)  
 อคฺนิมีเฬ ปุโรหติ     −−−−◡−◡◡ 
 ยชฺญสฺย เทวมฺฤตฺวิชมฺ ฯ *  −−−−◡−◡◡ 
 โหตาร  รตฺนธาตมมฺ ฯ  −−−−◡−◡◡ 
 
 คายตรเีป็นฉันท์นิยมใช้มากเป็นอนัดับที่ ๒ (จากท้ังหมด ๗ ชนิดหลกั) ในคัมภีร์ฤคเวท รองจากฉันท์ตริษฏุภ กลา่วคือ
ใช้แต่งฉันท์ ๒,๔๔๗ บท คิดเป็นรอ้ยละ ๒๕.๒  (จากจ านวนท้ังหมด ๙,๗๐๗ บท)  
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 ๕.๒ ฉันท์อริยสาวิตรี 
 ในวรรณกรรมภาษาบาลี มีคาถาทีเ่รียกว่า อริยสาวิตรี มีฉันทลักษณค์ล้ายกับฉันท์คายตรี นั่นคือ บทหนึ่งมีสามบาท 
บาทหนึ่งมี ๘ ค า ที่รู้จักคุ้นเคยกนัท่ัวไปก็คือบทสวดไตรสรณคมน์ (อรรถกถา ขุททกนิกาย สุตตนิบาต มหาวรรค อรรถกถาปู
รฬาสสูตรที่ ๔) ดังนี้  
 พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ   −−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นท่ีพึ่ง 
 ธมฺม  สรณ  คจฺฉามิ   −−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พ่ึง 
 สงฺฆ  สรณ  คจฺฉามิ ฯ −−◡◡−−−◡ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆเ์ป็นที่พ่ึง 
  
 ๕.๓ ฉันท์อุษณิห์  
 อุษณิห์ หรืออุษณิก (อุษฺณิหฺ) เป็นฉันท์ ๒๘ ค า บทหนึ่งมี ๓ วรรค สองวรรคแรกมีวรรคละ ๘ ค า วรรคที่สามมี ๑๒ 
ค า นิยมใช้เป็นอันดับที่ ๕ (จากท้ังหมด ๗ ชนิดหลัก) ในคัมภรี์ฤคเวท ใช้แต่งฉันท์ ๓๔๑ บท คิดเป็นรอ้ยละ ๓.๕  
 ตัวอย่างจากบทสวดฤคเวท (๑.๙๑.๑๗) เป็นบทสวดสรรเสรญิพระโสมบทหนึ่ง ดังนี้ (Müller, 1961: 407)  
 
 อา ปฺยายสฺว มทินตฺม  −−− ◡◡−◡◡  
 โสม วิศฺเวภิร ศภุิะ   −◡− −◡−◡− 
 ภวา นะ สุศรฺวสฺตมะ สขา วฺฤเธ ฯ  ◡−◡ −◡− ◡−◡ −−− 
 
 ฉันท์ชนิดนี้พบได้น้อยมาก แม้จะปรากฏในฤคเวท ซึ่งเป็นวรรณศาสนาท่ีถือว่าศักดิ์สิทธ์ิ เพราะใช้สวดสรรเสรญิเทพ
เจ้า แต่ก็ไม่นิยมใช้ในวรรณกรรมสมัยหลัง 
 
 ๕.๔ กาพย์ฉบัง 
 ฉบัง หรือในหนังสือจินดามณีสะกดว่า ฉบ า นั้น ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมประเภทค าฉันท์แทบทุกเรื่อง กาพย์ฉบังเป็น
ฉันทลักษณ์ที่มีจ านวนค าบทหนึ่ง ๑๖ ค า จึงนิยมเรียกว่า ฉบัง ๑๖ โดยมีสามวรรค มีจ านวนค าในวรรค ๖ ค า, ๔ ค า, ๖ ค า 
ตามล าดับ แตไ่ม่ก าหนดครลุหุ จึงไม่ถือว่าเป็นฉันท์ ตัวอย่างจากค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรติฯ ดังนี้ 
  ๏ คิดแล้วสมเด็จอมรา- รักษ์เสด็จลลา 
 ลีลาศมารควิถี 
  ๏ ผยองย่องเวหาจรล ี รังรัตนมณ ี
 มณินทรพรายฉายฉานฯ  
  (ค าฉันท์สรรเสริญพระเกียรตสิมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง, ๒๕๔๓: ๘๙) 
 
 หนังสือจินดามณี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกกาพย์ฉบังนี้ว่า ฉบัง โคลสิงฆฉันท์ อธิบายว่า  “มิได้ก าหนด 
ครุลห ุแลนิยมแต่กลอนฟัดกันอยา่งกาพย” นั่นคือ ไมม่ีครลุหุ แต่มสีัมผสัแบบเดียวกันกาพย์ (วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒, 
๒๕๓๐: ๔๗๙) 
 ลักษณะบังคับของกาพย์ชนิดนี้คลา้ยกับฉันทลักษณ์ชนิดหนึ่งในวรรณกรรมภาษาเขมร เรียกว่า “บทพ โนล” อ่านว่า 
ปุมโนล  มาจากค าว่า โพล หมายถึง กล่าว หรือ พูด กวีนิยมน ามาใช้บรรยายฉากชุลมุนช่วงสงคราม การเคลื่อนทัพ การรุนแรง
ของลมพายุ และนิยมใช้ในการแสดงโขน ละคร จนปัจจบุัน พ โนลนัน้บทหนึ่งมีสามวรรค มีจ านวนค าวรรคละ ๖ ค า, ๔ ค า และ 
๖ ค า ตามล าดับ (ประชุมค าพากยร์ามเกียรติ ์เลม่ ๓, ๒๕๔๗: ๔๓) ดังตัวอย่างจากค าพากย์รามเกียรติ์ภาษาเขมร ฉบับหอพระ
สมุดวชิรญาณ 
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  ดองเนาะอนุชราพณา นามสูรปนักขา 
 ชาสรีมายากิจกล 
  ฦๅนามปีรพระเทศพล ทรงลักษณ์นิรมล 
 พันฦกพันฦๅโลกา 
  (ประชุมค าพากยร์ามเกยีรติ์ เล่ม ๓, ๒๕๔๗: ๗๑) 
   
 ๕.๕ ฉันท์เก่าแก่ภาษาไทย 
 หนังสือจินดามณี แบบเรียนภาษาไทยสมยัอยุธยา กล่าวถึงค าประพนัธ์ไว้หลายชนิด ในจ านวนนี้มีฉันท์สามวรรคด้วย
จ านวน ๖ ชนิด ได้แก่ สัททุลลวิกกีฬิต ๑๙, เยสันตา ๒๑, คัมภีรา ๑๙, ชินวรฉันท์ หรือมาลินีฉันท์ ๑๕, มงคลรตัน ๒๒, สกลรัต
นฉันท ๓๐ ฉันท์เหล่านี้ส่วนใหญ่มทีี่มาจากฉันท์ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต  
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจยัพบว่าฉันท์สามบาทในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยามีลักษณร่วมกันดังนี้ 
 ๑)  ฉันท์สามบาทส่วนใหญ่มีฉันทลักษณ์แบบเดียวกับท่ีปรากฏในวรรณกรรมภาษาบาลีหรือวรรณกรรมภาษา
สันสกฤต 
 ๒) ฉันท์สามบาทส่วนใหญ่มีจ านวนค าเป็นเลขคี่ ได้แก่ ๑๕, ๑๙, ๒๑ ยกเว้นมงคลรัตน มีจ านวน ๒๒ ค า 
 ๓) ฉันท์สามบาทแบ่งค าในวรรคไม่เท่ากัน ได้แก่ ๑๒, ๕, ๒ (ฉันท์ ๑๙), ๘, ๔, ๓ (ฉันท์ ๑๕) และ ๑๐, ๖, ๖ (ฉันท์ 
๒๒)  
 ๔) ฉันท์ชนิดต่างๆ สามารถใช้ในการประพันธ์เนื้อหาที่หลากหลายโดยอิสระ ไม่จ าเพาะชนิด เช่น ในสมยัปัจจุบัน 
นิยมแต่งบทไหว้ครู ยอพระเกียรตดิ้วยสัททุลวิกกีฬติฉันท์ แต่ในวรรณกรรมอยุธยา สัททุลวิกกีฬิตใช้พรรณนาธรรมชาติ หรือ
ด าเนินเรื่องโดยทั่วไป 
 ๕) วรรณกรรมเรื่องราชาพิลาปใช้ฉันท์สามวรรคมากเป็นพิเศษ ที่ส าคัญคือมีจัดวรรคสัทธราฉันท์เป็นสามวรรค 
ขณะที่ในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ จัดเป็นสี่วรรค โดยพิจารณาได้จากสมัผัสท้ายวรรค 
 
๖. ข้อสันนษิฐานว่าด้วยที่มาของฉันท์สามบาท 
 ๖.๑ วิธีการสรา้งฉันท์ชนิดใหม่ 
 ๑) ปรากฏเค้าการแยกคณะฉันท์ในฉันท์สี่บาทโดยทั่วไป เช่น วสันตดิลก เป็นฉันท์ ๑๔ ค า ในวรรณกรรมภาษาบาลี
และภาษาสันสกฤต หมายความวา่ บาทหนึ่งมี ๑๔ ค า หนึ่งบทจึงมี ๕๖ ค า ครั้นน ามาใช้ในภาษาไทย วสันตดลิกยังคงเรยีกฉันท์ 
๑๔ แตห่มายถึงสองบาท (สองวรรค) เป็น ๑๔ ค า หนึ่งบทจึงมีเพียง ๒๘ ค า 
 ๒) กวีไทยน าค าจากหน่ึงบาทของฉันท์ในภาษาบาลีและสันสกฤตมาแบ่งเป็นสามบาท โดยแยกตรงช่วงหยุดพักเสียง 
หรือยติ เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้จ านวนค าในหนึ่งบทสั้นลง เช่น สัททุลวกิกีฬิตฉันท์มีเพียง ๑๙ ค าต่อบท (เดิม ๗๖ ค า) มาลินีฉันท์
มีเพียง ๑๕ ค าต่อบท (เดิม ๖๐ ค า) เป็นต้น 
 ๖.๒ ความเป็นไปได้ของแนวคิดในการสร้างฉันท์ชนิดใหม่  
  ๑) เนื่องจากมีฉันท์สามวรรคในวรรณกรรมโบราณ เช่น ฉันท์คายตร ีฉันท์อริยสาวิตรี ฉันท์อุษณิห์ ฉันท์เหล่านี้น่าจะ
มีอิทธิพลต่อการสร้างฉันทลักษณ์ใหม่ในรูปแบบสามวรรคในสมยัอยธุยาได้ เนื่องจากฉันท์เหล่านี้ปรากฏในบทสวดที่ส าคัญ ทั้ง
ของฮินดูและของพุทธศาสนา จึงน่าจะเป็นท่ีรู้จักและนยิมในหมู่นักปราชญ์ผูเ้รียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต และน ามาปรับ
ใช้เป็นฉันท์สามวรรคในภาษาไทย 
 ๒) นอกจากฉันท์สามบาท หรือสามวรรคจากภาษาโบราณดังกล่าวข้างต้น ยังอาจมีต้นแบบจากกาพย์ฉบัง ท่ีมีสาม
วรรคเชน่กัน ซึ่งพบว่านิยมใช้มากในวรรณกรรมสมยัอยุธยา และยังใช้ประพันธ์ร่วมกับฉันท์ชนิดอื่นๆ ด้วย  
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๖. สรุป  
 ฉันท์สามวรรคที่กล่าวมาข้างต้น ยังนิยมใช้เรื่อยมาในปัจจบุัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อย ได้แก่ สทัราฉันท์นิยมใช้
เป็นฉันท์สี่วรรค ส่วนมงคลรัตนฉนัท์นั้นไม่ปรากฏการใช้แพร่หลาย พบเพียงการแต่งในเชิงทดลอง เช่น ฉันท์เรื่อง “รักเอย” 
(จังงัง, ๒๕๕๓: ออนไลน์) ประพันธ์ไว้ ๘ บท ส่วนฉันท์สามวรรคชนิดใหม่ ๆ ยังไม่ปรากฏความนิยมเพิม่ขึ้น 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าฉันท์เป็นร้อยกรองชนิดที่มีรูปแบบหลากหลายมาก ในวรรณกรรมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต 
แม้ในภาษาไทยกต็าม กวีไทยรับรปูแบบฉันท์มาเป็นจ านวนมาก ส่วนโคลง กาพย์ กลอน และร่ายทีม่ีลักษณะดั้งเดิมของไทย 
ปรากฏว่ามจี านวนน้อยกว่า เช่น ปรากฏโคลง ๑๔ ชนิด ร่าย ๒ ชนิด กาพย์ ๔ ชนิด (ประทีป วาทิกทินกร, ๒๕๓๑) 
 ฉันท์สามวรรคแสดงให้เห็นถึงความสามารถและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้อยกรอง ที่เรารับมาจากวรรณกรรม
ชาติอื่นๆ เข้ามาใช้ในภาษาไทย เมือ่กวีไม่นิยมใช้ ก็หายไป เหลือแต่ฉนัท์ชนิดที่นิยมใช้ ได้แก่ฉันท์ ๒๑, ฉันท์ ๑๙, และ ฉันท์ ๑๕ 
ซึ่งยังคงครุและลหุแบบเดิม เพยีงแต่ลดจ านวนบาทลงเท่านั้น เป็นไปได้ว่า แสดงให้เห็นว่าการก าหนดครลุหุของกวีในสมัย
โบราณนั้นยังคงไพเราะ น่าเขียนอ่าน(ฟัง) เหมาะกับรสนยิมของผู้คนในสมัยต่อๆมาเป็นอยา่งดี. 
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ปราสาทอิฐแหงลุมน้ําโขง: มรดกทางศาสนาและศิลปกรรมจากอินเดีย 
กอนพุทธศตวรรษที่ 15 

Brick architectures of Mae Khong Delta: Arts and religious heritage from India 
before 10th century BCE. 

 
วรรณพรรธน เฟรนซ 

หลักสตูรประวัติศาสตร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ  
บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “โบราณวัตถุศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครในอีสานใต : รองรอยหลักฐานการเจริญขึ้น
ของวัฒนธรรมเขมรโบราณ กอนพุทธศตวรรษท่ี 15” ซ่ึงมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครท่ีพบในภาค
อีสานตอนลาง ในฐานะหลักฐานซ่ึงยืนยันถึงการเผยแผอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรกัมพูชาโบราณ มาสูบริเวณภาคอีสานของ
ประเทศไทยอยางนอยต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 15   เน่ืองดวยการศึกษาโบราณวัตถุเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถใหผลการศึกษาท่ี
ชัดเจนได จึงมีการขยายผลโดยการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภาพรวมของโบราณสถาน และ แหลงโบราณคดีในแถบลุมนํ้าโขงท่ีมีอายุรวม
สมัยกัน จึงพบวา รูปแบบทางศิลปกรรมของโบราณสถานท่ีสรางดวยอิฐท่ีปรากฏอยูแถบลุมนํ้าโขง มีลักษณะรวมทางศิลปะ และ 
สถาปตยกรรมท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือ แสดงอิทธิพลของศิลปะอินเดียชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-13 ท่ีมีตอศิลปะขอมสมัยกอนเมืองพระ
นคร และ ศิลปะจาม อยางเห็นไดชัด     การศึกษาในหัวขอดังกลาว ผูวิจัยไดใชกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบทางประวัติศาสตรศิลปะ 
เพ่ือศึกษาลักษณะรวมทางสถาปตยกรรมของโบราณสถานท่ีสรางดวยอิฐในลุมนํ้าโขง และ สถาปตยกรรมตัวอยางในอินเดีย ท่ีสามารถ
แสดงความสัมพันธทางศิลปกรรมในภาพรวม ท้ังในดานวัสดุ ลักษณะการกอสราง และ ลวดลายประดับ ซ่ึงมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกันกับ
โบราณวัตถุท่ีพบรวมสมัยกัน  
คําสําคัญ: ปราสาทอิฐ ศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ศิลปะอินเดีย 
 

ABSTRACT  
This article is concerned as a part of the research work “ Pre Angkorean antiquities in Southern Esan region : the 
evidence of Khmer early impact before 9th century A.D.” This research mainly aims to study the pre-angkorean 
objects found from Southern Esan region as the archaeological evidences related to the Khmer early impact in 
this region since 9th  century A.D.   According to the study which is meant to understand the Khmer cultural 
impact in this region before 9th century A.D., studying only the artifacts would not be sufficient without the 
survey of archeological sites, thus, the researcher also did an intensive study in pre angkorean monuments 
located in the Mae Khong basin. The result came out stating that most of bricks monuments dated before 9th 
century A.D. are seen in a similar style which clearly reflected Indian arts influence in Khmer and Cham 
architectures as well as their antiquities.   In this current study, the researcher mainly followed the methodology 
of Art history by comparing the ancient monuments of Mae Khong basin with Indian architecture in the artistic 
style, decorative forms and materials. 
Keywords: Brick monuments, Pre Angkorean arts, Indian arts 
 
บทนํา  

ดินแดนแถบลุมนํ้าโขงถือเปนแหลงอารยธรรมของชุมชนโบราณท่ีมกีารปฏสิัมพันธกับชาวอินเดียมาเปนเวลานาน ดัง
จะปรากฏรองรอยของโบราณวัตถุ และ โบราณสถาน กระจายตัวอยูเปนจํานวนมากในบรเิวณท่ีราบลุมแมนํ้าโขง อารยธรรม
อินเดียจึงเปรยีบเสมือนรากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณในดินแดนแถบน้ีซึ่งสะทอนใหเหน็อยูในรูปของคติความ 
เช่ือ ปรัชญาทางศาสนา และ ศลิปกรรมแขนงตางๆ  ของรัฐโบราณท่ีเจริญข้ึนกอนพุทธศตวรรษท่ี 15 (ราวกลางคริสตศตวรรษ
ท่ี 9) บริเวณลุมแมนํ้าโขงตอนลาง อันไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลาว กัมพูชา และ ภาคกลางตอนลาง
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ของเวียดนาม เคยเปนแหลงกําเนิดของอารยธรรมท่ีมีพัฒนาการยาวนาน อยางนอยตั้งแตสมยักอนประวัติศาสตรตอนปลาย 
และ เปนท่ีตั้งของอาณาจักรโบราณสามแหงท่ีสําคญั ซึ่งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ศาสนา และ 
ศิลปกรรม ในภูมิภาคน้ี ไดแก รัฐฟูนัน เจนละ ทางตอนใตของกัมพูชา และ จามปา ซึ่งตั้งอยูในบริเวณชายฝงภาคกลาง และ 
ใตของประเทศเวียดนาม กลุมรัฐโบราณในยุคเริ่มแรก ไดกําเนิดข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 10 ภายใตอิทธิพลทางวัฒนธรรม 
จากอินเดีย ทําใหนักวิชาการบางทานไดใหคํานิยาม กลุมรัฐโบราณ เหลาน้ีวา เปนรัฐโบราณภายใตวัฒนธรรมอินเดีย หรอื 
Indianize states of Southeast Asia (Coèdes,1948) จนกระท่ังถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 15-16 รัฐโบราณเหลาน้ีไดขยายตัว
เปนอาณาจักรขนาดใหญ มีพัฒนาการทางสังคมท่ีซับซอนยิ่งข้ึน และ สรางสรรคเอกลักษณทางศลิปวัฒนธรรมท่ีเปนแบบอยาง
เฉพาะกลุม เชน ศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร หรือ  ศลิปะจามปา เปนตน  

แมวา พัฒนาการทางประวัตศิาสตรกลุมรัฐโบราณในแถบลุมนํ้าโขงตอนลางท่ีเจรญิข้ึนกอนพุทธศตวรรษท่ี 15 จะไม
ปรากฏชัดเจนนักจากหลักฐานทางดานเอกสาร นอกจากไดรับการกลาวอางถึงในวรรณกรรมของตางชาติ และ เอกสารท่ี
บันทึกโดยชาวจีน แตรองรอยหลกัฐานทางดานโบราณคดี ยังสามารถนํามาศึกษาวิเคราะหไดถึงวัฒนธรรมทางดานตางๆของ
ผูคนซึ่งตั้งถ่ินฐานอยูในดินแดนแถบน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง เก่ียวกับมรดกวัฒนธรรมทางดานศาสนา และ ศิลปกรรม อันปรากฏ
ทางสถาปตยกรรมของโบราณสถาน  
 
กระบวนการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะ   

เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีมุงเนนในการใชทฤษฎีการเปรยีบเทียบในแนวทางของการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะ จึง
จําเปนตองอธิบายเก่ียวกับลักษณะการศึกษา และ ขอบเขตของวิชาประวัติศาสตรศิลปะดังตอไปน้ี  

ประวัติศาสตรศิลปะ หมายถึงสาขาวิชาทางดานงานศิลปะท่ีเก่ียวกับประวัติความเปนมาทางประวัติศาสตรและ 
บริบทของลักษณะ (stylistic contexts) เชน ประเภทของศิลปะ (genre), ลักษณะการออกแบบ (design), รูปทรง (format) 
และ การออกมาเปนรูปราง (look) ซึ่งรวมท้ังศิลปะสาขาหลักท่ีไดแกจิตรกรรม ประติมากรรม และ สถาปตยกรรม และ
รวมท้ังสาขายอยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานศิลปกรรม  กระบวนการศกึษาประวัติศาสตรมุงเนนศึกษางานศิลปกรรมโดยการ
วิเคราะหเปรยีบเทียบเพ่ือใหเห็นลาํดับอายุสมัย คานิยมทางสังคม คติความเช่ือ หรือ จุดมุงหมายในการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมช้ินน้ันๆ และ ระบบสัญลักษณ   ในบทความช้ินน้ี จะเนนศึกษาโดยกระบวนการเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปกรรม 
แลวจึงนํามาวิเคราะหผลเพ่ืออธิบายความสมัพันธระหวางศิลปกรรมโบราณในอินเดยี ท่ีสงอิทธิพลมายังงานสถาปตยกรรมใน
แถบลุมนํ้าโขงกอนพุทธศตวรรษท่ี 15 
 
สถาปตยกรรมอิฐแบบอินเดียภาคเหนือ : ชวงสมัยราชวงศคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-11) และ อาณาจักรโบราณหลัง
การลมสลายของราชวงศคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-18)  

อาจกลาวไดวา ลทัธิศาสนาจากอินเดียไดสงอิทธิพลตอ รูปแบบความเช่ือ ขนบธรรมเนียม และ ศิลปกรรมของชาว
พ้ืนเมืองในแถบลุมนํ้าโขงเปนอยางมาก ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-15 ปรากฏรองรอยหลักฐานการนับถือศาสนาพุทธ และ 
พราหมณ ในภูมิภาคน้ี ท้ังท่ีเปนประติมากรรมรูปเคารพ และ โบราณสถานท่ีสรางอุทิศข้ึนเพ่ือศาสนาน้ันๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ศาสนาพราหมณนิกาย ไศวะ และ ไวษณพ ซึ่งนับถือพระศิวะ และวิษณุเปนใหญ ตามลําดับ จากการศึกษาทางโบราณคดี พบ
หลักฐานการปฏิบัติบูชาในลัทธิดังกลาวอยูท่ัวไป และมีการสรางศาสนสถานดวยอิฐ ปราสาทบางแหงมีรูปทรงคลายคลึงกัน
กับศาสนสถานในศิลปะอินเดียภาคเหนือท่ีถูกจัดจาํแนกตามคัมภีรศิลปศาสตรวา ศิลปะแบบ นครา (Nagara) อันมีเอกลกัษณ
ของรูปทรงสถาปตยกรรมอันมีเครื่องยอดสอบสูงคลายกับลักษณะของภูเขา ดวยเหตุน้ี อาคารสถาปตยกรรมแบบอินเดียเหนือ
ท่ีมีลักษณะดังกลาวจึง ถูกเรียกวา “ศิขร” สันนิษฐานวาสราง ข้ึนอยางแพรหลายในอินเดียภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตราวพุทธศตวรรษท่ี 11 จนกระท่ังถึง ราวพุทธศตวรรษท่ี 18 อันจัดอยูในกลุมศิลปะแบบคุปตะ 
และในอาณาจักรโบราณยุคกลางท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปกรรมราชวงศคุปตะ  
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องคประกอบของสถาปตยกรรมท่ีสรางดวยอิฐในศลิปะอินเดียภาคเหนือ (ศิขร)  

(ท่ีมาของภาพ http://tspasibhopal.nic.in/elements_of_temple.html) 

 

ลักษณะของสถาปตยกรรมศิขรในศิลปะอินเดียซึ่งมักจะสรางดวยอิฐ จากลักษณะโดยท่ัวไปจะพบวา เทวาลัยใน

ศิลปะภาคเหนือ ชวงพุทธศตวรรษท่ี 12-18 เปนอาคารทรงปราสาท (Prasada) อันหมายถึงอาคารท่ีมีลักษณะเปนทรงซอน

ช้ัน สวนยอดของศิลปะอินเดียเหนือสรางเปนช้ันหลังคา และ หลังคาลาด และ มีการยกกระเปาะ (การสรางมิติของอาคารโดย

ใหมีการนูนข้ึนของผนัง) โดยรอบของตัวอาคารอิฐอีกดวย (เชษฐ ติงสัญชลี, 2558, น. 129) 

โดยในระยะตน คือราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 สมัยปลายราชวงศคุปตะ สถาปตยกรรมอิฐมักจะสรางเปนอาคารเดีย่ว 

มีช้ันหลังคาซอนทรงสอบสูงคลายภูเขา เชน เทวาลัยอิฐท่ีภิตารเกาว (Bhitargaon)  เมืองกานปูร (Kanpur) และ เทวาลัย

เทวคฤหะ (Deogarh) รัฐอุตรประเทศ  บางครั้งก็อาจมีการขยายช้ันหลังคาลาดตรงบริเวณมุขดานหนา รองรับดวยเสาค้ํา ซึ่ง

จะถูกพัฒนาเปนมณฑปแบบทึบในเวลาตอมา 

พัฒนาการของสถาปตยกรรมอิฐในอินเดียเหนือภายหลังการลมสลายของราชวงศคุปตะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 

เริ่มปรากฏการสรางอาคารทรงศิขรอยางชัดเจน อาคารทรงศิขร มักจะปรากฏเปน ศิชรแบบเดี่ยวมีโครงสรางไมซับซอน เมื่อ

พิจารณาจากผังจะพบวา เทวาลัยประธานทรงศิขร ซึ่งดานในเปนหองครรภคฤหะ (garbhagriha) มีเพียงสวนท่ียื่นออกมา

ลักษณะคลายมณฑป (mandapa) ผังสี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาลาด ท่ีสรางข้ึนเพ่ือประกอบศาสนกิจ 

จนกระท่ังในสมัยตอมา เทวาลัยทรง ศิขร ในศิลปะอินเดียภาคเหนือจึงไดรับการพัฒนาใหมีความซับซอนยิ่งข้ึน โดย

ใชการเพ่ิมจํานวนของศิขรจําลองประกอบสวนยอด รวมท้ัง การตอเติมมณฑปขยายจากดานหนา และ มุมตางๆเปนลําดับ      

มีการสรางเอกลักษณของอาคารทรงศิขรอยางแพรหลายในอินเดียเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการสนับสนุนของ

ราชวงศตางๆ เชน ปรากฏในศิลปะแบบจันเทละ แควนมัธยประเทศ (Chandela style of Madhaya pradesh) และ กลิงคะ 

แควนโอริสสา (Kalinga stlye of Odhisa) 
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เทวาลัยอิฐ ท่ีหมูบานภิตารเกาว (Bhitargaon) เมืองการปูร (Kanpur) ซึ่งถือวาเปนโบราณสถานในศลิปะอินเดยีแบบคุปตะท่ีมี

ขนาดใหญท่ีสดุ (Kramrisch : 1976; Michell 157: 1989) 

 

 

เทวาลัยศลิปะแบบคุปตะ ท่ีเมืองพุทธคยา สรางในรูปแบบมณฑปท่ีมีหลังคาลาดดานหนา รูปแบบของเสาค้ําสามารถกําหนด

อายุไดในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-12 

เปนท่ีนาสนใจวา รูปแบบเทวาลัยท่ีสรางดวยอิฐในลุมนํ้าโขงกอนพุทธศตวรรษท่ี 15 มีลักษณะทางสถาปตยกรรม 

และ ผัง คลายกันกับทรงศิชรในศิลปะอินเดียภาคเหนือระยะแรก  จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมทางศาสนา และ ศิลปกรรม

จากอินเดียภาคเหนือ เริ่มจะสงอิทธิพลเหนือดินแดนแถบน้ี ตั้งแตอยางนอยราวพุทธศตวรรษท่ี 12  
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เทวาลัยลักษมัน เมืองศิรปูร (Lakshman temple, Sirpur) ตัวอยางของอาคารทรงศิขร อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12  

(ท่ีมาของภาพ https://www.cgplaces.com/2017/10/lakshmana-laxman-temple-sirpur-mahasamund-

chhattisgarh.html) 

 

 
เทวาลัยขชุราโห แควนมัธยประเทศ (Khajuraho temple , Madhaya Pradesh) ศิลปะอินเดียภาคเหนือสมัยหลัง 

ในราชวงศจันเทละ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-17) 

 
สถาปตยกรรมแบบอินเดียภาคใต : ราชวงศปลลวะ (พุทธศตวรรษท่ี 12-14) และ โจฬะ (พุทธศตวรรษท่ี15-18) 
 ภายหลังจากการลมสลายของราชวงศคุปตะ อาณาจักรตางๆในอินเดียภาคใตจึงเกิดความพยายามท่ีจะแขงขันกัน

เพ่ือสถาปนาอาณาจกัรของตนใหยิ่งใหญท้ังทางอํานาจการปกครอง ศาสนา และศิลปกรรม ในดินแดนภาคใตของอินเดีย อัน

เปนบริเวณท่ีถัดลงมาจากท่ีราบสูงเดขขาน (Deccan region)  โดยมีกลุมงานศิลปะท่ีสําคัญกําเนิดข้ึนในแถบฝงตะวันออกของ

รัฐทมิฬนาฑุ ซึ่งอุปถัมภโดยราชวงศปลลวะ (พุทธศตวรรษท่ี 12-14) และ ราชวงศโจฬะ (พุทธศตวรรษท่ี15-18)  
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เชนเดียวกับงานศิลปกรรมในภาคเหนือ สถาปตยกรรมในอินเดียใตยอมไดรับอิทธิพลมาจากคัมภีรศิลปศาสตร โดย

รูปแบบงานสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณของชาวทมิฬ คือการสรางอาคารทรงวิมาน หรือ รูจักกันในอีกช่ือ คือ ฑราวิท ศิขร 

ท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากอินเดียภาคเหนือ  

วิมาน ในศิลปะอินเดียใต ประกอบดวย เรือนธาตุเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเปนท่ีประดิษฐานหอง   ครรภคฤหะ ช้ัน

เครื่องยอดซึ่งจําลองช้ันเรือนธาตุซอนช้ันลดหลั่นกัน จนกระท่ังถึงยอดท่ีทําเปนโดมแปดกลีบ ลักษณะของอาคารทรงวิมานใน

ระยะแรกของศิลปะปลลวะ ดังจะพบตัวอยางไดจาก กลุมเทวาลัยท่ีเมืองมามัลปุรัม (Mamalpuram) รัฐทมิฬนาฑ ุ

 

 
อาคารทรงวิมานในศิลปะอินเดยีภาคใต 

(ท่ีมาของภาพ http://tspasibhopal.nic.in/elements_of_temple.html) 
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กลุมเทวาลัยท้ังหา (ปญจรถะ) ท่ีมามัลปุรัม (Mamalapuram) 

 

การสรางอาคารทรงวิมานในระยะแรกน้ันมีขนาดเล็ก และ มักจะสรางเปนอาคารเดี่ยว จนเมื่อสมัยตอมาในชวง

ราชวงศโจฬะ อาคารทรงวิมานจึงยืดสูงข้ึน จนกระท่ังถึง 12- 13 ช้ัน และกลายเปนอาคารท่ีสูงท่ีสุดในผังของเทวาลัย 

ดานหนาของวิมานมีการสรางมณฑปตอเติมเช่ือมตอกันไปตามลําดับ ลอมรอบดวยทางเขาอันเปนโคปุระท้ังสี่ทิศ 

 

 
มหาวิมานพฤหเทศวร เมืองตันชอร รัฐทมิฬนาฑุ สรางข้ึนตามแบบศลิปะแบบโจฬะ 

(ท่ีมาของภาพ http://rakheeghelani.com/2012/03/01/the-temples-of-tamil-nadu-kanchipuram-

mahabalipuram-thanjavur-madurai-rameswaram/) 
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นอกจากความสําคัญดานรูปแบบทางสถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณแลว กลุมเทวาลัยในอินเดียภาคใตมักจะสราง

ดวยหิน ซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูเปนจํานวนมากในแถบอินเดียใต แมวางานสถาปตยกรรมในแถบลุมนํ้าโขงในชวง

กอนพุทธศตวรรษท่ี 15 มักจะสรางดวยอิฐ แตรองรอยของอิทธิพลทาง สถาปตยกรรมของศิลปะอินเดียภาคใตก็ยังคงปรากฏ

อยูบางในกลุมปราสาทเขมร และ จามปาบางแหง 
 
ปราสาทอิฐในลุมน้ําโขง : ความสัมพันธในดานศิลปกรรมระหวางอินเดีย และ ภูมิภาคลุมน้ําโขง  

วัฒนธรรมอินเดียน้ันถือไดวาสงอิทธิพลตองานศิลปกรรมในลุมนํ้าโขงกอนพุทธศตวรรษท่ี15เปนอยางมาก ในชวง
พัฒนาการทางสังคมระดับแรกเริ่ม (early urbanization)   แมจะปรากฏวาการสรางปราสาทอิฐจะไดรับความนิยมในลุมนํ้า
โขงอยางกวางขวางในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 กอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางเปนหินทราย หรือ ศิลาแลงใน
สมัยตอมา  แตมีเพียงจํานวนไมมากนักท่ียังคงสภาพเดิมซึ่งสามารถใชศึกษารองรอยทางศิลปกรรมได จึงขอยกตัวอยางจาก 
กลุมปราสาทอิฐ ท่ีเมือง   สมโบรไพรกุก (Sombor preikuk) จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา  ปราสาทภูมิโปน ตําบล ดม 
อําเภอ สังขละ จังหวัดสุรินทร (Phum Pon temple) และ กลุมปราสาทมิเซิน (My son sanctuary) จังหวัดกวางนาม 
ประเทศเวียดนาม ซึ่งปจจุบันน้ี กลุมปราสาทอิฐจากท้ังแหลงโบราณคดีท้ังสามแหง ไดรับการยกยองจากนักวิชาการท้ัง
ทางดานโบราณคดี และ ประวัติศาสตรศิลปะ ในฐานะเปนกลุมอาคารท่ีทรงคุณคาทางศิลปกรรม และ ถือเปนตัวอยางของ
สถาปตยกรรมท่ีไดรับอิทธิพลอินเดียในภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงไดอยางชัดเจน 

 

  
 

แผนทีแสดงแหลงโบราณคดีท่ีกลาวถึงในบทความ 1. ปราสาทภูมิโปน จ.สุรินทร 2. กลุมปราสาทสมโบรไพรกุก อ.กําปงธม 
ประเทศกัมพูชา และ 3.  โบราณสถานเมืองมิเซิน จ.กวางนาม ประเทศเวียดนาม0

1 
 
กลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนครท่ีสมโบรไพรกุก จังหวัดกําปงธม ประเทศกัมพูชา 

เมืองสมโบรไพรกุก หรือ อิศานปุระ สถาปนาโดยพระเจาอีศานวรมนั เพ่ือใหเปนศูนยกลางทางศาสนาพราหมณของ
อาณาจักรเจนละ ดวยเหตุน้ี จึงสามารถกําหนดอายุของงานสถาปตยกรรมดังกลาวใหอยูในชวงราวพุทธศตวรรษ 12-13 

1
 คนควาเพ่ิมเติมจาก  https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-southeast-asian-studies/article/transition-to-

the-preangkorian-period-300500-ce-thala-borivat-and-a-regional-
perspective/AEC80A473E33ED556489658939C261D2/core-reader 
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เน่ืองจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุกไดถูกสรางข้ึน ในบริเวณพ้ืนท่ีราบซึ่งมีขนาด 6 ตารางกิโลเมตร กลุมปราสาทจึงมีการ
แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปราสาทดานเหนือ ดานกลาง และ ดานใต  
 กลุมปราสาทสมโบรไพรกุก ถูกจัดใหอยูในกลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร เน่ืองจากรูปแบบสถาปตยกรรม 
ผังท่ีเปนสี่เหลี่ยมไมมีการเพ่ิมมมุ และ การใชอิฐในการกอสราง ผังของอาคาร มักจะเปนอาคารเดี่ยว หรือ จัดเปนกลุม โดยวาง
ตําแหนงอาคารอยางไมมรีะบบท่ีมรีะเบียบแบบแผนชัดเจน นอกจากน้ี  การกอเรือนธาตุและการสรางหลังคาซอนช้ัน ก็ยังคง
ปรากฏอิทธิพลของอินเดียในรูปแบบของลวดลายสลักบนอาคาร และ ลกัษณะการซอนช้ันของอาคาร โดยการจําลองเรือนธาตุ
ในแตละช้ันซอนน้ันปรากฏวามลีักษณะท่ี คลายคลึงกันกับอาคารทรงวิมานในอินเดียใต 

เมืองสมโบรไพรกุก หรือ อิศานปุระ สถาปนาโดยพระเจาอีศานวรมัน เพ่ือใหเปนศูนยกลางทางศาสนาพราหมณของ

อาณาจักรเจนละ ดวยเหตุน้ี จึงสามารถกําหนดอายุของงานสถาปตยกรรมดังกลาวใหอยูในชวงราวพุทธศตวรรษ 12-13 

เน่ืองจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุกไดถูกสรางข้ึน ในบริเวณพ้ืนท่ีราบซึ่งมีขนาด 6 ตารางกิโลเมตร กลุมปราสาทจึงมีการ

แบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปราสาทดานเหนือ ดานกลาง และ ดานใต  

 กลุมปราสาทสมโบรไพรกุก ถูกจัดใหอยูในกลุมปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร เน่ืองจากรูปแบบสถาปตยกรรม 

ผังท่ีเปนสี่เหลี่ยมไมมกีารเพ่ิมมุม และ การใชอิฐในการกอสราง ผังของอาคาร มักจะเปนอาคารเดี่ยว หรือ จัดเปนกลุม โดยวาง

ตําแหนงอาคารอยางไมมีระบบท่ีมีระเบียบแบบแผนชัดเจน นอกจากน้ี  การกอเรือนธาตุและการสรางหลังคาซอนช้ัน ก็ยังคง

ปรากฏอิทธิพลของอินเดียในรูปแบบของลวดลายสลกับนอาคาร และ ลักษณะการซอนช้ันของอาคาร โดยการจําลองเรือนธาตุ

ในแตละช้ันซอนน้ันปรากฏวามีลักษณะท่ี คลายคลึงกันกับอาคารทรงวิมานในอินเดียใต  

 

 
ปราสาทสมโบรไพรกุก หมูใต หลังท่ี1 (ปราสาทยายปวน) ท่ีปรากฏการซอนช้ันของเครื่องยอดคลายคลงึกันกับอาคาร 

ทรงวิมาน 

(ท่ีมาของภาพ http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/) 
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ตัวอยางลวดลายสลักประดับอาคาร (จันทรศาลา หรือ กุฑุ) ท่ีมีคนอยูภายในจากปราสาทสมโบรไพรกุก (ซาย) มีรูปแบบท่ี

คลายคลึงกันกับศิลปะอินเดียภาคเหนือ จากเทวาลัยลักษมณั เมืองศิรปูร (ขวา) 

 

 
เสาประดับกรอบประตูจากกลุมปราสาทสมโบรไพรกุก จัดอยูในชวงศิลปะเขมร แบบสมโบรไพรกุก –ไพรเกมง (อายุราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 12- 14) 

หากศึกษาในดานโครงสรางสถาปตยกรรมก็จะพบวา ลักษณะการกออิฐของปราสาทสมโบรไพรกุก เปนการกอแบบ

สันเหลื่อม (corbel arch) ซึ่งเปนท่ีนิยมในศิลปะอินเดีย และ สกุลชางอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลวดลายบัวประดับเสา

ของปราสาทสมโบรไพรกุก เปนรูปแบบลายบัวกลม ประดับดวยลายเฟองอุบะ ซึ่งเปนอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 

ท้ังน้ีเปนท่ีนาสนใจวา ลักษณะลวดลายของเสาประดับเชนน้ี ยังคงปรากฏท่ีปราสาทอ่ืนท่ีมีอายุสมัยกอนเมืองพระนคร (กอน

พุทธศตวรรษท่ี15) ท้ังในและนอกประเทศกัมพูชา เชนท่ี ปราสาทภูมิโปน จึงอาจนําไปสูขอสันนิษฐานไดวา ลวดลายบัว

ประดับเฟองอุบะบนเสากลม เปนเอกลักษณของศิลปะเขมรสมัยกอนเมืองพระนครท่ีสืบตอมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ 

 
ปราสาทภูมิโปน ตําบลดม อําเภอ สังขละ จังหวัดสุรินทร 
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ปราสาทภูมิโปน ถือไดวาเปนปราสาทเขมรสมัยกอนเมืองพระนครท่ีมีความสมบูรณท่ีสุดในประเทศไทย ท้ังน้ี แมใน

ปจจุบันจะคงเหลือแตเพียงปราสาทประธาน และ ซากฐานศิลาแลงทางดานทิศใตของปราสาทประธานซึ่งสันนิษฐานวาอาจ

เปนสวนของมณฑป แตช้ินสวนของทับหลัง และ เสาประดับกรอบประตู ซึ่งถูกจัดแสดงอยูท่ีพิพิธภัณฑแหงชาติสุรินทร 

สามารถกําหนดอายุของปราสาทไดถึงพุทธศตวรรษท่ี 12-13 จัดเปนศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทยแบบไพรกเมง         

(สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549, น.253; 2539, น.83-84) 

            ปราสาทมีลักษณะเปนปราสาทอิฐ จํานวน 3 หลัง โดยท่ีไมไดวางผังเปนระเบียบซึ่งเปนลักษณะท่ีปรากฏเสมอใน

แผนผังกอนเมืองพระนคร ผังสี่เหลี่ยมไมมีการยอมุม การซอนช้ันของเครื่องยอด เปนลักษณะเดียวกันกับท่ีปราสาทสมโบรไพร

กุก คือเปนการจําลองช้ันเรือนธาตุซอนช้ันลดหลั่นกันข้ึนไป ตามแบบอาคารทรงวิมานในศิลปะอินเดียใต ท้ังน้ีจึงอาจ

สันนิษฐานไดวา ปราสาทอิฐท่ีสรางข้ึนในภาคอีสานของประเทศไทย อาจจะไดรับอิทธิพลทางดานศิลปกรรมจากอินเดีย โดย

ผานมาทางกระแสอํานาจทางการเมืองจากอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเจริญข้ึนในดินแดนแหงน้ี มาอยางนอยตั้งแตราวพุทธศตวรรษ

ท่ี 11-12 

 

 
 

ปราสาทภูมิโปน อ.ดม จังหวัด สรุนิทร 
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ภาพถายกอนการบูรณะของปราสาทภูมิโปน 

 

 
ช้ินสวนของเสาประดับกรอบประตูจากปราสาทภมูิโปน (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสรุินทร) 

 

ปราสาทมิเซิน A1 จังหวัดกวางนาม ประเทศเวียดนาม 

 กลุมปราสาทมิเซิน เปนกลุมโบราณสถานท่ีสรางดวยอิฐท้ังหมด ตั้งกระจัดกระจายอยูบนพ้ืนท่ี 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง

สรางข้ึนในเขตภูเขาศักดิ์สิทธ์ิซึ่งปรากฏในหลักฐานจารึกวา เมืองภัทรปุระ อันเปนท่ีประดิษฐาน ศิวลึงคประจําราชอาณาจักร

จามปา ท้ังน้ี ปราสาทมิเซิน ถูกแบงเปน 7 กลุม โดยกลุมท่ีสรางข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 15 คือกลุม A, B ,C และ D สวน

กลุม E ซึ่งเปนโบราณสถานท่ีเกาแกท่ีสุด ไดถูกทําลายในขวงสงครามเวียดนาม 
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ปราสาทมเิซิน A1 

(ท่ีมาของภาพ http://www.sac.or.th/databases/seaarts/th/architectureth/) 

เชนเดียวกับกับปราสาทอิฐในเขมร และ ไทย ปราสาทมิเซิน ซึ่งเปนปราสาทอิฐท่ีสรางข้ึนในศิลปะจามชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 15 น้ันปรากฏอิทธิพลทางดานสถาปตยกรรมจากอินเดีย ท้ังในดานสถาปตยกรรม และ ลวดลายประดับเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดช้ันหลังคาเครื่องยอดซอนช้ันเปนลักษณะของการตอเรือนธาตุจําลองลดหลั่นกันไป คลายคลึงกับ
ทรงวิมานในอินเดียภาคใต ผังเดี่ยว ลักษณะเปนการสรางอาคารกลุม(กะลัน) จัดวางอยางไมเปนระบบ แตท้ังน้ี ปราสาทมิเซิน 
A1 ก็ยังคงเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของจาม คือการใชเสาประดับเซาะรอง ประดับดวยลวดลายพันธุพฤกษา ซึ่ง
สันนิษฐานวาเปนศิลปะแบบอินเดียเหนือท่ีสงผานมาจากชวาอีกช้ันหน่ึงกอนท่ีจะถึงจามปา  นอกจากน้ี ลักษณะของศิลปะจาม
ยุครุงเรืองก็ยังคงปรากฏบนซุมรูปพุมขาวบิณฑ ท่ีสืบตอมาจากศิลปะจามรุนกอนหนาคือสมัยดงเดือง (Doung Duang) 
 
 

 
 

ปราสาทมเิซิน กลุม A1 การประดบัผนังแสดงใหเห็นลวดลายพันธพฤกษา และการใชเสาเซาะรองอันเปนเอกลักษณ 
ของศิลปะจาม 

 
ปราสาทอิฐในลุมน้ําโขง และ หลักฐานการเขามาของศาสนาพราหมณจากอินเดียในชวงกอนพุทธศตวรรษท่ี 15  
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การเขามาของชาวอินเดียไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนแบบดั้งเดิมแถบลุมนํ้าโขง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับรับเอาวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวอินเดียมาผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จนกระท่ัง

กลายเปนเอกลักษณของแตละอาณาจักร ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนในดานศิลปะ และ สถาปตยกรรมโบราณสกุลชางตางๆท่ีเจริญ

ข้ึนในแถบลุมนํ้าโขงชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-18 

จากการศึกษาของนักวิชาการทางดานโบราณคดี และ ประวัติศาสตรศิลปะ  ในบริเวณโบราณสถานท้ังสามแหง 

(Schweyer Valérie, 2011, น. 177; อชิรัชญ ไชยพจนพานิช, 2557,น.124; รุงโรจน ธรรมรุงเรือง, 2557, น. 126, 171) ได

ขอมูลท่ีตรงกันวา ปราสาทอิฐท้ังสามกลุม ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีประกอบศาสนกิจของศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกาย 

เชนเดียวกับปราสาทอิฐหลังอ่ืนๆท่ีรวมสมัยกัน การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรม และ คติความเช่ือทางศาสนา อาจนําไปสู

ขอสันนิษฐานถึง แหลงท่ีมาของกลุมชาวอินเดียท่ีเดินทางเขามาในบริเวณลุมนํ้าโขงแหงน้ีในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-12   ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมคนท่ีมาจากหลากหลายวรรณะ แตมีจุดประสงคเดียวกันคือ ความตองการเสาะแสวงหาสินคา และ   การ

เสี่ยงโชคในดินแดนท่ีหางไกล  

ดวยเหตุน้ี กลุมงานสถาปตยกรรมอิฐ จึงเปรียบเสมือนหลักฐานหน่ึงซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในมรดกทาง

วัฒนธรรมจากอินเดียท่ีเจริญข้ึนในหมูชนพ้ืนเมือง อันเปนผลมาจากการเผยแพรศาสนาพราหมณอยางแพรหลายจนกระท่ัง

สามารถกลายเปนหน่ึงในลัทธิศาสนาท่ีสําคัญในอาณาจักรโบราณได 

การศึกษาเก่ียวกับลัทธิตางๆของศาสนาพราหมณในอินเดียทําใหทราบวา ในชวงสมัยกลางคือราวพุทธศตวรรษท่ี 

12-19 อาณาจักรตางๆเจริญข้ึนโดยมีพ้ืนฐานรวมกันคือนับถือศาสนาพราหมณ โดยศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกายจะไดรับ

การนับถืออยางแพรหลายในอินเดียภาคใต ในขณะท่ี ลัทธิไวษณพนิกายกลับเจริญข้ึนอยางกวางขวางในอินเดียภาคเหนือ 

(เชษฐ ติงสัญชลี, 2558, น.114) 

 แมวาโบราณสถานซึ่งสรางข้ึนในลุมนํ้าโขงโดยมากจะเปนศาสนสถานในลัทธิไศวนิกาย  แตกระน้ันก็มิอาจสรุปไดวา 

กลุมชาวอินเดียท่ีเดินทางเขามาเผยแพรศาสนาพราหมณน้ันเปนชาวอินเดียใต เน่ืองจาก หลักฐานทางดานศิลปกรรม แสดงให

เห็นถึงการผสมผสานกันระหวางโครงสรางของอาคารทรงวิมานแบบอินเดียใต และ ลวดลายประดับซึ่งคลายคลึงกันกับศิลปะ

คุปตะ นอกจากน้ี ยังมีลักษณะบางประการของช้ันยอดปราสาทอิฐในลุมนํ้าโขง ท่ีมิไดมีรูปแบบเปนยอดโดมแปดกลีบตาม

ลักษณะของวิมานอยางแทจริง หากแตบางแหงพบวา ยอดสุดของปราสาทเปนดอกบัว หรือ สรางข้ึนเปนทรงสอบสูงคลาย

อาคารอิฐทรงศิขร ท่ีไมมีการยกกระเปาะของผนัง ท้ังน้ี จึงอาจกลาวไดวา กระแสอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ และ ศิลปกรรม

จากอินเดียน้ัน คงจะเขามาจากท้ังสองภูมิภาค 

 เปนท่ีนาสนใจวา ลักษณะผสมทางศิลปกรรมน้ัน สอดคลองกับหลักฐานจารึกเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร ท่ีกลาวถึง

การเขามาของนักบวชชาวอินเดียท้ังจากภาคเหนือ และ ภาคใต เชน จารึกท่ีสมโบรไพรกุก (no.16 , K.438) กลาวถึงพราหมณ

ผูหน่ึงในราชสํานักเขมร ช่ือ ทุรคาสวามิน (Durgaswamin) จาก      ทักษิณปทา (Daksinapatha) ผูมีความเช่ียวชาญใน 

ไตรเตรยศาสตร (Taittiriya) (Boisselier, 1963, น.38) นอกจากน้ี พราหมณจากอินเดียเหนือนามวา ศังกรสวามิน 

(Sakraswamin)  ก็ยังไดอภิ เษกกับเจาหญิงโสภาชยา (Sobhajaya) และไดสรางเทวาลัยลัทธิไศวนิกายอีกดวย 

(Bhattacharya, 1961, น. 27)  

 รองรอยของแหลงกําเนิดลัทธิศาสนาพราหมณในอินเดีย ยังคงปรากฏในช่ือของศิวลึงค ในอาณาจักรเขมรสมัยกอน

เมืองพระนคร ซึ่งช่ือของศิวลึงคบางฃองคเชน Kedaresvara อันเปนพระนามของลึงคท่ีพบบอยในจารึกเขมรสมัย 

 

กอนเมืองพระนคร ก็ปรากฏท่ีมาท้ังในอินเดียภาคเหนือ และ ภาคใต นอกจากน้ี  ช่ือของพระศิวะในจารึกเขมรสมัยกอนเมือง

พระนคร เมื่อศึกษาแลวพบวามีท่ีมาหลากหลาย ท้ังภาคเหนือ ใต และ ตะวันตกของอินเดียอีกดวย (Bhattacharya, 1961, น. 

51-56) หลกัฐานเหลาน้ี ยอมสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวพ้ืนเมืองในแถบลุมนํ้าโขงท่ีสามารถปรับ
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เราเอาวัฒนธรรมท่ีมาจากหลากหลายภูมิภาคในอินเดีย ปรับรับจนเกิดความลงตัว จนกลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรม และ 

ศิลปกรรมของตนในท่ีสุด 
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ผลการใชชุดกิจกรรม เร่ือง วิถีประชาธิปไตย รายวชิาศาสนาและหนาที่พลเมือง  

สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
Results of Using a Series of Activities “Democratic Way Religious and 

Citizenship” on Non-formal and Informal Center Student 
 

วิสันต  สุระเสน  

ชวนพิศ  รักษาพวก 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภมูิ 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางและพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ี
พลเมือง สําหรบันักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80        
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม 4) เพ่ือศึกษาความคงทนในการ
เรียนรูของนักศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอเกษตรสมบูรณ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเด่ือ จํานวน  1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม (Cluster  Random Sampling)  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จาํนวน 8 แผน ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  ผลการวิจัย พบวา  ผลการใชชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 
84.87/80.44   นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   นักศึกษามีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากและมีความคงทนในการเรียนรู   
คําสําคัญ:  วิถีประชาธิปไตย  
 

ABSTRACT 
This research aims to 1) to create and develop a series of activities  “Democratic Way : Religious and Citizenship 
for non-formal and informal center, secondary school students that meet the criteria 80/80 ;   2) to compare 
student ' s learning achievement ; 3) To study the student ' s satisfaction toward the series of activities ; 4) To 
study the persistence of student learning Thirty student at the Non3formal and Informal Education Center of 
Kasetsommboon Secondary School, Bandue District were participated in this study. A Cluster Random Sampling 
was used to obtain the participants. Research instrument included eight learning activity plan, a series of activities 
and achievement and persistence in learning democratic way.  Research instrument the finding: Results of using a 
series of activities. Was 84.87 / 80.44.  Learning achievement after using a series of activities was higher than 
before using a series of activities at the 0.5 level of significance. Students' satisfaction was a very high level. 
Students had the persistence in learning the democratic way.  
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บทนํา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  แกไขฉบับท่ี 6 พุทธศักราช 2559  มาตรา 4   ให
ความหมาย“การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถายทอด
ความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองค
ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม และการเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” 
มาตรา 22  กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU302 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU302 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU302



 

324 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ราชกิจจานุเบกษา, 
2559)   
  การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม และเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  ยึดหลักผูเรียนทุก
คนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด  ซึ่งสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนตามหลักปรัชญาและความเช่ือพ้ืนฐานในการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและสั่งสมความรูและประสบการณอยางตอเน่ือง  
กําหนดใหเปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนดานสาระ การเรียนรู  เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู  โดยเนนการบูรณาการ
เน้ือหาใหสอดคลองกับวิถีชีวิต  ความแตกตางของบุคคล และชุมชน สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูจากการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  โดย
ตระหนักวาผูเรียนมีความสําคัญ  สามารถพัฒนาตนเองได ตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพ และสงเสริมใหภาคีเครือขายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา  (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551)  และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  แกไขฉบับท่ี 6 พุทธศักราช 2559 มาตรา 15 และมาตรา 16 กําหนดวา การจัดการ
ศึกษามี 3 ระบบ ไดแก การศึกษาในระบบเปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา วิธีการศึกษา หลักสูตรและ
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน  โดยการศึกษาในระบบมี 2 
ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย  รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการจัดการศึกษา  การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงือนไข
สําคัญของ  การสําเร็จการศึกษา  โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม และการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  ดังน้ัน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเปนระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน  ระยะเวลาการศึกษา  การวัดและประเมินผล  เพ่ือใหเหมาะกับความตองการ  ความสนใจ  ศักยภาพ   ความพรอมและ
โอกาสของผูเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดสาระการเรียนรู 
5  สาระคือ ทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะ 
สาระการพัฒนาสังคม มาตรฐานท่ี 5.3 วิชาหนาท่ีพลเมือง  กําหนดใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ  ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  มีจิตสาธารณะ เพ่ือความสงบสุขของสังคม  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2559  มาตรา 23  (1)  กําหนดใหการจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญและความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมแต
ระดับการศึกษาในความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง  ความสัมพันธเก่ียวกับตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และสังคม
โลก  รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ความเปนมาเก่ียวกับสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังน้ัน วิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง หนวยการเรียนรูวิถีประชาธิปไตย  
จึงเปนวิชาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกับรูและเขาใจความสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรูและเขาใจ
หลักคุณธรรม จริยธรรมของการอยูรวมกัน มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และรูและเขาใจหลักสิทธิมนุษยชน  วิถีประชาธิปไตย เปนแนวทางการดําเนินชีวิตของผูท่ียึดมั่น
ในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา  มีหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ดํารงตนเปน
ประโยชนของสังคมโดยมีการชวยเหลือเก้ือกุลกัน  อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ใหเปนสังคมและ
ประเทศชาติประชาธิปไตยอยางแทจริงตามหลักการทางประชาธิปไตย (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555)  
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ปการศึกษา 2557- 
2558  พบวา ปการศึกษา 2557  ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษามีความรูเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ี 
พลเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.81  และในปการศึกษา 2558     ภาคเรียนท่ี 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 
15.31 และ ในปการศึกษา 2558  ภาคเรียนท่ี 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.35 อยูในระดับควรปรับปรุง (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560 : ออนไลน) 
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 สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภทท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
เชน หนังสือเรียน  มัลติมีเดีย ชุดกิจกรรม เปนตน  ชุดกิจกรรมเปนโปรแกรมทางการสอนทุกอยางท่ีจัดไวโดยเฉพาะมีวัสดุ
อุปกรณท่ีใชในการสอน อุปกรณท่ีใชใน การเรียน คูมือครู เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอมูลท่ีเช่ือถือได  มีการกําหนดจุดมุงหมาย
การเรียนไว อยางชัดเจน  ชุดกิจกรรมน้ีครูผูสอนเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูคอย
แนะนําเทาน้ัน  (Good, 1973) สอดคลองกับสํานักงานการสงเสริมการศึกษา นอกระบบและตามอัธยาศัย (2551) ให
ความหมายวา ผูใหญมีลักษณะธรรมชาติในการเรียนรูตองการท่ีจะช้ีนําตนเองมากกวาจะใหผูสอนมาช้ีนํา การสอนควรเปน
แบบแนะแนวมากกวา ดังน้ัน บาทบาทของผูสอนควรจะเปนการเขาไปมีสวนรวม (Facilitator) มากกวา  ดังน้ัน ชุดกิจกรรม
จึงประกอบดวย  คูมือครู เปนคูมือหรือแผนการสอนสําหรับผูสอนใชศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดช้ีแจง
ไวอยางชัดเจน คําสั่งหรือบัตรงาน เปนเอกสารท่ีบอกใหนักเรียนประกอบกิจกรรมแตละอยางตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวบรรจุอยู
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู  เน้ือหาสาระและสื่อการเรียนประเภทตาง ๆ จัดในรูปของสื่อการสอนท่ีหลากหลาย และแบบ
ประเมินผลเปนแบบทดสอบท่ีใชวัดและประเมินความรูดวยตนเองท้ังกอนเรียนและหลังเรียนอาจจะเปนแบบทดสอบชนิดจับคู
เลือกตอบหรือกาเครื่องหมายถูกผิดได  (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550)   
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูโดยเนนการใชประสบการณ 
สอดคลองกับชีวิตประจําวัน เปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  สรางบรรยากาศการเรียนรู มีความ

ไววางใจและใหเกียรติแกผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยชองอรอนงค  รักนิยม  (2551)  ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง “Past event and Daily Activities”  สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมคอมพิวเตอร
ชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เรื่อง “Past event and Daily Activities” ผานเกณฑรอยละ 70 เอมอร  
บริบูรณ (2553)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง  การเรียนและทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาการศึกษานอก
โรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนระหวางการจัดการเรียนรูจากชุดการเรียนรูดวยตนเองกับการจัดการเรียนรูแบบปกติ  
พบวา  นักศึกษาท่ีจัดการเรียนรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ.และนักศึกษาท่ี
จัดการเรียนรูดวยตนเองมีทักษะการคิดวิเคราะหสูงกวานักศึกษาท่ีจัดการเรียนรูแบบปกติ  พนารัตน  ศรีปญญากร  (2553)  
ศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  มี
ผลการเรียนรู เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  กอนและหลังการใชชุดการเรียนรูแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2557- 2558 และงานวิจัยการใชชุดกิจกรรมดังกลาว ผูวิจัยสนใจพัฒนาผล การใชชุด
กิจกรรม เรื่อง  วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศกึษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือสรางและพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรม และทักษะการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและ
หนาท่ีพลเมือง สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังเรยีนไดรับการจัดการเรียน
โดยใชชุดกิจกรรม  เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง 

  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง 
  4. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรยีนรูของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังไดรับการจดัการเรยีนโดยใชชุด

กิจกรรม  เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครัง้น้ี ไดแก นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภมูิ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 12 ศูนย มีนักศึกษา จํานวน 2,280 คน 
   1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศยั อําเภอเกษตร
สมบูรณ จังหวัดชัยภูม ิ ระดับมธัยมศึกษาตอนตน ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตร
สมบูรณ  จังหวัดชัยภมูิ  จํานวน  1 หองเรียน จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) 
 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนาที
พลเมือง 

  2.2  ตัวแปรตาม ไดแก  
    1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง  
    2. ความคงทนในการเรียนรู เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมือง 

    3. ความพึงพอใจตอการจัดการเรยีนรู โดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรูเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนา
และหนาทีพลเมือง  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรยีนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  สําหรับนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

 2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง สําหรบันักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 8 แผน                 16 ช่ัวโมง  
ประกอบดวย 

   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ประวัติความเปนมาและลักษณะของการปกครองของไทยสมัยสุโขทัยจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 

   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ประวัติความเปนมาและลักษณะของการปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญของ
ไทย 

   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง ลกัษณะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง ความเปนวิถีประชาธิปไตย 
   
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง พฤติกรรมของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 7 เรื่อง หลักธรรมของพลเมืองดีตามวิถีวิถีประชาธิปไตย 
   แผนการจดัการเรียนรูท่ี 8 เรื่อง หนาท่ีและการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ของเรา 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และความคงทนในการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนา

และหนาท่ีพลเมือง สําหรบันักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                ชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน  30  ขอ 

4. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีตอ
การจัดการเรยีนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง   แบบมาตรสวน
ประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ 
 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3051ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3051ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 305



 

327 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอ

เกษตรสมบูรณ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตําบลบานเดื่อท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนาท่ีพลเมืองโดยใชชุด
กิจกรรมการเรยีนรู  เรื่อง  วิถีประชาธิปไตย  จํานวน  1  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  30  คน  ใชเวลาในการสอน รวมเวลา   
16  ช่ัวโมง  ปการศึกษา  2560  ท้ังน้ีไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ซึ่งมีข้ันตอนใน การทดลองดังน้ี 

  ข้ันท่ี  1  ทดสอบกอนเรยีนเพ่ือวัดความรูพ้ืนฐานของนักศึกษา  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
รายวิชาหนาท่ีพลเมือง  เรื่อง  วิถีประชาธิปไตย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  30  ขอ  สอบในช่ัวโมงแรก  ใชเวลา  
60  นาทีแลวตรวจเก็บคะแนน 

  ข้ันท่ี  2  ข้ันดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และชุดกิจกรรม             
การเรยีนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  โดยครูผูสอนช้ีแจงวิธีการใชชุดกิจกรรม การศึกษาจากแหลงเรียนรู 
สื่อ และ วิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองของนักศึกษา  และใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติชุดกิจกรรมดวยตนเอง 

  ข้ันท่ี  3  เมื่อสอนจบทุกแผนการเรยีนรู  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนมาทําการทดสอบหลัง
เรียน  แลวตรวจเก็บคะแนน 

  ข้ันท่ี 4  หลังจากสอนตามแผนการจัดเรียนรูไปแลว 2 อาทิตย  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง            
การเรยีนรูชุดเดิม แตสลับขอมาทดสอบนักศึกษาอีกครั้ง เพ่ือหาความคงทนในการเรียนรูตรวจและเก็บคะแนน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานโดยคํานวณหา  คารอยละ คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ
สมมตุิฐาน  โดยใชคา t-test (Dependent Samples)  
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะสรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัย เรื่ อง ผลการใช ชุดกิจกรรม เรื่อง วิ ถีประชา ธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนา ท่ีพลเมือง                  
สําหรับนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยสรุปผลดังน้ี 
  1.  ผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  สําหรบันักศึกษา ศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   มีประสิทธิภาพตามเกณฑเทากับ 84.87/80.44  ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  สําหรับ
นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศกึษาตอนตน พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักศึกษามีระดับความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ มาก 
  4.  ความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังไดรับการจัดการเรียนโดย                        
ใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมืองพบวา นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังหลังท่ี
ไดใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง 
 
อภิปรายผล 
  1. ผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  สําหรับนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  เน่ืองจากนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อยูในวัยผูใหญซึ่งเปน วัยตองการเรียนรูสิ่งท่ีสามารถนําไปเปนประโยชนในการดําเนิน
ชีวิต และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Knowles, 1984)  จึงมักเลือกวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยของ
ตนเอง (Lovell, 1980)  ตามความถนัดความสนใจ สามารถเรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลามากกวาการเรียนรูท่ีอยูแตในหองเรียน 
ดังน้ัน ครูจึงมีบทบาทเปนผูแนะแนวมากกวา การช้ีนํานักศึกษา (สํานักงานการสงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย, 
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2551.) ชุดกิจกรรมประกอบดวยแบบทดสอบ  เน้ือหาสาระความรู  แบบฝกหัด  ชุดคําสั่ง แหลงเรียนรูท่ีสามารถศึกษาได
เพ่ิมเติม  โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนําใหผูเรียนศึกษา ทํากิจกรรมตามคําช้ีแจงของชุดกิจกรรม ทําแบบทดสอบ  ศึกษาหา
ความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และวัดผลประเมินไดดวยตนเอง  (อภิญญา  ซอระสี, 2552)  ซึ่งชุด
กิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  เปนชุดกิจกรรมท่ีมุงใหนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู
ดวยตนเองตามความถนัดและสนใจ (สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2550) โดยนักศึกษามาทํากิจกรรมกลุมตามท่ีครูไดนัด
หมาย และสามารถนําไปศึกษาตอท่ีบานหรือแหลงการเรียนรูท่ีสนใจ สามารถซักถามครูเพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม จึงทําให
นักศึกษาสรางองคความรูไดดวยตนเอง และนําไปใชชีวิตประจําวันได  สามารถประเมินผลความกาวหนาดวยตัวเอง (วิชัย  
วงษใหญ,  2525)                          
 2. นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชชุด
กิจกรรมเรื่องวิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมืองสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนใชชุดกิจกรรม เน่ืองจาก
กอนใหนักศึกษา เน่ืองจาก กอนใหนักศึกษาทําชุดกิจกรรม ครูแจงวัตถุประสงคการเรียนรูใหนักศึกษาทราบ  แนะนําการใชชุด
กิจกรรม การศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม และตารางปฏิบัติกิจกรรม  นักศึกษาสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมตามคําช้ีแจง
ท่ีไดอธิบายไวในชุดกิจกรรม สามารถศึกษาดวยตนเอง และเขากลุมเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนและ
หลังเรียน เพ่ือประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยครูเปนผูใหคําแนะนําแกนักศึกษา สอดคลองกับ Good  (1973)  
กลาววา  ชุดกิจกรรม เปนโปรแกรมทางการสอนทุกอยางท่ีจัดไวโดยเฉพาะมีวัสดุอุปกรณท่ีใชในการสอน  อุปกรณท่ีใชในการ
เรียน คูมือครู เน้ือหา  แบบทดสอบ  ขอมูลท่ีเช่ือถือได มีการกําหนดจุดมุงหมายการเรียนไวอยางชัดเจน  ชุดกิจกรรมน้ี
ครูผูสอนเปนผูจัดใหผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝนตนเอง  โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนํา  ผูเรียนวัดผลและประเมินผลได
ดวยตนเอง  หากมีขอสงสัยสามารถนําไปศึกษาเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูท่ีสนใจ  ซักถามครู หรือสอบถามผูรู  เพ่ือขอ
คําแนะนําเพ่ิมเติม จึงทําใหนักศึกษาสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

 3. นักศึกษามีระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย รายวิชาศาสนาและหนาท่ี
พลเมือง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  พบวา ผลการวิเคราะหมีตอการใชชุดกิจกรรม เรื่อง วิถีประชาธิปไตย  รายวิชา
ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง  สําหรับนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65  
มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .25  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากนักศึกษาไดผูเรียนแตละคนไดศึกษาและฝกฝน 
ตนเอง  โดยครูผูสอนเปนผูคอยแนะนํา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุดดานชุดกิจกรรมมีรูปแบบการเรียนมีความ
หลากหลายแปลกใหม ชวยเรียนรูไดเร็ว  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .30  มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด เน่ืองจากชุดกิจกรรมมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย  นักศึกษาสามารถคนควาเพ่ิมเติมไดจากสื่อแหลงตาง  เชน 
อินเตอรเน็ต  หองสมุดประชาชน เปนตน  ดานครูสงเสริมใหนักศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุม/ทีม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83  มี
คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .46  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เน่ืองจากครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษาเขา
กลุมตามตารางกิจกรรม และดานนักศึกษาไดเตรียมตัวกอนทํากิจกรรมทุกครั้ง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  มีคาเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ .40 มีระดับมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  เน่ืองจากกอนเริ่มทํากิจกรรมทุกครั้งครูจะช้ีแจงการทําชุด
กิจกรรมใหนักศึกษาทราบ   ดังแนวคิดของ สกอต (Scott) มาประยุกตใชกับกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสรางแรงจูงใจให
เกิดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวทางดังน้ี ศึกษาความตองการ   ความสนใจของผูเรียน และระดับ
ความสามารถหรือพัฒนาการตามวัยของผูเรียน  วางแผนการสอนอยางเปนกระบวนการและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ  
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนมีสวนรวมและกําหนดเปาหมายในการทํางาน สะทอนผลงานและการทํางาน
รวมกัน   

 4. ความคงทนในการเรียนรูของนักศึกษา หลังไดรับการจัดการเรียนโดยใชชุดกิจกรรม  เรื่อง วิถีประชาธิปไตย 
รายวิชาศาสนาและหนาทีพลเมืองพบวา นักศึกษามีความคงทนในการเรียนรูหลังท่ีไดใชชุดกิจกรรมเรื่อง วิถีประชาธิปไตย 
รายวิชาศาสนาและหนาท่ีพลเมือง  เน่ืองจาก นักศึกษาไดศึกษาและฝกฝนทําชุดกิจกรรมดวยตนเอง ทบทวนกอนทําแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และหลังจากการสิ้นสุดกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนมาแลว 14 วัน  ครูนํา
แบบวัดความคงทนในการเรียนมาทดสอบนักศึกษา  ดังแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน  (2546) จริยา  วิไธสงค (2555) 
ไดกลาววา การทําใหนักเรียนเกิดความจําระยะยาวจนกลายเปน ความคงทนในการเรียนรูครูควรจัดบทเรียนใหมีความหมาย 
เปนหมวดหมู  เพ่ือชวยใหนักเรียนจําบทเรยีนไดงายและนานเขา ไดแก การทองจํากอนกลับบาน การอานคําคลองจอง  การ
อานออกเสียงดังๆ การเขียน การทบทวนบทเรียนกอนสอบ และการวัดคงทนในการเรียนรูควรเวนระยะเวลาใหหางจากการ
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ทดสอบครั้งแรกประมาณ 14 วัน  เพราะชวงระยะเวลาท่ีความจําสั้นจะฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือกลายเปนความ
คงทนในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจีรนันท  เมฆวงษ (2547) ศศิธร  เจริญใจ  (2550) และวนิดา  อารมณเพียร  
(2552) ท่ีพบวา นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสามารถระลึกถึงสิ่งท่ีเรียนรูไปแลว หลังจากท่ีสิ้นสุดกระบวนการเรียนรูไป
แลว 14 วัน  
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 
 1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1 ครูควรช้ีแจงการใชชุดกิจกรรม วิธีการวัดและประเมินผลดวยตนเองดวยตนเองอยางชัดเจน 
  1.2 กอนเริ่มทําชุดกิจกรรมนักศึกษา ควรศึกษาคําช้ีแจงกอนทุกครั้ง 
    2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรนําเทคโนโลยมีาใชรวมกับชุดกิจกรรม หรือการวัดและประเมินผลดวยตนเองของนักศึกษา เชน การสราง
ชุดกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองโดยใช google form เปนตน 
  2.2 ควรมีจดัทําคูมือนักศึกษาท่ีระบุข้ันตอนการใชชุดกิจกรรมท่ีชัดเจนและเขาใจงาย   
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Jurisprudence Based on Buddhism for Thai Society 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

บทคัดยอ  
บทความน้ีเปนการกลาวถึงนิติศาสตรท่ีมนุษยในโลกใชเปนหลักการในการใชชีวิตอยูรวมกันดวยความยุติธรรม การอยูรวมกันในสังคม
ของมนุษย ท่ีเกิดจากมนุษยกับหลักการท่ีมนุษยสรางขึ้นมาหรือท่ีเรียกวากฎหมายหรือบรรทัดฐานตางๆท่ีสรางมันขึ้นมาเพ่ือความสุข  
สงบเรียบรอยของสังคม  ส่ิงน้ันคือความยุติธรรม คนท่ีใชมันตองเขาถึงธรรมชาติของแตละส่ิงแตละอยางอยางแทจริง และแนวทางท่ีจะ
พบกับความสุขอันแทจริงไดน้ันจําเปนตองอยูในธรรมชาติ ซ่ึงมนุษยจะอยูในธรรมชาติอยางมีความสุขในธรรมชาติไดน้ันตองรูจักสัจธรรม
ของธรรมชาติอยางแทจริงและวิธีการท่ีจะรูธรรมชาติท่ีแทจริงไดจําเปนตองใชหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนา เพ่ือมนุษยจะ
ไดปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติของตนเองและส่ิงอื่นๆ เพ่ือผดุงไวซ่ึงความยุติธรรมอยางแทจริงโดยปรับนิติศาสตรทางโลกใหเขาถึง
นิติศาสตรทางธรรมอยางถูกตองน่ันเอง 
คําสําคัญ  หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา  สังคมไทย 
 

ABSTRACT 
This article discusses the jurisprudence used by human beings as the principle of living together with justice. 
Human beings live together in a society that is based on the principles so called laws or norms created by them. 
These principles of laws or norms with justice bring happiness and peace to their society. People in a society who 
used the laws must understand nature of everything surrounding them. They have to live with the nature and 
need to know its truth if they want to find true happiness. The way to know the true nature requires the 
principles and guidelines of Buddhism in order to assist human beings to adjust themselves to their nature and 
other relevant things. Moreover, jurisprudence should also be adjusted so as to meet the righteous laws.                                
Keywords: Jurisprudence based on Buddhism, Thai Society  
 
บทนํา  

บทความน้ีเปนการนําเสนอใหเห็นถึงปรากฏการณแหงความแปลกแยกของการดําเนินชีวิตมนุษย ระหวางทางโลก
และทางธรรม ดูเหมือนวาจะพบเห็นไดอยางชัดเจน เพราะโดยท่ัวไปจะมีปรากฏใหเหน็วา วิถีการดําเนินชีวิตทางโลกเพ่ือเขาถึง
เปาหมายของชีวิตท่ีตองการอันเปนความสุข ยอมมีหลักวิชาการภายใตการช้ีแนะทางวิทยาศาสตรท่ีสรางความมั่นใจและ
นาเช่ือถือตามหลักเหตุผลดวยการพิสูจนเชิงประจักษ และกรอบของพฤติกรรมก็ตองมีขอกําหนดข้ันพ้ืนฐานท่ีคนท่ัวไปรูจักใน
เน้ือหาของกฎหมาย ซึ่งฝายตุลาการของแตละรัฐใหการรับรองอยางเปนทางการจนตราหรือบัญญัติเปนขอบังคับออกมา โดยมี
ขอกําหนดการลงโทษทางกายภาพอยางชัดเจนหากมีการละเมิดและมีการพิสูจนความจริงของการละเมิดได ในขณะท่ีทาง
ธรรมอันเปนวิถีท่ีจะเขาถึงความสุขเชนกันหากพิจารณาตามความเขาใจของคนท่ัวไป ซึ่งดูเหมือนวา จะอยูในกรอบของเน้ือหา
ท่ีมีไมเพียงแตคําสอนของศาสนา อันเปนคําแนะนําเชิงเหตุผล ท่ีช้ีถึงผลดีและ/หรือผลรายของพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย โดยปราศจากการแบงแยกซึ่งเช้ือชาติและเขตแดนและไรการพิสูจนเชิงประจักษไดอยางชัดเจน แตยังรวมถึงบทบัญญัติ
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีดูเหมือนเปนขอหามแตไมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับการลงโทษทางกายภาพ อันจะทําใหผูฝาฝน
ขอกําหนดใดหน่ึง เกิดความเกรงกลัวอยางเห็นไดชัด เพียงแตมีความรูสึกหวาดกลัวเทาน้ัน 

แตกอนท่ีจะนําเสนอใหเขาถึงแกนของเน้ือหาน้ัน จําเปนตองทําความเขาใจความหมายของนิติศาสตร กฎหมาย 
ความยุติธรรมในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  เพราะจําเปนตองทําความเขาใจความหมายของนิติศาสตรเสียกอนวา มีกรอบ
เน้ือหาดานความยุติธรรมอยูในระดับใด  โดยวางกรอบการพิจารณาตามภาษาหลักท่ีคนเราท่ัวไปคุนเคยคือภาษาอังกฤษและ
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ภาษาไทยและตนกําเนิดของภาษาท้ังสองเก่ียวของ หลังจากน้ัน จึงทําความเขาใจในเน้ือหาของคําสอนเชิงปฏิบัติของ
พระพุทธศาสนา ท่ีพยายามนําเสนอวิธีการดําเนินชีวิตของคน ใหมีความยุติธรรมตอทุกสิ่งทุกอยางท่ีตนเองปฏิสัมพันธดวยใน
ทุกระดับเทาท่ีจําเปน เพ่ือสรางความเขาใจเปนเบ้ืองตน จนมีความสามารถเขาใจความหมายของนิติศาสตรท่ีตองนํามา
ประยุกตใชในบริบทของสังคมไทย ซึ่งมีวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเปนพ้ืนฐานหรือในสังคมท่ีตนกําลังใชชีวิตอยูไดอยาง
เหมาะสม โดยใชหลักการวิเคราะหเชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenological Analysis) และตองมีกระบวนการแหงวิภาษ
วิธีเปนแนวทางในการหาขอสรุป โดยไดตั้งสมมุติฐานสําหรับหัวขอในบทความน้ีไววา หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมไทย อันมีเน้ือหาตามบริบทของนิติศาสตรในกรอบของวิชาการมีความเทาเทียมกับความหมายของนิติศาสตรใน
บริบทของพระพุทธศาสนา 
 
ความหมายของนิติศาสตร   

การทําความเขาใจบางสิ่งบางอยางใหชัดเจนเทาท่ีจะสามารถทําไดน้ัน ผูทําความเขาใจสิ่งน้ันๆ ตองเริ่มตน 
จากสัญญะทางภาษา ซึ่งทําหนาท่ีแทนสิ่งท่ีมันหมายถึง โดยไมไดมุงท่ีจะรูแคความหมายของคําน้ันตามตัวอักษรท่ีหลักการทาง
ภาษาศาสตรเปนผูกําหนดเทาน้ัน แตตองคนหาความหมายแฝงหรือความหมายเพ่ิมเติมของคําน้ันๆ ในบริบทท่ีมันถูกใชใน
ขณะน้ันตามความตั้งใจของผูใชคําน้ันๆ และไดมีการพัฒนาใชในประวัติศาสตรตอๆ มา ซึ่งอาจจะคงไวซึ่งความหมายเดิมหรือ
มีความหมายท่ีเก่ียวเน่ืองเพ่ิมเติม ตามบริบทภายใตการเลียนแบบท่ีตองสอดคลองกับสภาวะแวดลอมตามแหลงวิชาการท่ี
สําคัญตางๆ แตกอนจะทําการขยายความหมายออกไปเชนน้ัน ควรอยางยิ่งท่ีตองหาความหมายของคําน้ีท่ีเริ่มมีการใชตั้งแตตน
เสียกอน 
 
ความหมายตามทัศนะของโลกตะวันตก 

ความหมายของนิติศาสตรในกรอบวิชาการของโลกตะวันตก มาจากรากศัพทภาษาอังกฤษวา Jurisprudence โดย 
ใชครั้งแรกในชวงศตวรรษท่ี 18 คําน้ีมีรากศัพทมาจากภาษาลาตินสองคําคือ 1) Juris ซึ่งมีความหมายในฐานะเปนคําคุณศัพท
วา เก่ียวของกับกฎหมาย หรือเต็มไปดวยกฎเกณฑหรือหลักการในการปฏิบัติ โดยมีรากศัพทจาก jus ซึ่งหมายถึงความ
ยุติธรรม และ 2) Prudentia ซึ่งมีความหมายในรูปแบบของคํานามวา ความรอบคอบ อันเปนการแสดงออกซึ่งการวินิจฉัย
เรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางดี แตเมื่อนักวิชาการรวมสองคําเขาไวดวยกันใหเปนคํานามแลวความหมายยังคงเหลือเพียงแควาเปน 
การศึกษา ความรูหรือศาสตรของกฎหมาย แลวจึงขยายมาสูเน้ือหาระดับปรัชญากฎหมาย (Philosophy of Law) ดังน้ัน 
กฎหมายจึงเปนเน้ือหาท่ีผูทําการศึกษานิติศาสตรตองเรียนรู ดวยการพิจารณาใหเขาใจไดเปนอยางดีและลึกซึ้งในทุกมิติไมวา
ธรรมชาติของกฎหมาย ความเปนเหตุผลเชิงกฎหมาย ระบบกฎหมายและสถาบันทางกฎหมายและเพ่ือใหเขาใจในความหมาย
ของนิติศาสตรอยางชัดเจน โดยสมมติวาคนใดคนหน่ึงไมรูถึงความหมายของกฎหมาย จึงจําเปนตองหาความหมายของ
กฎหมาย  

เมื่อพิจารณาจากคําจํากัดความอยางเปนทางการของท้ังสองคําท่ีไดนําเสนอไป จะพบวาไมมีการกําหนดเปาหมาย
ของการบัญญัติกฎหมายท่ีนิติศาสตรจะตองทําการศกึษาดวย เปนแตเพียงปลอยใหมีการคาดเดาไปถึงเปาหมายเอาเอง ซึ่งหาก
เปนเชนน้ี ชองวางในการแสวงหาผลประโยชนสวนตนโดยการเอาเปรียบผูอ่ืนยอมเกิดข้ึนได เพราะหากไมมีการกําหนดซึ่ง
ความผิด การกระทําใดท่ีไมอยูในกลุมความผิดท่ีกําหนดไวยอมไมเปนความผิด ยิ่งกวาน้ัน เมื่อพิจารณาเน้ือหาของตัว
บทบัญญัติแหงกฎหมายแลวพบวา เปนขอหามและบทลงโทษเสียเปนสวนใหญหรือขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนของฝายใด
ฝายหน่ึง ซึ่งอาจทําใหการทําการเขาใจเก่ียวกับเรื่องเน้ือหาของกฎหมายและนิติศาสตรมีความไขวเขวไปได เพราะใชวาทุกคน
จะรูและเขาใจความหมายของขอความของกฎหมายได หากเขาคนน้ันไมไดทําการเรียนรูมากอน ดังท่ีหลายครั้งในการตอสู 
คดีทางกฎหมายในประเทศไทยไดมีการอางอิงในกฎหมายอาญามาตรา 64 วา “บุคคลจะแกตัววาไมรูกฎหมาย เพ่ือใหพนจาก
ความรับผิดในทางอาญาไมได”  
 
ความหมายตามทัศนะของโลกตะวันออก 

คําจํากัดความของคําวา “นิติศาสตร” โดยราชบัณฑิตยสถานไทยมีเพียงแควา “วิชากฎหมาย” (ราชบัณฑิตยสภา, 
2542 : 447)  อันเปนการใหคําจํากัดความตามความหมายของรากศัพทโดยตรง ขณะท่ี เดชา สิริเจริญใหคําจํากัดความแก
กฎหมายไววา “กฎเกณฑของสังคมท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคมน้ันๆ ใหจําตองประพฤติและ
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ปฏิบัติตาม” (เดชา สิริเจริญ, 2552 : 33) จึงทําใหสามารถสรางความหมายเพ่ือความเขาใจไดเพียงวา วิชาท่ีวาดวยกฎเกณฑ
ของสังคมท่ีกําหนดข้ึนมา เพ่ือบังคับความประพฤติของบุคคลในสังคมน้ันๆ ใหจําตองประพฤติและปฏิบัติตาม  

ขณะเดียวกัน หากพิจารณาถึงตนตอของคําศัพทซึ่งมาจากประเทศอินเดียในรูปแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต ซึ่งใช
ในดานรัฐศาสตรท่ีมีรากศัพทคือ นิติ ท่ีมี นี  ธาตุประกอบ ซึ่งแปลวา การนําไปหรือคําวา  นายก  แปลวา  ผูนํา เมื่อรวมกับคํา
วา “ศาสตร” จึงมีความหมายวาศาสตรแหงการนําคน หรือศาสตรท่ีวาดวยการนํากิจการของรัฐ หรือวิชาท่ีวาดวยการทํา
หนาท่ีของผูนํา (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2539 : 2) 

อยางไรก็ตาม คําจํากัดความของคําวา “นิติศาสตร” ของท้ังสองตนตอดังกลาวมาแลวน้ัน ยอมสรางควสับสนหรือ
ความเขาใจผิดใหกับคนท่ียังไมรูความหมายของคําน้ีในเชิงวิชาการอยางถูกตอง หากวาทําการพิจารณาคําจํากัดความตามท่ี
ราชบัณฑิตยสถานไทยไดใหไว ยอมพบวาเปนการแปลคําแบบตรงตามตัวอักษรจากภาษาบาลีเปนภาษาไทย โดยไมได
พิจารณาดูบริบทของการใชซึ่งคําน้ัน  อันมีลักษณะกํากวม เพราะกฎหมายท่ีบัญญัติออกมาบางครั้งไมไดครอบคลุมถึงการให
ความยุติธรรมไปหมดทุกสวนตามความเปนจริง ดังเชน กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
126 วรรคสอง เก่ียวกับการออกเสียงสนับสนุนขอปรึกษาหารือ ไดบัญญัติไววา การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขาง
มากเปนประมาณ เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอน 47 ก : 45) เปนตน  
 
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนา  

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งช้ีแนะวิธีการท่ีสามารถนับไดวาเปนกฎเกณฑ
แหงการปฏิบัติ แตเปาหมายของการปฏิบัติน้ันจะชวยใหมนุษยหลุดพนทุกข และประสบกับความสุขท่ีเนนไปทางธรรมหรือมิติ
ดานจิตใจของมนุษยโดยเน้ือหา ซึ่งดูเหมือนวาจะอยูคนละข้ัวกับนิติศาสตรทางโลกดังท่ีไดกลาวมาแลว แตเมื่อพิจารณาดู
บริบทของคําสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งมีคําแนะนําในรูปแบบของกฎเกณฑของการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ีเปนเน้ือหาพรอม
คําอธิบายดวยเหตุผล โดยมีองคประกอบท่ีเปนความเปนจริงท้ังในสภาพปรมัตถสัจหรือสมมติสัจท้ังในระดับมหัพภาคและ
จุลภาค ซึง่ตามหลักฐานทางขอมูลในพระไตรปฎกแลว  แกนคําสอนของพระพุทธองคท่ีถือวาเปนพุทธธรรม (พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต) 2543 : 1) ท่ีความหมายของช่ือน้ีก็บงบอกเปนนัยถึงการรูจริงแหงธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอยางอันเปนมัชเฌน
ธรรมท่ีประกอบไปดวยเน้ือหาท่ีแสดงหลักความจริงสายกลางและแสดงขอปฏิบัติสายกลางท่ีมุงเพ่ือประโยชนและความสุขของ
ชนเปนอันมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย  ดังพระพุทธพจน
ท่ีวา “   ภิกษุท้ังหลาย  เราพนแลวจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย   แมพวกเธอก็พนแลวจากบวงท้ัง
ท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย   ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวนมากเพ่ืออนุเคราะห
ชาวโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษยท้ังหลาย  อยาไปทางเดียวกันสองรูป...สัตวท้ังหลายท่ีมีธุลีใน
ดวงตานอย  มีอยู   ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม  จักมีผูรูธรรม  ภิกษุท้ังหลาย  แมเราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือ
แสดงธรรม ( วินย.4/32/40 )   ในท่ีน้ีแสดงใหเห็นวา ในท่ีท่ีตองประกอบไปดวยองคประกอบของสมาชิกแหงสังคม
พรหมจรรย (คือพระศาสนา) ซึ่งไดแก องคพระศาสดา ภิกษุ ภิกษุณีสาวกท่ีเปนเถระท่ีมีความเช่ียวชาญ ( ที.ปา11/175/135)   
มีอุบาสกอุบาสิกาท้ังพรหมจารี พรหมจาริณีและฆราวาสผูครองเรือนท่ีมีความเช่ียวชาญ น่ันก็ยอมหมายถึงเปาหมายของ
เน้ือหาคําสอนมุงท่ีบรรดามวลมนุษย โดยมีการประมวลเน้ือหาท้ังหมดอยูใน “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ท่ีแสดงออกใหเขาใจท้ัง
ในรูปแบบปฏิฐาน(Positive)และนิเสธ (Nagative) อันเปนการนําความเขาใจใหไปถึงสภาวะธรรมชาติของสิ่งตางๆ รวมท้ัง
มนุษยไดอยางปราศจากอุปสรรคใดจะขวางก้ันได ก็ยอมมีคุณสมบัติเดยีวกันกับเน้ือหาของนิติศาสตรท่ีมีกฎหมายซึ่งบัญญัติเชิง
บังคับเปนองคประกอบหลัก เพียงแตไมไดมีการกําหนดบทลงโทษเปนการปรับไหมทางทรัพยหรือชดใชความผิดตามอยางของ
นิติศาสตรทางโลก แตใชหลักการแหงการเช่ือมโยงกันและกันระหวางเหตุกับผลโดยตัดขาดกันไมไดมาเปนขอพิจารณา เพ่ือให
ผูปฏิบัติไดเลือกตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือละเวนในอันท่ีจะเขาถึงความยุติธรรมตามธรรมชาติในการปฏิบัติของผูคนเพ่ือหลุดพน
จากทุกขและประสบความสุขอันไมมีเปลี่ยนแปลง  
 
ความหมายท่ัวไป 

แมวาจะเปนเน้ือหาเก่ียวกับดานศาสนาดังกลาวมาแลว แตในพระสตูรบางตอนก็ไดกลาวถึงลักษณะแหงนิติศาสตรท่ี
เก่ียวของกับกฎเกณฑแหงขอกําหนดในการปฏิบัติในสังคมอยางเชนท่ีพระพรหมคณุาภรณ(ป.อ.ปยุตโฺต) ไดกลาวถึงในการ
อธิบายเก่ียวกับความหมายของนิติศาสตรเชิงพุทธวา ในทางพุทธศาสนา “นีต”ิ อาจใชในความหมายกวางๆ หมายถึงแนวทาง
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หรือแบบแผนความประพฤติท่ัวๆ ไป หรือระบอบการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ซึ่งไมจําเปนตองเก่ียวของกับการปกครองบานเมือง 
ยกตัวอยางเชน คติท่ีถือกันตั้งแตพุทธกาลวา “บุคคลน่ังนอนใตรมไมใด ไมพึงหักรานก่ิงกานของตนไมน้ัน ผูประทุษรายมิตร
เปนคนทราม” (พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยตฺุโต), 2539 : 2) น่ีเปนเพียงหลักฐานแสดงใหเห็นถึงวา พระไตรปฎกซึ่งเปน
เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ียังมีการกลาวถึงกฎเกณฑทางสังคมอยู อันเปนเรื่องปกติ เพราะเน้ือหาคําสอน
ของศาสนายอมมุงท่ีจะสอนคนใหปรับปรุงตนเองเพ่ือประสบกับความสุขดังท่ีองคพระศาสดาไดประสบมาแลว  

ยิ่งกวาน้ันในอัคคัญญสตูร ยังไดกลาวอยางชัดเจนถึงบอเกิดแหงกฎหมายทางสังคม เมื่อเน้ือหาในพระสูตรไดกลาวถึง
การกําเนิดของมนุษยและการบัญญัติกฎเกณฑ เพ่ือปกปองทรัพยสมบัติของตนโดยท่ีเริ่มจากการใชชีวิตอยูรวมกันของสัตวโลก
แลวกินอาหารจากชนิดเดียวกัน แตเกิดผลตางกันทําใหมีความแตกตางเกิดข้ึน จึงมีการแกงแยงกัน จนสุดทายตองไปหาผูนําซึ่ง
มีลักษณะภูมิฐานเพ่ือทําการกําหนดหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชน ดังในพระสูตรบางตอนไดบรรยายไววา  

“ วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุท่ีสัตวน้ันอันมหาชนสมมติ(แตงตั้ง) ฉะน้ันคําแรกวา มหาชนสมมต มหาชน
สมมตุิ จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตวน้ันเปนใหญแหงท่ีนาท้ังหลาย ฉะน้ันคําท่ีสองวา กษัตริย กษัตริย จงึเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสตัว
น้ันใหชนเหลาอ่ืนยินดไีดโดยชอบธรรม ฉะน้ัน คําท่ีสามวา ราชา  ราชา  จึงเกิดข้ึนดวยเหตุดังกลาวมาน้ี  จึงไดเกิดมีแวดวง
(มณฑล) กษัตริยน้ันเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ันเทาน้ัน  ไมมีแกสตัวเหลาอ่ืน  มีแกสัตวพวกเดยีวเทาน้ัน   ไมมีแกสัตวท่ีมิใชพวก
เดียวกัน    มโีดยธรรมเทาน้ัน  มใิชโดยอธรรม  ตามคําโบราณท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีท่ีวาดวยตนกําเนิดของโลก  ก็ธรรมเทาน้ัน
ประเสริฐท่ีสดุในหมูชนท้ังในโลกน้ี  และในโลกหนา” (ที.ปา.11/131/96) 

จากเรื่องน้ีทําใหเห็นทัศนะขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาท่ีมองเห็นธรรมชาติของมนุษยท่ีบิดเบือนสภาวะของ
ตนเองออกไปจากความเปนจริงจึงทําใหเกิดมีปญหาข้ึนมา แลวแสวงหาวิธีแกปญหา โดยอาศัยเพียงเครื่องมือภายนอก ท่ีมรีูป
งาม นามเพราะ แลวยกยอใหเปนผูนําท้ังๆ ท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากท่ีเดียวกัน ยอมไมรูจักการแกปญหาท่ีแทจริง อันบงบอกเปน
นัยวา นิติศาสตรในระดับโลกิยะหากไมปรบัปรุงหลักการและเน้ือหาใหสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาเรื่องทุกขท่ีพระองค
ไดนําเสนอ ซึ่งจะตองแกปญหาใหตรงจุดท่ีตองเขาไปถึงธรรมชาตขิองมัน ก็จะยังคงดําเนินไปสูวังวนแหงวัฏสงสารหรือวังวน
แหงปฏิจจสมุปบาท ท่ีพระพุทธองคไดทรงยกเขาไปสูการอธิบายถึงบอเกิดแหงกิเลสและตัณหาท่ีบุคคลซึ่งไมรูจริงถึงบอเกิด
แหงปญหาจนไมสามารถหลุดพนได เน่ืองจากกฎเกณฑเหลาน้ัน ซึ่งยังไมไดทําลายตนตอของปญหาท่ีแทจริง 
 1.หลักนิติศาสตรตามแนวพุทธจริยศาสตร 

จริยศาสตร โดยท่ัวไปมีความหมายวา  เปนปรัชญาสาขาหน่ึงวาดวยความประพฤติและการครองชีวิตวาอะไรดีอะไร
ช่ัว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไมควร (ราชบัณฑิตยสภา, 2542 : 216) ซึ่งหลักการโดยท่ัวไปท่ีปรัชญาไดนําเสนอ
หลักการทางจรยิศาสตรคราวๆ มาแลว ไมวาจะเปนในลักษณะทฤษฎีประโยชนนิยมหรือพันธะนิยมคือการวิเคราะหพฤติกรรม
ของมนุษยท่ีกลาวถึงการกระทําและผลของการกระทําน้ัน โดยผลของการวิเคราะหน้ันไดบอกถึงสาเหตุของการกระทําคือ
เจตจํานง หรือเจตนา ท่ีกอใหเกิดการกระทําแลวสงผลดีท่ีคนท่ัวไปยอมรับได หรือผลช่ัวท่ีคนท่ัวไปยอมรับไมได และผลของ
การกระทําจากเจตนาน้ันไดถูกวิเคราะหเฉพาะในสวนท่ีปรากฏใหเหน็ประจักษเทาน้ัน ( Rachels, 1993 : 90) 
 แตพุทธจริยศาสตรไมไดนําเสนอเพียงระดับดังกลาวเทาน้ัน เน่ืองจากวา ไดมีการพิจารณาใหรูถึงสาเหตุท่ีลึกล้ํา
มากกวาน้ันดวยการอธิบายยืนยันท้ังดานเหตุและดานผลท่ีเกิดข้ึนดวยความเปนเหตุเปนผลในทุกข้ันตอนของการมีเหตุท่ีตองมี
ผลเชนน้ัน เพราะเน้ือหาของพุทธจริยศาสตรประกอบดวยสองสวนคือ สวนท่ีเปนรากฐานคือสจัธรรมท้ังหลายและสวนท่ีเปน
องคประกอบใหปรากฏท่ีกอใหเกิดความเขาใจท่ัวไปคือศีลธรรม 

จากความหมายของคําเดียวเทาน้ันท่ีองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไดตรสัไวคือ “อิทัปปจจยตา” เพ่ือสื่อใหผูคน
ไดรับทราบถึงสัจธรรมท้ังหลายท้ังในรูปแบบหยาบหรือละเอียดท่ีเก่ียวเน่ืองกับความจริงอันเปนสัจธรรมอันปฏิเสธไมไดคือ เมื่อ
มีผลเกิดข้ึนมาตองมีสาเหตุของผลน้ัน โดยหลักการน้ีสามารถนําเอาไปสรางความเขาใจปรากฏการณของธรรมตางๆ ไดในทุก
ระดับ ดังท่ีพุทธทาสภิกขุไดใหคาํอธิบายแบบงายๆ พอสรุปไดวาความหมายของคําวา “อิทัปปจจยตา” วาเปนแกนแหง
วิชาการท้ังหมดอันเปนการอธิบายเชิงวิเคราะหใหเขาใจถึงองคประกอบแหงศาสตรท้ังปวง ท่ีแมจะแยกแยะออกไปหลายแบบ 
แตยังอยูในกรอบอันเดียวกันของการเปนสาเหตแุละผลของกันและกันอยางตอเน่ืองท้ังในแงปฏิฐานหรือนิเสธ ไมวาจะเปน
เรื่องเคมี ชีววิทยา หรือหลักการของการหลุดพนจากความทุกข หรอืการสรางทุกขใหกับตนเองอยางถาวร เพราะเปนท่ีรวมทุก
วิชาเชาดวยกัน ดังท่ีพุทธทาสภิกขุไดบรรยายไววา 
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 “ดังน้ัน จึงถือวามันเปนท่ีรวมของวิชา ท้ังฝายท่ีจะโง ฝายท่ีจะฉลาด วิชาของคนโงก็ข้ึนอยูกับคนท่ีไมรู อิทัปปจจยตา 
วิชาของคนฉลาดก็ข้ึนอยูกับความรู    อิทัปปจจยตา ถารูอิทัปปจจยตา ถึงท่ีสุดก็เปนพระอรหันต พนความเปนอะไรไปเสียเลย 
ถาไมรู มันก็ไปจมอยูในของท่ีเปนคูๆ เดี๋ยวยินดี เดีย๋วยินราย เดี๋ยวเปนสัตวนรก เดี๋ยวเปนสัตวสวรรค” 
(พุทธทาสภิกขุ, 2549:53) 

ขออางอิงน้ีสงประเด็นใหเขาใจความหมายของคําวา “อิทัปปจจยตา” อยางเรียบงาย แตสามารถขยายออกไปในทุก
วิชาการของความเขาใจอันเปนการสรางกรอบท่ีกวางในเชิงวิชาการไวกอน ตอจากน้ันก็วกกลับเขามาสูการพิจารณาถึงตัวตน 
และองคประกอบของตัวตนของแตละปจเจกบุคคล ในหลากหลายระดับ ไมวาโลกิยะหรือโลกุตระภายใตกรอบของอิทัปปจจย
ตาอีกเชนเดิมคือ เมื่อมีสิ่งน้ีสิ่งน้ีจึงมีอยูน่ันเอง ดังท่ีพุทธทาสภิกขุไดบรรยายสรุปเพ่ิมเติมวา 
 “ น่ีแหละขอใหจําไวใหดีวา เมื่อใดมันมีอวิชชาเขามาเก่ียวของกับการสัมผสัของมนุษยเรา ทางตา ทางหู ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ทางอะไรก็ตาม มันจะเกิดสมัผสัภายในซึง่เปนเรื่องของกิเลส ยึดถือเอาความหมายแหงเวทนาน้ันๆ 
แลวมันก็สรางชาติ สรางอัตภาพ สรางการเกิดใหม สรางตัวกู สรางอะไรข้ึนมาท่ีน่ัน เดี๋ยวน้ันทันที แลวแตจะเรียกอยางไหน น่ี
เรียกวาตัวเราในทุกความหมาย แตท่ีแทก็คือ อิทัปปจจยตา” (พุทธทาสภิกขุ,2549:87) 

จากหลักธรรมขอน้ีท่ีพอถือคําสอนของพระพุทธศาสนาและคําอธิบายขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาซึ่งโดย
แกนแทแลวคือจริยศาสตรท่ีไมเปลี่ยนแปลงถือเปนเน้ือหาทางนิติศาสตรได เพราะกลาวถึงกฎเกณฑท่ัวไป แตท่ีเหนือกวา
นิติศาสตรธรรมดาเน่ืองจากวากฎเกณฑท่ีมีกลาวถึงในนิติศาสตรน้ันยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีความเปนจริง
ตางๆ ท่ีไดมีกลาวไวเปลี่ยนไปตามความสามารถของปญญามนุษยท่ีจะคนพบหลักความจริงตางๆ ไดในระดับท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน แตเน้ือหาของสัจธรรมท่ีมีในคําสอนของพระพุทธศาสนาน้ัน เปนความเปนจริงท่ีไมมีการเปลีย่นแปลงแลวและจะคงอยู
ตลอดไป และสจัธรรมท่ีเก่ียวกับจริยศาสตรซึ่งพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงเชิงอภิปรัชญาคือหลักคําสอนในเรื่องปฏิจจสมุปบาท
โดยมีหลักของอริยสัจสีเ่ปนพ้ืนฐานอยูเบ้ืองหลัง โดยบงบอกถึงบอเกิดหลักของผลตางๆคือนามขันธ (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺ
โต) 2543 : 31)  

กลาวโดยสรุปแลว คาํสอนของพระพุทธศาสนาเปนแนวทางของจริยศาสตรท่ีวางพ้ืนฐานอยูบนสัจธรรมท้ังในระดับ
บุคคลและระดับสรรพสิ่งซึ่งคงท่ีไมเปลีย่นแปลง ภายใตหลักการของธรรมชาติท่ีเก่ียวของกันระหวางเหตุและผล โดยกิจกรรม
เชิงจริยศาสตรทางพระพุทธศาสนามีรูปแบบของผลรองรับอยางชัดเจนและไมเปลี่ยนแปลงตามขอกําหนดของชนิดของการ
กระทําน้ัน ไมวาจะเปนการกระทําท่ีดียอมสงผลดเีสมอ ขณะท่ีการกระทําท่ีเลว ยอมสงผลรายเสมอเชนเดียวกัน 

 
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในฐานะหลกัแหงการปฏบัิติ 
 จากหลักการของพุทธจริยศาสตรท่ีกลาวมาแลววาเปนหลักการท่ีกําหนดวิธีการและผลของการกระทําซึ่งแตละ
ปจเจกบุคคลตองกระทําเองจึงจะไดรับผลจากการกระทําน้ันโดยตรงและเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังน้ัน เพ่ือท่ีจะใหเขาถึงซึ่ง 
เปาหมายของชีวิตท่ีตนเองหมายไว จําเปนตองปฏิบัติดวยตนเองและน้ีคือ อัตลักษณของพระพุทธศาสนา และพระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต) ไดยืนยันวาคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวาเปนหลักการแหงการกระทําของปจเจกบุคคลตาม
แบบอยางท่ีเกิดจากพระองคเอง ดังท่ีมีบันทึกไววา  

“ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการกระทํา (กรรมวาท และกิริยาวาท) เปนศาสนาแหงความเพียรพยายาม ไมใช
ศาสนาแหงการออนวอนปรารถนาหรือศาสนาแหงความหวงหวังกังวล การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจาทรงมุงผลในทาง
ปฏิบัติใหทุกคนจัดการกับชีวิตท่ีเปนอยูจริงๆ ในโลกน้ีและเริ่มแตบัดน้ี ความรูในหลักท่ีวา มัชเฌนธรรมเทศนาก็ดี การประพฤติ
ตามมรรคาท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาก็ดี เปนสิ่งท่ีทุกคนไมวาจะอยูในสภาพและระดับชีวิตอยางใด สามารถเขาใจและนํามาใช
ใหเปนประโยชนไดตามสมควรแกสภาพและระดับชีวิตน้ัน” (พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโฺต) 2543 : 6) 
อันเปนการกลาวย้ําถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาวาเปนคําสอนท่ีบรรจุเรื่องนิติศาสตรแหงชีวิตท่ีจะตองมีการปฏิบัติอยาง
จริงจังซึ่งการแลกเปลี่ยนทางสินทรัพยแบบนิติศาสตรทางโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งหากพิจารณาตามแนวของวัตถุนิยมเชิงอรรถ
ประโยชนก็จะไมกอใหเกิดผลอันใด ดังน้ัน เน้ือหาของคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในพระไตรปฎกจึงประกอบ
ไปดวยกฎเกณฑท่ีหลากหลายท่ีประกอบไปดวยเน้ือหาแหงสัจธรรมท่ีนําเสนอใหบุคคลท้ังหลายไดพิจารณาเลือกเพ่ือท่ีจะ
ปฏิบัติตามความตองการของตนดวยความมั่นใจ อยางไรก็ตาม ประเด็นหน่ึงท่ีผูปฏิบัติตองสํานึกอยูเสมอคือ เขาตอง
ดําเนินการดวยตัวเองและดวยความรูแจงเห็นจริงดวยตัวเองซึ่งจําเปนตองมีการฝกฝนตนเองใหสามารถรูแจงเห็นจริงจน
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สามารถดํารงชีวิตอยูในสภาวะแหงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางไมยึดติดจนกระท่ัง สภาวะแหงรูปของความเปนคนของตน
หมดอายุขัยไปตามสภาพ 
 อีกประการหน่ึง ความเปนนิติศาสตรของเน้ือหาคาํสอนในพระไตรปฎกของพระพุทธศาสนาเชิงจรยิะเปนประเด็นท่ี
ยอมรับไดในกรณีท่ีหลักการตางๆ ของพระพุทธศาสนาลวนเตม็ไปดวยหลักเกณฑแหงการปฏิบัตซิึ่งดูเหมือนวาจะคลายกับ
นิติศาสตรท่ีตองมีคดีความตางๆเกิดข้ึน เน่ืองจากวาหลักนิติศาสตรทางโลก ยังไมไดมีขออางอิงของการวินิจฉัยท่ีแนนอน แต
หลักการท่ีอางถึงน้ันเปนบทบัญญตัิท่ีมนุษยเปนผูกําหนดข้ึนเองเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนาเทาท่ีจะสามารถทําได ดังน้ัน ปญหา
ตางๆจึงเกิดข้ึนอยูเสมอในแตละชวงแหงประวัติศาสตรของการเปนมนุษยชาติ ขณะท่ีพุทธจรยิศาสตรมีขออางท่ีแนนอนเพราะ
เปนหลักของสัจธรรมในทุกระดับของการวินิจฉัยท่ีอางถึงหลักธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยาง สวนเน้ือหาของกฎเกณฑ
ตางๆ ท่ีมีนําเสนอในพระไตรปฎก เปนการนําเสนอแนวทางในการท่ีผูปฏิบัติควรจัดสภาพของตนเองใหเขากับกฎของสัจธรรม
ตางๆ เหลาน้ัน โดยวิธีการท่ีจะสามารถทําไดก็คือการดําเนินชีวิตตามแนวทางของไตรสิกขาเทาน้ัน เพ่ือจะไดขจดัความไมรูซึ่ง
แนวทางแหงการปรับตัวใหเขากับธรรมชาตเิหลาน้ันใหออกไปจนหมดสิ้น ดังน้ันหลักธรรมซึ่งสามารถนับไววาเปนนิติศาสตร
ทางธรรมน้ีจึงคงอยูถาวรโดยไมเปลี่ยนแปลง  
 อยางไรก็ตาม เพราะความไมรูถึงสัจธรรมแหงธรรมชาติของสิ่งตางๆ ในโลกยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง เน่ืองจากกรอบ
ของนิติศาสตรทางโลกครอบงําผูคนท้ังหลายอยู จึงทําใหปญหาตางๆ ท่ีเปนสาเหตุแหงทุกขยังคงมีอยูตอไป แมวาคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาจะไดรับการศึกษาและนอมรับมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูก็ตาม ดังจะเห็นไดในสภาพ
ของสังคมไทยปจจุบัน  
 
หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมไทย  

เปนท่ียอมรับกันวาสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนหลักในการดําเนินชีวิตท้ังทางตรงและทางออม แต
ปญหาสังคมมากมายก็ยังคงมีอยู อันเปนหลักฐานท่ีบงช้ีชัดวา หลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาอาจมีปญหาในบางแงใน
เรื่องของการนํามาปฏิบัติ  แตน้ันปญหาก็อาจจะไมไดเกิดจากหลักนิติศาสตรแนวตามพระพุทธศาสนาจริงๆ  แตปญหาอาจจะ
เกิดจากตัวผูปฏิบัติหรือไม   จีงอยากนําเสนอปรากฏการณของความลมเหลวแหงนิติศาสตรท้ังแนวพระพุทธศาสนาและแนว
สังคมโลกโดยท่ัวไปเพราะจะไดนําเสนอปญหาท่ีเปนเชิงนิติจริยศาสตรตอสังคมไทยมาเปนเวลานานกับปญหาท่ีเกิดข้ึนเปน
ปรากฏการณในสังคมไทยปจจุบัน  และเปนขอถกเถียงกันอยางไมสิ้นสุดวากฎเกณฑท่ีจะนํามาตัดสินน้ันควรใชกฎเกณฑอะไร  
เพราะน้ันมันจะเปนคําตอบตอคําถามวาหลักนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีแทจริงจะมีทาทีตอเรื่องน้ีอยางไร 
ขอยกเอาปรากฏการณแหงความไมชัดเจนของนิติศาสตรตามแนวพระพุทธศาสนาในปจจุบันของสังคมไทยท่ีเห็นไดชัดเจนมา
วิเคราะหใหเปนแบบอยางสกัหน่ึงกรณ ีคอืกรณีการลงโทษประหารชีวิตท่ียังคงมีอยูในการนํานิติศาสตรทางโลกมาใชในสังคม 
โดยยังถือเปนการลงโทษท่ียอมรับไดในบางอารยประเทศในปจจุบันน้ี เพราะใชหลักการวินิจฉัยทางนิติศาสตรท่ีกําหนดไววา 
การประหารชีวิตเปนการมอบความยุติธรรมใหกับอีกฝายหน่ึงท่ีถูกกระทํา (ไชยยศ วรนันทศิริ,2537:119-128) โดยการมอบ
ความยุติธรรมน้ันกระทําผานมาตรการของการลงโทษหากมีการทําผดิบทบัญญตัิแหงกฎหมาย แตหากพิจารณาตามขอเท็จจริง
แหงปรากฏการณโดยท่ัวไปก็เกิดประเด็นคําถามข้ึนมาวา การตัดสินประหารชีวิตเปนการลงโทษท่ีควรกระทําหรือไม เพราะ
ชีวิตของผูถูกประหารโดยธรรมชาติแลวยอมเปนสมบัติเจาของชีวิตน้ัน และคนอ่ืนไมสามารถเขาไปครอบครองหรือทําลายได
นอกจากความเปนไปตามธรรมชาติ แตการประหารชีวิตเปนการลงโทษท่ีทําใหชีวิตของผูถูกประหารตองดับสิ้นไปแบบไม
เปนไปตามธรรมชาติ เพราะไมวาจะเปนการตัดศีรษะดวยดาบ การแขวนคอ การยิงเปาดวยปน หรือการฉีดยาพิษ(ประจวบ 
เปยมมีสมบูรณ,2543:18)  ลวนเปนการกระทําท่ีเกิดจากการดําเนินการของมนุษยท่ีขัดแยงกับความเปนธรรมชาติของชีวิต
ของมนุษย โดยอางถึงการแสดงออกถึงความยุติธรรม ยิ่งกวาน้ัน หากพิจารณาในบริบทของหลักรัฐศาสตรไทยตามมาตรา 26-
30 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรา 28 ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปพ.ศ. 2560 แลว พบวา 
การประหารชีวิตเปนการกระทําท่ีผิดรัฐธรรมนูญ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอน 40 ก : 8) หากพิจารณาโดยเน้ือความ แม
จะถือวาเปนการลงโทษ  ซึ่งจะอยูในกรอบของการชดเชยแบบแกแคน การยับยั้งและขมขู การตักเตือนเพ่ือปรับเปลี่ยน
ผูกระทําความผิดใหมุงสูการกระทําท่ีดี และการหยุดยั้งการทําผิดซ้ําก็ตาม เพราะเปนการอางอิงท่ีไมสมเหตุสมผลหรือเปนการ
อางอิงเหตุผลแบบบกพรองในรูปแบบท่ีสรุปเกินขออาง หรือเน้ือหาของขอสรุปไมไดมาจากขออาง เน่ืองจากวา การประหาร
ชีวิตไมไดอยูในกรอบของเปาหมายแหงการลงโทษ ยิ่งกวาน้ันยังถือวาเปนการกระทําท่ีเกินกวาเหตุอีกดวย เพราะการกระทํา
ของผูถูกประหารชีวิตตอผูเสียหาย เกิดข้ึนกอนเวลาท่ีจะมีการประหารชีวิต จึงไมสามารถยอมรับไดวา การประหารชีวิตของ
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ผูกระทําผิดเปนการชดเชยความผิดท่ียุติธรรม แตการพิจารณาของมนุษยเทาน้ันกอใหเกิดมูลคาแหงความยุติธรรม (ประดับ
ดวง ดุลยปวีณ ศรีสวาสดิ์,2548 :44) 

หากใชขออางท่ีวา การประหารชีวิตเปนการแสดงตัวอยางของการลงโทษเพ่ือใหคนอ่ืนๆ ในสังคมเกิดความ
หวาดกลัวเพ่ือจะไดไมกระทําผิดอีกและผูกระทําผิดเกิดความหวาดกลัวหรือสํานึกผิด ก็เปนการใชการทําลายชีวิตของคนอ่ืน
เพ่ือเปนเพียงตัวอยางใหคนอ่ืนหวาดกลัว อันเปนการแสดงออกซึ่งความไมเทาเทียมกันในการใหความสําคัญแกชีวิตของมนุษย
ในเชิง   พุทธจริยศาสตร ยิ่งกวาน้ัน เปาหมายของการลงโทษท่ีมุงใหผูกระทําผิดปรบัปรุงตนเองใหดีข้ึนไมสามารถเปนไปไดเลย
จากการรับโทษประหารชีวิต เพราะผลจากการประหารชีวิตน้ัน ผูกระทําผิดไมสามารถมีโอกาสปรับเปลี่ยน หรือแกไขตนเองได
อีกตอไปแลว เน่ืองจากวาเขาไดสิ้นชีวิตไปแลวไมมีโอกาสกลับมาแกตัวหรือถูกเยียวยาความประพฤติใดๆใหกลับมาไดเลย  
ยิ่งกวาน้ัน ในบริบทของสังคมไทยท่ียังคงไวซึ่งกฎหมายลงโทษประหารชีวิตแมวาคนสวนใหญของสังคมนับถือพระพุทธศาสนา
แลยอมรับเอาศีลขอท่ีหน่ึงมาไวปฏิบัติในฐานะท่ีเปนพุทธบริษัทคือขอท่ีวาดวย ปาณาติบาต ซึ่งเปนหน่ึงในบรรดาบทบัญญัติท่ี
เรียกวา  ศีล  5  ท่ีเปนกฎเกณฑในการใชบังคับสังคมของชาวพุทธซึ่งบัญญัติไวมีคํากลาวสมาทานวา   ปาณาติปาตา 
เวรมณ ีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ  น้ันมีคําแปลวา(ขาพเจา ) ขอสมาทาน (รับเอา)  สิกขาบท (ท่ีกลาวถึงเรื่อง) การงดเวนจากการ
กระทําใหชีวิตสัตวใหตกลวงไป (หรือการฆาสัตวหรือ ทําลายชีวิต) น้ันเองก็จะทําใหเห็นความไมลงตัวของนิติศาสตรตามแนว
พระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง  

แตเมื่อมองอีกมุมหน่ึงก็จะเห็นวาวา สังคมไทยในอดตีและปจจุบันยังปลอยใหมีการทําลายชีวิตมนุษยอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและสนับสนุนอีกดวย แมปจจุบันจะมีการงดการลงโทษแบบน้ีไวกอนแตก็ยังคงโทษไวอยูและก็พรอมท่ีจะนํามา
ปฏิบัติอีก และมีนักวิชาการและบุคคลผูเก่ียวของไดสรุปผลการการวิจัยเก่ียวกับโทษการประหารชีวิตท่ีสวนมากลวนเห็นดวย
กับการประหารชีวิตวา เปนการลงโทษอยางยุติธรรมดวยความเมตตาท่ียังจําเปนตอสังคมไทย  ซึ่งมีความเห็นวา การกระทํา
เชนน้ีหากเปนสิ่งท่ีสังคมไทยและคนท่ีนับถือพระพุทธศาสนายอมรับไดก็เปนเรื่องท่ีทําได(ตดัสินตามเกณฑสมัพัทธนิยมมากกวา
แบบสัมบูรณนิยมท่ีมีความชัดเจนวาสิ่งไหนขัดกับความถูกตองและควรทางศีลธรรม)  แตเกณฑการตัดสินทางพุทธจริยศาสตร
น้ันยอมมีนํ้าหนักแหงความผิดถูกตางกัน  ตามเจตนาของผูกระทําและคณุคาของผูท่ีถูกกระทํา โดยมีขออางอิงท่ีหลักแหง
ผลประโยชนของมวลชนสวนใหญ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ การวินิจฉัยเรื่องความยตุิธรรมในสังคมควรแยกพิจารณาเชิงปฏิบัต ิ
ระหวางการเมือง กฎหมายและศาสนา โดยท่ีเห็นความเปนไปไดของประโยชนของคน สวนใหญ มากกวาคุณคาโดยธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษยแตละคนซึ่งเมื่อมีการพิจารณาโดยสจัธรรมแลว  คณุคาแหงชีวิตของแตละคน (ปรีชา ชางขวัญยืน,2549:84) 
ควรเปนเรื่องสําคัญท่ีสามารถยกระดับการพิจารณาในกรอบของคุณธรรมมากกวาหลักการทางกฎหมายและรัฐศาสตร เพราะ
คนเราตองการมีชีวิตท่ียืนยาวมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  ยิ่งกวาน้ัน การลงโทษประหารชีวิตเปนการทําท่ีไมสอดคลองกับความ
ยุติธรรมอยางแทจริง 

จากการวิเคราะหและการวินิจฉัยท่ีเห็นประโยชนของคนสวนใหญโดยใชชีวิตของคนคนหน่ึงทําการแลกเปลี่ยนกับอีก
คนหน่ึงหรือหลายๆคนเชนน้ีเพราะใหเปนไปตามกฎเกณฑของสังคมท่ีบัญญัติกันข้ึนมาใชในสังคม นอกจากจะไมยึดถือตาม
ความตั้งใจอันเปนการกลาวเท็จและปฏิบัติขัดตอคําสอนของศาสนาซึ่งเปนการดําเนินตามหลักของธรรมชาติแลว ยังเปนการ
กอกรรมท่ีผูมีสวนในการตัดสนิประหารชีวิตน้ันตองไดรบัตามกฎแหงกรรม ซึ่งสงผลขัดตอการกาวเขาสูเสนทางแหงความดีหรือ
พระนิพพานอยางปฏิเสธไมได เน่ืองจากวาไดกระทําผิดศีลขอท่ีหน่ึงไมวาทางตรงหรือทางออมและผลของการทําผิดน้ียอมนําสู
ผลกรรมท่ีผูกระทําตองไดรับ นอกจากน้ัน ยังนําไปสูการขัดแยงกับธรรมชาติของคนท่ีตองชวยกันรักษาชีวิตท้ังของตนเองและ
ผูอ่ืนไวใหยืนยาวท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 
สรุป  
 เน่ืองจากปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกปจจุบันน้ีก็คือ  ปญหาของเรื่องการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย  ซึ่งน่ัน
หมายถึงปญหาท่ีเกิดจากมนุษยกับหลักการท่ีมนุษยสรางข้ึนมาหรือท่ีเรียกวากฎหมายหรือบรรทัดฐานตางๆท่ีพวกเขาสรางมัน
ข้ึนมาเพ่ือความสุข  สงบเรียบรอยของพวกเขาเอง  ปญหาจึงมีอยูวา  สิ่งท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดเกิดจากตัวมนุษยเองหรือเกิดจาก
หลักการท่ีสรางข้ึน บทความน้ีไดหลอมรวมเอาหลกัพระพุทธศาสนากับหลกันิติศาสตรท่ีมีอยูในโลกมาช้ีใหเห็น  ถึงแมวาการให
คําตอบตอปญหาน้ันจะไมไดครอบคลุมท้ังหมดแตก็ไดเทียบเคียงจากเหตุการณบางเหตุการณท่ียกข้ึนมาเพ่ืออธิบายใหเห็นวา  
ทาทีตอพระพุทธศาสนากับนิติศาสตรมีตอกันอยางไร  แมวาสมมติฐานของปญหาจะอยูท่ีวา  คนหรือหลักการมีปญหา  แต
คําตอบก็พอจะมีใหบางแลว  อยางไรก็ตามแตสิ่งหน่ึงท่ีทุกคนพยายามแสวงหา สิ่งน้ันคือความยุติธรรม  ท่ีไดนํามากลาวก็เพ่ือ
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ไดแสดงใหเห็นถึงลักษณะของการใชกฎเกณฑของผูคนในสังคม   แตความยุติธรรมท่ีทุกคนใหคําจํากัดความอาจจะไมใชความ
ยุติธรรมท่ีแทจริง เพราะความยุติธรรมท่ีเรียกรองหาอยูน้ันเปนเพียงแคความยุติธรรมท่ีคนกลุมใดกลุมหน่ึงกําหนดข้ึนมาโดย
อาศัยหลักการทางนิติศาสตร แลวเรียกวาความยุติธรรมน้ันเอง 
 บทความน้ีจึงเปนการกลาวถึงนิติศาสตรท่ีมนุษยในโลกใชเปนหลักการในการใชชีวิตอยูรวมกันดวยความยุติธรรม ซึ่ง
หากตรงตามความหมายของคําท่ีคิดข้ึนมาใชน้ัน คนท่ีใชมันตองเขาถึงธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยางอยางแทจริงดังท่ี
นักปราชญหลายสมัยไมวาในยุคกอนๆของตะวันตกหรือตะวันออกไดนําเสนอไว แตหลักการน้ีไดถูกบิดเบือนใหคงไวในกรอบ
ของความเปนเหตุเปนผลตามหลักวิชาการท่ีมนุษยสรางข้ึนมา โดยไมสามารถเขาถึงธรรมชาติของแตละสิ่งแตละอยางได 
เพราะถูกปดก้ันดวยการยึดติดอยูท่ีหลักวิชาการเชิงประจักษท่ีแยกแยะทางโลกออกจากทางธรรมเพราะสัจธรรมแหงธรรมชาติ
ท่ีทางธรรมนําเสนอน้ันหลักวิชาการเชิงประจักษไมสามารถพิสูจนได ดังท่ีโลกสมัยกลางและสมัยปจจุบันไดประสบ จึง
กอใหเกิดปญหาในแงมุมตางๆได 
 อยางไรก็ตาม มนุษยซึ่งเปนหน่ึงในสิ่งธรรมชาติของโลกน้ี จําเปนตองดําเนินชีวิตในธรรมชาติของโลกน้ีจึงจะไดพบกับ
ความสุขอันแทจริง และแนวทางท่ีจะพบกับความสขุอันแทจริงไดน้ันจําเปนตองอยูในธรรมชาติ   ซึ่งมนุษยจะอยูในธรรมชาติ
อยางมีความสุขในธรรมชาติไดน้ันตองรูจักสัจธรรมของธรรมชาติอยางแทจริง และวิธีการท่ีจะรูธรรมชาติท่ีแทจริงไดจําเปนตอง
ใชหลักการและแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งแมวาจะมีขอจํากัดทางกายภาพอยูท่ีคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา แตความจริงแลวคําสอนเรื่องสัจธรรมน้ีเปนเน้ือหาท่ีอธิบายสภาวะธรรมชาติโดยไรขีดจํากัดทางกายภาพในบริบทของมัน 
ดังน้ัน คําสอนของพระพุทธศาสนากับเน้ือหาของนิติศาสตรจึงควรเปนเรื่องเดียวกันน่ันคือการนําเสนอหลักเกณฑในการ
กอใหเกิดความเขาใจในสัจธรรมตามธรรมชาติของสิ่งตางๆ เพ่ือมนุษยจะไดปรับตนเองใหเขากับธรรมชาติของตนเองและสิ่ง
อ่ืนๆ เพ่ือผดุงไวซึ่งความยุติธรรมอยางแทจริง โดยปรับปรุงนิติศาสตรทางโลกใหเขาถึงนิติศาสตรทางธรรมอยางถูกตองน้ันเอง 
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การละเลนของหลวงแทงวิไสย : มุมมองดานที่มาจากวิธกีารละเลน “ไทย มลายู และจีน” 
Taengwisai Royal Traditional Performance : Perspectives on its Origin through 

Thai, Melayu and Chinese Performance Methods 
 

สัมพันธ  สุวรรณเลิศ 
หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  

คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
บทความวิชาการเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยโดยวิธีการรวบรวมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการศึกษาดานท่ีมา และศึกษาดานรูปแบบวิธีการละเลนเพ่ือใหไดคําตอบวาการละเลนน้ีมีท่ีมาจากท่ีใด      ผลการศึกษาดานท่ีมาของ
การละเลนของหลวงแทงวิไสยจากการรวบรวมเอกสารตางๆ พบแนวคิดสําคัญ ๒ ประการคือ ๑) เช่ือวาการละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจาก
มลายูโดยสันนิษฐานจากคําวา “วิไสย” ในช่ือการละเลนมีท่ีมาจากคําวา “ปไส” ท่ีแปลวาโลในภาษามลายู โดยผูท่ีเสนอแนวความคิดน้ี
คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซ่ึงแนวความคิดน้ีไดรับการยอมรับกันสืบมาจนถึงปจจุบัน ๒) มีความเห็นวาการละเลนแทงวิ
ไสยอาจไมใชการละเลนท่ีมาจากมลายูโดยแสดงเหตุผลวา ไมพบการละเลนใดท่ีมีลักษณะคลายการละเลนแทงวิไสยในมลายูเลย และ
การละเลนชนิดน้ีพบวามีการเลียนแบบเซ่ียวกางซ่ึงไมคอยพบในมลายู  ผูท่ีเสนอแนวความคิดน้ีคือสมเด็จฯ เจาฟา กรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ  สวนผลการศึกษาดานท่ีมาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน  โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารหลักฐานท่ีรวบรวมตาม
วัตถุประสงคท่ี ๑ พบวาการละเลนแทงวิไสยน้ีนาจะมีตนทางความคิดท่ีนํามาใชสรางสรรคการละเลนจากวัฒนธรรมและความเช่ือของ
จีนมากกวามลายู ท้ังน้ีเพราะรูปแบบการแตงกายของผูละเลนท่ีมีเคาศิลปะจีนผสมไทย และการใหผูเลนจําลองตนเองเปนเทพอารักษ
อยางจีนท่ีเรียกวาเซ่ียวกาง  
คําสําคัญ : การละเลนหลวงแทงวิไสย, ท่ีมา, วิธีการละเลน 
 

ABSTRACT 
This article sets out to study the origin of Taengwisai, a royal traditional performance, through the analysis of 
origin-related literature and to examine its performance methods to figure out its actual origin. The document 
analysis reveals two important ideas. On the one hand, Taengwisai is believed to have originated in Melayu, as 
assumed by the word “Wisai” in the performance name. The word is derived from “Pisai” in Malay, which means 
a shield. This idea, proposed by the Prince Damrong Rajanubhab, has been accepted to date. On the other hand, 
it is argued that Taengwisai may not have originated in Melayu. This argument holds that there is no such similar 
performance performed in Melayu, and this performance is found to have imitated Siewkang which is not 
common in Melayu. This idea was proposed by the Prince Narisara Nuwattiwong. In light of the origin, the 
documents analysis of its performance methods indicates that the creation of Taengwisai seems to have been 
inspired by Chinese cultures and beliefs, rather than Malay. This can be explained by the fact that the costumes 
of performers are reflective of mixed Chinese-Thai arts, and the performers act as a Chinese guardian called 
“Siewkang”.   
Keywords: Taengwisai royal traditional performance, Origin, Performance methods 
 
๑. ความนํา 

การละเลนเปนกิจกรรมท่ีท้ังผูเลนและผูรวมการละเลนตางก็มีวัตถุประสงคอ่ืนๆ รวมกันท่ีมากกวาความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เชน การละเลนเพ่ือใหเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง หรือความอุดมสมบูรณ ดังน้ันการละเลนจึงมักจะเขาไป
เก่ียวของการพิธีกรรมตามระบบความเช่ืออันศักดิ์สิทธ์ิ (สุจิตต วงษเทศ (บรรณาธิการ), ๒๕๔๐ : (๑๘) ) 
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การละเลนเพ่ือประกอบในพิธีกรรมหรือก่ึงพิธีกรรมน้ีพบไดทุกระดับช้ันของสังคมตั้งแตสังคมชาวบาน เชน 
การละเลนนางดง  ในชวงตรุษสงกรานตซึ่งเช่ือวาการละเลนน้ีจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ หรือในราชสํานักก็พบวามี
การละเลนในกลุมท่ีเรียกวาการละเลนของหลวง ซึ่งเปนการละเลนประกอบในพิธีกรรมเชนกัน 

การละเลนของหลวง คือ มหรสพท่ีเลนเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงซึ่งแสดงในพระราชพิธีตาง ๆ อาจเปนการแสดง
หนาท่ีน่ังในเขตพระราชฐาน หรือแสดงนอกเขตพระราชฐานก็ได (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน : เขาถึงเมื่อ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ ) การละเลนของหลวงพบหลักฐานวามีท่ีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีท้ังสิ้น ๕ อยางคือ โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง 
กระอ้ัวแทงควาย และแทงวิไสย  

การละเลนของหลวงใชเลนแตเฉพาะในการพิธีหรือพระราชพิธีสําคัญอันถือวาเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ เชนพระราชพิธี
โสกันต พิธีสมโภชพระพุทธรูปสําคัญ เปนตน ซึ่งมักจะมีการละเลนเปนชุดๆ ไดแก โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง กระอ้ัวแทงควาย และ
แทงวิไสย จากการรวบรวมขอมูลพบวา โดยปกติแลวในการสมโภชการพระราชพิธีมักจะจัดใหมีการละเลนหลวงท้ัง    ๓ อยาง
อันไดแก โมงครุม กุลาตีไม และระเบ็งอยูเสมอ สวนกระอ้ัวแทงควาย และการเลนแทงวิไสย จะจัดใหมีเปนคราวๆ ไป 

การละเลนของหลวงท้ัง ๕ อยางน้ีมีท่ีมาจากตางชาติ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นวา “ก็
คิดเห็นข้ึนวาการเหลาน้ี พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางชาติท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน” (สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๒)  โดยทรงสันนิษฐานวา 
การละเลนโมงครุม กุลาตีไม และระเบ็งน้ันนาจะรับมาจากอินเดียใต โดยเฉพาะการละเลนกุลาตีไม มีลักษณะคลายกับ
การละเลนของอินเดียใตท่ีเรียกวา “ศิราษมัณฑละ” (เรื่องเดียวกัน : ๑๘๙) สวนกระอ้ัวแทงควายทรงสันนิษฐานวานาจะเปน
การละเลนท่ีรบัมาจากเมืองทวาย โดยวินิจฉัยจากช่ือการละเลน คําวา “กระอ้ัว”ซึ่งเปนภาษาทวาย (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๘ – 
๑๗๙) และการละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายูโดยทรงวินิจฉัยจากช่ือการละเลนเชนกัน (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓)  

ปจจุบันการละเลนของหลวงท้ัง ๔ อยางไดแก โมงครุม กุลาตีไม ระเบ็ง และกระอ้ัวแทงควาย ยังคงมีการสืบทอด
ลักษณะและวิธีการแสดงอยู แตการละเลนแทงวิไสยไดขาดการสืบการลักษณะและวิธีการแสดงแบบเดิม แมภายหลังจะมีการ
ฟนฟูใหมีการละเลนของหลวงอยางน้ีข้ึนมาใหมแตก็เปนการฟนฟูโดยอาศัยหลกัฐานจากเอกสารและการสนันิษฐานถึงกระบวน
ทาท่ีใชในการละเลนโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลปและดนตรีไทย 

หลักฐานการละเลนแทงวิไสยท่ีเกาแกท่ีสุดน้ันพบในตําราโคลง ซึ่งไดคัดเลือกโคลงดั้นบทหน่ึงซึ่งเช่ือวาเปนโคลงดั้น
สมัยกรุงศรีอยุธยา เน้ือหากลาวถึงการละเลนแทงวิไสยความวา 

 
    “จรีกางหมหอกเลื่อง แทงเขน 

สองประยุธยืนยัน   ยองแยง 
นางอ้ัวเพงผัวเอน   ควายเสี่ยว 
สองประจันมือจอง   จอแทง” 

      (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๑) 
 

 หากยึดตามคําวินิจฉัยของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ วาโคลงบทน้ีเปนโคลงครั้งกรุงศรีอยุธยาน้ันก็เปนท่ี
แนชัดวา การละเลนแทงวิไสยนาจะมีกําเนิดอยางชาสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพียงแตไมอาจระบุไดวาในรัชกาลใด 

 การละเลนแทงวิไสยปรากฏหลักฐานชัดเจนครั้งแรกในสมัยกรุงธนบุรี ในเหตุการณท่ีสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี     
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมขุนอินทรพิทักษข้ึนไปรับพระแกวมรกตแลวสมโภช ณ ทาเจาสนุก เมือง
สระบุรี ดังปรากฏในหมายรับสั่งพระเจากรุงธนบุรี ความวา “ครั้น ณ วันพุธ ข้ึน ๑๓ ค่ํา เดือน ๖ ตั้งการสมโภช ใหมีเครื่อง
เลนโขนหนังรํา... ใหพระราชทานเบ้ียเลี้ยงเปนเงินใหเกณฑเครื่องเลน...สิริวิไสย ๒ คนๆ ละ ๑ บาท วันละ ๒ ...บาท” (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๓ : ๓๗)  
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ตอมาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรก็ยังปรากฏวามีการละเลนแทงวิไสยอยูเปนระยะ ดังปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง
วรรณคดีเรื่องนางนพมาศ1

* กลาวถึงพระราชพิธีไพศาลข จรดพระนังคัล ท่ีมีมหรสพสมโภชในพระราชพิธีดังกลาว  ความวา  
“ครั้นถึงเดือน ๖ เปนการนักขัตฤกษในพระราชพิธีไพศาข จรดพระนังคัล...อันวาชาวพนักงานก็เลนการมหรสพพระเบง ระบํา  
โหมงครุม หกคะเมน ไตลวด ลอดบวง รําแพน แทงวิไสย ไกปา ชาหงส รายรอบท่ีปริมณฑล...” (กรมศิลปากร, ๒๕๒๘ : ๓๐๖-
๓๐๗)  นอกจากน้ีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๔) ยังพบหลักฐานท่ีทรงโปรดเกลาฯ ใหมี
การละเลนแทงวิไสยในการสมโภชพระราชพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีโสกันต สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ 
(เจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค), ๒๕๐๗ : ๑๗๕)และการสมโภชพระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย (เรื่องเดียวกัน : 
๑๒๓) เปนตน 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ปรากฏวามีการละเลนแทงวิไสยอยูบอยครั้ง 
กลาวคือ พบในโคลงดั้นโสกันต ซึ่งเปนพระราชนิพนธท่ีทรงข้ึนขณะท่ีพระองคทรงมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา เน้ือความ
บรรยายพระราชพิธีโสกันตของบรรดาพระเจานองยาเธอ และพระเจานองนางเธอ ซึ่งในโคลงดั้นโสกันตไดกลาวถึงการละเลน
แทงวิไสยไวดวย ความวา 
   “แทงวิสัยใสเสื้อเชน  ซยวกาง 

สรวมเทริดผอมโยเซ   หนวดเลื้อย 
ถือดาบโลทาทาง    ซองแซง 
หน่ึงเทิดทวนฟอนเฟอน   ฟาดฟาย 

ตางแทงตางปองปด   กันสอง 
ยางเหยาเยื้องซุยซาย   เหยาะเตน 
พิณพาทยผูกทํานอง   เตงเตง เตงแฮ 
หมายมาดมุงเขมนเขน   แนกัน”  

(พระบาทสมเด็จพระจลุเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑) 
 

การละเลนแทงวิไสยในพระราชพิธีโสกันตสมัยรัชกาลท่ี ๕ น้ีนาจะมีสืบทอดมาจนถึงชวงท่ีพระเจาลูกยาเธอ พระเจา
ลูกเธอในรัชกาลท่ี ๕ มีพระชนมายุครบโสกันต เชน  การละเลนแทงวิไสยในการพระราชพิธีโสกันตพระเจาบรมวงศเธอ 
พระองคเจาศรีวิไลยลักษณฯ กรมขุนสุพรรณภาควดี เปนตน นอกจากน้ียังพบหลักฐานวาทรงโปรดฯ ใหมีการละเลนสมโภชใน
การพระราชพิธีสําคัญตางๆ เชน พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อ พ .ศ.๒๔๕๐ )กรมศิลปากร ,๒๕๒๗ : ๒๘( 

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๖) เปนตนมา ก็ไมพบหลักฐานการละเลนแทงวิไสย 
พบเพียงการละเลนของหลวงชนิดอ่ืนๆ เทาน้ัน  
 ปจจุบันการละเลนแทงวิไสยแบบเดิมไดสูญหายไปแลว เหลือเพียงการแสดงแทงวิไสยท่ีสํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร สรางสรรคข้ึนใหมจากการสันนิษฐานของผูทรงคุณวุฒิประกอบกับหลักฐานท่ีปรากฏในปจจุบัน 
 จากขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏเก่ียวกับการละเลนแทงวิไสย สามารถสรุปไดประการหน่ึงวา แมการละเลนแทงวิไสยจะ
เปนหน่ึงในการละเลนหลวงท้ังหาแตก็จะพบวาจะใชการละเลนชนิดน้ีในงานพระราชพิธีมงคลเทาน้ัน ซึ่งตางจากการละเลน
อ่ืนๆ เชน โมงครุม กุลาตีไม ท่ีพบวาจัดใหมีการละเลนท้ังในพระราชพิธีมงคลและอวมงคล   
 การละเลนแทงวิไสยเปนการละเลนขนาดสั้น  ใชผูเลนชาย ๒ คน ตอมาไดเปลี่ยนเปนใชผูหญิงเลน สันนิษฐานวาท่ี
เปลี่ยนเปนผูหญิงเลนน้ัน เพราะจัดใหละเลนในการพระราชพิธีโสกันตแหใน กลาวคืองานพระราชพิธีโสกันตท่ีจัดกระบวนแห
อยูแตในเขตพระราชฐานช้ันในท่ีมีแตสตรีและพระราชกุมารท่ียังไมไดเขาพิธีโสกันต โดยพระราชพิธีโสกันตแรกท่ีใชผูหญิงเปน 
ผูเลนแทงวิไสยคืองานโสกันตของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เมื่อปมะเมีย พ.ศ.๒๔๓๑  ผูเลนท่ีเปนหญิงน้ีสวน
ใหญเปนขาราชการฝายใน  

เลนเปนแทงวิไสยท้ังสองคนจะ “แตงกายรุมรามคลายเซี่ยวกางเสื้อผาติดจะขาวหลัว ไมมีทองและไมมีสีฉูดฉาดใส
เคราใสเทริด” (สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : หนา ๑๖๙) 

* วรรณคดเีรื่องนางนพมาศ หรือเรวดีนพมาศ หรือตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ แตเดิมเช่ือวาเปนวรรณคดสีมัยสุโขทัย 
ภายหลังนักวิชาการสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาวรรณคดเีรื่องน้ีเปนวรรณคดสีมัยรัตนโกสินทรตอนตน  
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และ “ดูแตงตัวตั้งใจจะใหเหมือนเซี่ยวกางทุกอยาง ใชเสื้อกางเกงสีขาว ติดกระดาษทองและกระดาษสีเปนลวดลาย” (เรื่อง
เดียวกัน : หนาเดียวกัน) กลาวโดยสรุปคือ ผูเลนแทงวิไสยท้ังสองคนจะแตงกายอยางเซี่ยวกาง ซึ่งก็คือเทพทวารบาลท่ีไดรับ
อิทธิพลอยางศิลปะจีน ซึ่งเครื่องแตงกายน้ันทําจากผาสีขาวหลัว และใชกระดาษทองและกระดาษสีตัดปะติดเปนลวดลาย ผู
แสดงฝายหน่ึงจะดาบและโล อีกฝายจะถือทวน 
 วิธีการเลนผูแสดงจะรายรําอาวุธทําทาทางเปนการตอสูกัน แตจะไมจริงจังเหมือนการเลนกระบ่ีกระบอง โดยการ
รายรําอาวุธน้ันวงปพาทยจะบรรเลงเพลงหนาพาทยช่ือเพลงกลมประกอบการเลน ระยะเวลาในการเลนไมนานนัก โดยมักเลน
กอนการเสด็จพระราชดําเนิน หรือระหวางรอพระฤกษในการประกอบพิธี จะหยุดเมื่อมีการประกอบพระราชพิธี และแสดงอีก
ครั้งเมื่อประกอบพระราชพิธีเสร็จแลว 

จากลักษณะการละเลนแทงวิไสยขางตนจะเห็นลักษณะสําคัญประการหน่ึงวาผูเลนจะแตงตัวเลียนแบบเซี่ยวกางซึ่งเปน
เทพอารักษอยางจีน แตเมื่อพิจารณาดานท่ีมาของการละเลนน้ีกลับพบวาสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระ
วินิจฉัยวา “แทงปไสของพวกมลายู” (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓)  ดวยเหตุน้ีจึงนํามาสูขอคําถามวามลายูมิไดมีวัฒนธรรมหลักท่ี
ไดรับอิทธิพลจากจีนเหตุใดการละเลนท่ี “พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางชาติท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารคงจัดมา
ชวยงาน” จึงมิไดเลือกการละเลนท่ีแสดงออกถึงความเปนชนชาติของตนเองเขามาชวยงาน  ดังน้ันผูศึกษาจึงไดรวบรวม
เอกสารท่ีกลาวถึงแนวคิดดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสย  
 
๒. แนวคิดดานท่ีมาของการละเลนแทงวิไสย 
 การรวบรวมแนวคิดดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยพบวามี ๒ แนวคิดสําคัญ ดังน้ี 
 ๒.๑ แนวคิดท่ีเชื่อวาการละเลนของหลวงแทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายู 

แนวคิดน้ีมีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนตนแนวคิด  โดยทรงมีความเห็นและพระวินิจฉัย โตตอบ
เปนพระหัตถเลขาถึงสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยพระหัตถเลขาโตตอบไปมา
ระหวางสองพระองคตอมาไดรวบรวมเปนเอกสารชุดท่ีเรียกวา “สาสนสมเด็จ”  

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีความเห็นเก่ียวกับการละเลนของหลวงแทงวิไสยเก่ียวกับดานท่ีมาวา   
“...คิดเห็นข้ึนมาวาการเหลาน้ี พวกประเทศราชหรือพวกชาวตางประเทศท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน ... 
๑.กุลาตีไม ของพวกแขกฮินดู ... ๔.แทงปไสของพวกมลาย”ู (เรื่องเดียวกัน : ๑๗๓)  

เหตุผลท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระวินิจฉัยวาการละเลนแทงวิไสยเปนของมลายูน้ัน เพราะ
ทรงสันนิษฐานจากช่ือการละเลนโดยคําวา “วิไส” มาจากคําวา “ปไส” ซึ่งภาษามลายูแปลวาโล ดังท่ีทรงมีพระหัตถเลขาดังน้ี   

 
“เรื่องแทงวิสัยน้ัน หมอมฉันยังคิดออกตอไปอีก คําวา “วิสัย” ใชในท่ีน้ีไมไดความ ท่ีถูกนาจะเปน 

“ปไส” เห็นจะเปนภาษามลายูหมายความวา “โล” หมอมฉันเคยไดยินพระยาเทพประชุน (ปน) อานบัญชี
เครื่องราชบรรณาการประเทศราชมลายูกราบทูล มีปไสหวาย...”  

(เรื่องเดียวกัน : ๑๗๐)   
 

จากพระวินิจฉัยของพระองคในประเด็นน้ี นาจะสงผลตอความรับรูดานท่ีมาของการละเลนแทงวิไสยตอมาใน
ภายหลัง เพราะเอกสาร ตํารา และงานวิจัยในสมัยตอมาตางก็ระบุวา แทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายูตามพระวินิจฉัยขางตน ดังจะ
ยกมาพอสังเขปดังน้ี 

อาภรณ  มนตรีศาสตร และจาตุรงค มนตรีศาสตร (๒๕๑๗ : ๑๗๕)  กลาววา “การเลนแทงวิไสยน้ีมีมาตั้งแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา เปนการละเลนของชาวมลายูซึ่งเปนประเทศราช จัดมาชวยในงานพิธีสําคัญๆ ของไทย”  

ผกามาศ จิรจารุภัทร (๒๕๔๓ : ๖๓) กลาววา “แทงวิไสยนาจะมาจากมลายู โดยพิจารณาจากรากศัพทคําวา “ปไส” 
ซึ่งแปลวาโล และพิจารณาจากลักษณะการแสดงเปนรําอาวุธ ซึ่งในแถบมลายูหรือชวาน้ันมีการรําอาวุธเกิดข้ึนมานานและมี
มากมาย เชน ระบําวิเรง ระบําหรีด เปนตน ระบําท้ังสองชุดน้ีเปนช่ือเรียกระบําทวนของแถวชวามลายู ดังน้ันแทงวิไสยนาจะ
มาจากมลายูเชนกัน”  
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แนวคิดดานท่ีมาของการละเลนแทงวิไสยในกลุมน้ีเช่ือวา การละเลนของหลวงแทงวิไสยนาจะมีท่ีมาจากมลายู โดย
อาศัยขอสันนิษฐานจากช่ือการละเลนคําวา “วิไสย” ซึ่งนาจะมาจากจากคําวา “ปไส” ซึ่งแปลวาโลในภาษามลายู ซึ่งโลปไส
น้ันเปนโลทรงกลมท่ีขดจากหวายเปนหน่ึงในเครื่องราชบรรณาการจากประเทศราชมลายูท่ีทูลเกลาฯ ถวายเขามา 

แนวคิดน้ีเปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งพิจารณาไดจากเอกสารตํารา และงานวิจัยในช้ันหลังท่ีให
นํ้าหนักเช่ือถือแนวคิดดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยตามแนวคิดน้ี 
 
 ๒.๒ แนวคิดท่ีเชื่อวาการละเลนแทงวิไสยอาจไมใชการละเลนท่ีมาจากมลายู 
 แนวคิดน้ีสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนตนแนวคิด กลาวคือ ในราวปพ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๖ 
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ดํารงตําแหนงเปนหัวหนากองศิลปวิทยา กรมศิลปากร ไดมีจดหมายไปกราบทูลขอ
พระราชทานพระกรุณาถามขอความรูตางๆ ตอสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ โดยจดหมายโตตอบไปมาชุดน้ี
ภายหลังไดรวบรวมเผยแพรและเรียกเอกสารชุดน้ีวา “บันทึกเรื่องความรูตางๆ” โดยในป พ.ศ. ๒๔๘๑ พระยาอนุมานราชธน
ไดกราบทูลถามขอความรูเก่ียวกับการละเลนของหลวงอยางตางๆ เมื่อกลาวถึงท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสย สมเด็จฯ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงมีพระหัตถเลขาตอบพระยาอนุมานราชธนในประเด็นน้ีวา ทรงไมเห็นดวยกับแนวคิดของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังปรากฏในพระหัตถเลขาความวา 

  “แทงวิสัย สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ทรงสันนิษฐานวาเปนของมลายูจัดมาเลนถวาย   ดุจพวก
เมืองหลวงพระบางเอาสิงหกับและคนปามาเลนถวายเมื่อครั้งโสกันต  กรมขุนสุพรรณภาควดี แตทาง
สันนิษฐานน้ีฉันไมสู จึงไมไดเขียนบอกมาใหทานทราบ”  

(สมเดจ็ฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และพระยาอนุมานราชธน, ๒๕๕๒ : ๙๔) 
 
 สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงใหเหตุผลท่ีทรงไมเห็นดวยกับแนวคดิของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพเปน ๒ เหตุผลสําคัญคือ ถามีความเห็นวาการละเลนของหลวงแทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายูก็จะเปนการลากเอา
เซี่ยวกางน้ันกลายไปเปนของมลายูดวยซึ่งพระองคไมเคยสังเกตเห็นเซี่ยวกางในมลายู และเหตุผลท่ีสําคัญคือทรงไมเคยเห็น
การละเลนอยางน้ีหรือท่ีคลายอยางน้ีในมลายูเลย  ดังปรากฏความในพระหัตถเลขาตอบพระยาอนุมานราชธน ดังน้ี 
 

 “...มีปไสของหัวเมืองมลายูสงเขามาเปนสวย ช่ือปไสช่ือคลายคําวิสัย ท้ังไดเคยเห็นเปนหวายขด
เปนแผนกลม มีหูถือขางหลังอยางเดียวกับเขน จึงคิดวาถาคําปไสน้ันจะกลายเปนวิสัยไปก็ควรอยางยิ่ง แต
จะเปนการเลนของมลายูท่ีใชปไสมาแตเดิม หรือวาจะเปนการเลนของไทย เปนแตหยิบยืมปไสของมลายู
มาใชก็ไมทราบ ถาเปนการเลนของมลายู ก็ซ้ําจะมาลากเอาเข้ียวกางไปเปนของมลายูเสียดวย ซึ่งไมเคย
สังเกตเห็นเลยวาเข้ียวกางมีในประเทศมลายู   แตอยางไรก็ดี น่ีเปนการเดาท่ีเหลวแหลกท้ังน้ัน ท่ีจริงตามท่ี
เห็นก็ไมมีปไส แมเปนการเลนของมลายูมาเดิม” 

(เรื่องเดียวกัน : ๙๒ – ๙๓) 
 

แนวคิดดานท่ีมาของการละเลนหลวงแทงวิไสยของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ แนวคิดน้ีไมเปนท่ี
แพรหลายนัก แตก็มีประเด็นท่ีนาสนใจใหพิจารณาตอไปวาแทจริงแลวการละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายูจริงหรือไม 
 
๓. การศึกษาดานท่ีมาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงมีความเห็นวา “...คิดเห็นข้ึนมาวาการเหลาน้ี พวกประเทศราชหรือ
พวกชาวตางประเทศท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารคงจัดมาชวยงาน ” (สมเด็จฯ กรมพระดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัดตวิงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๓) การละเลนของหลวงอยางตางๆ มีท่ีมาจากตางชาติจริง การพิจารณารูปแบบ
และวิธีการละเลนก็นาจะทําใหสามารถทราบท่ีมาของการละเลนได 
 ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาปจจุบันการละเลนของหลวงแทงวิไสยแบบดั้งเดิมไดขาดการสืบทอด  การละเลนแทง
วิไสยท่ีปรากฏในปจจุบันเปนการละเลนท่ีไดรับการฟนฟูโดยการสรางสรรคข้ึนโดยการอาศัยขอมูลจากหลักฐานตางๆ และขอ
สันนิษฐานถึงวิธีการเลนจากผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานนาฏศิลปและดนตรีไทย   
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ภาพท่ี ๑ การละเลนของหลวงแทงวิไสยซึ่งไดรับการฟนฟูข้ึนใหม โดยการศึกษาและคนควาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
สาขานาฏศิลปไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=xqR3lD6JeL0 เขาถึงเมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

ดังน้ันในหัวขอน้ีผูศึกษาจะไดรวมรวมรปูแบบและวิธีการเลนจากเอกสารตางๆ ผลการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรูปแบบ
และวิธีการเลนแทงวิไสยสามารถสรุปไดดังน้ี 

การละเลนแทงวิไสยเปนการละเลนขนาดสั้น  ใชผูเลนชาย ๒ คน ตอมาไดเปลี่ยนเปนใชผูหญิงเลน สันนิษฐานวาท่ี
เปลี่ยนเปนผูหญิงเลนน้ัน เพราะจัดใหละเลนในการพระราชพิธีโสกันตแหใน กลาวคืองานพระราชพิธีโสกันตท่ีจัดกระบวนแห
อยูแตในเขตพระราชฐานช้ันในท่ีมีแตสตรีและพระราชกุมารท่ียังไมไดเขาพิธีโสกันต โดยพระราชพิธีโสกันตแรกท่ีใชผูหญิงเปน
ผูเลนแทงวิไสยคืองานโสกันตของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ เมื่อปมะเมีย พ.ศ.๒๔๓๑  ผูเลนท่ีเปนหญิงน้ีสวน
ใหญเปนขาราชการฝายใน  
 ในดานการแตงกายผูเลนเปนแทงวิไสยท้ังสองคนจะ “แตงกายรุมรามคลายเซี่ยวกางเสื้อผาติดจะขาวหลัว ไมมีทอง
และไมมีสีฉูดฉาดใสเคราใสเทริด” (เรื่องเดียวกัน : ๑๖๙) และ “ดูแตงตัวตั้งใจจะใหเหมือนเซี่ยวกางทุกอยาง ใชเสื้อกางเกงสี
ขาว ติดกระดาษทองและกระดาษสเีปนลวดลาย” (เรื่องเดียวกัน : หนาเดียวกัน) ซึ่งลักษณะก็ตรงตามท่ีพรรณนาไวในโคลงดัน้
เรื่องโสกันต พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ความวา 
 
   “แทงวิสัยใสเสื้อเชน  ซยวกาง 

สรวมเทริดผอมโยเซ   หนวดเลื้อย 
ถือดาบโลทาทาง    ซองแซง 
หน่ึงเทิดทวนฟอนเฟอน   ฟาดฟาย 

(พระบาทสมเด็จพระจลุเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑) 
 กลาวโดยสรุปคือ ผูเลนแทงวิไสยท้ังสองคนจะแตงกายอยางเซี่ยวกาง ซึ่งก็คือเทพทวารบาลท่ีไดรับอิทธิพลอยาง

ศลิปะจีน ซึ่งเครือ่งแตงกายน้ันทําจากผาสีขาวหลัว  และใชกระดาษทองและกระดาษสีตัดปะติดเปนลวดลาย สวมเทริด ติด
หนวดเครายาว ผูแสดงฝายหน่ึงจะดาบและโล อีกฝายจะถือทวน 
 วิธีการเลนผูแสดงจะรายรําอาวุธทําทาทางเปนการตอสูกัน แตจะไมจริงจังเหมือนการเลนกระบ่ีกระบอง ดังปรากฏ
ความพรรณนาถึงวิธีการละเลนแทงวิไสยไวในโคลงดั้นเรื่องโสกันต พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ความวา 

ตางแทงตางปองปด   กันสอง 
ยางเหยาเยื้องซุยซาย   เหยาะเตน 
พิณพาทยผูกทํานอง   เตงเตง เตงแฮ 
หมายมาดมุงเขมนเขน   แนกัน”  

       (เรื่องเดียวกัน : หนาเดิม) 
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  การรายรําประอาวุธประกอบวงปพาทยซึ่งจะบรรเลงเพลงหนาพาทยช่ือเพลงกลมประกอบการละเลน ระยะเวลาใน
การเลนไมนานนัก โดยมักเลนกอนการเสด็จพระราชดําเนิน หรือระหวางรอพระฤกษในการประกอบพิธี จะหยุดเมื่อมีการ
ประกอบพระราชพิธี และแสดงอีกครั้งเมื่อประกอบพระราชพิธีเสร็จแลว 

นอกจากเอกสารหลักฐานท่ีกลาวถึงรูปแบบและวิธีการละเลนของหลวงแทงวิไสยแลว ยังพบหลักฐานท่ีแสดงถึง
รูปแบบและวิธีการเลนแทงวิไสย เปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) โดย
ภาพน้ันแสดงการละเลนอยางหน่ึงท่ีเปนการตอสูดวยอาวุธ กลาวคือฝายหน่ึงถือดาบและโล สวนอีกฝายถือหอก การแตงกาย
ของผูเลนคลายเซี่ยวกางคือทวารบาลอยางจึงสันนิษฐานวานาจะเปนการละเลนของหลวงแทงวิไสย 

 
๓.๑ การจําลองเทพนิยายของจีนในการละเลนแทงวิไสย 

จากหลักฐานเอกสารและจิตรกรรมทําใหสามารถสรุปไดวา การละเลนแทงวิไสยคือการละเลนท่ีมีรูปแบบลักษณะ
การแตงกายอยางจีนน้ันคือเซี่ยวกาง ซึ่งในเอกสารหลักฐานตางๆ ก็ยืนยันวาการละเลนแทงวิไสยคือการสมมติใหผูเลนเปน
เซี่ยวกาง ดังหลักฐานปรากฏวาในความรับรูของผูคนตั้งแตสมัยอยุธยาน้ันตางก็เขาใจวาการละเลนแทงวิไสยคือการสมมติใหผู
เลนแสดงตนเปน “เซี่ยวกาง” ดังปรากฏในโคลงเกาสมัยอยุธยาความวา 
   “จรีกางหมหอกเลื่อง  แทงเขน 

สองประยุธยืนยัน    ยองยอง” 
(สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, ๒๕๕๒ : ๑๗๑) 

 
 หรือในโคลงดั้นเรื่องโสกันต พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจุลเจาเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ก็ทรงระบุวา 
   “แทงวิไสยใสเสื้อเชน  ขยวกาง 

สรวมเทริดผอมโยเซ   หนวดเลื้อย 
   (พระบาทสมเด็จพระจลุเจาเกลาเจาอยูหัว, ๒๔๖๕ : ๑๑) 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๒ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสแสดงการละเลนแทงวิไสย 
ท่ีมา : กรมศิลปากร. จิตรกรรมฝาผนังวัดบวรสถานสุทธาวาส. กรงุเทพฯ : กรมศิลปากร, 

๒๕๕๗ หนา ๑๗๘. 
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ดังน้ันสิ่งท่ีจะกลาวตอไปคือ เซีย่วกางคืออะไร เพ่ือท่ีจะไดทราบและเขาใจวารูปแบบและวิธีการการละเลนแทงวิไสย
น้ันมีความหมายอยางไร 

เซี่ยวกาง คือ ทวารบาลท่ีทําเปนภาพ หรือไมแกะสลักเปนเทวดาแตมีรูปรางหนาตาแปลกมีหนวดเครารุมราม
ลักษณะทาทีกระเดียดไปทางจีน (ราชบัณฑติยสถาน ,ออนไลน : เขาถึงเมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑. ) 
 

 
 

ภาพท่ี ๓ เซี่ยวกางบานประตูวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
ท่ีมา : http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000106902 เขาถึงเมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

นวรัตน  ภักดีคํา ไดใหความหมายไววา  “เซี่ยวกาง  ”ท่ีใชในภาษาไทยหมายถึง รูปสลักนูนต่ํารูปทวารบาล มักทําท่ี

บานประตู คําน้ีมีท่ีมาจากภาษาจีนวา เชาก่ัง แปลวา ยืนยาม ตูยาม หรือจุดรักษาการณ หนวยรักษาการณ คําน้ีภาษาจีน

สําเนียงถ่ินแตจิ๋วออกเสียงวา เซากัง ซึ่งไทยนาจ ะรับมาแลวออกเสียงวา เซี่ยวกาง )นวรัตน  ภักดีคํา, ๒๕๕๔  :๙๔(  

เซี่ยวกาง คือ เทพทวารบาลท่ีมีรูปรางอยางนักรบของจีนโบราณ ตามความเช่ือในลัทธิเตา โดยแตเดิมมีความเช่ือวา 

เทพทวารบาลน้ันทําหนาท่ีเฝาประตู ขับไลสิ่งอัปมงคล ผูทําหนาท่ีน้ันเปนเทพสององคช่ือวา  “เฉินถู  ”และ  “อว้ีเหลย  ”โดย

รับคําสั่งจากอว้ีหวงตาตี้ (เง็กเซียนฮองเต) ใหเฝาประตูผี มีหนาท่ีจับผีรายใหเสือกิน ดวยความเช่ือน้ีเมื่อถึงคืนสิ้นปทาง

จันทรคติของจีน ชาวจีนจึงมักใชไมทอ ซึ่งถือวาสามารถขับไลสิ่งอ ัปมงคลได มาสรางเปนรูปเทพเฉินถู และเทพอว้ีเหลย แขวน

ไวท่ีประตูบานเพ่ือขับไลผีรายและสิ่งอัปมงคล ตอมาไมทอหายากจึงยักเยื้องเปนการวาดภาพเทพท้ังสองแลวปดท่ีประตูแทน 

)นวรัตน  ภักดีคํา, ๒๕๕๓  :๗๓(  

ตอมาในสมยัราชวงศหมิง อิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่อง ไซอ๋ิว หรือ ซโีหยวจี้ ทําใหความเช่ือเรื่องเทพทวารบาลเดิม

จาก เทพเฉินถู และเทพอว้ีเหลย ไดถูกปรับเปลี่ยนเปนแมทัพสองทานของพระเจาถังไทจง ไดแก ฉินฉยงหรือฉินชูเปา กับอว้ีฉือกง

หรือหูจิ้งเตอ กลายมาเปนเทพทวารบาลแทน )นวรตัน  ภักดีคํา, ๒๕๕๓  :๗๔(  

โดยวรรณกรรมเรื่องไซอ๋ิว หรือซีโหยวจี้ หรือบันทึกการเดินทางสูตะวันตกน้ัน ไดกลาวถึงปฐมเหตุท่ีพระเจาถังไทจง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสนับสนุนใหภิกษุเสวียนจั้งเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปฎก เหตุการณท่ีกลาวถึงสาเหตุท่ีพระ
เจาถังไทจงศรัทธาในพระพุทธศาสนา กลาวโดยสรุปวา หลังจากเหตุการณท่ีพระเจาถังไทจงไดปฏิวัติและสังหารพระประยูร
ญาติจํานวนมากแลวปราบดาภิเษกข้ึนเปนพระมหากษัตริยแลวน้ัน ขณะท่ีทรงบรรทมก็ไดยินเสียงรองคร่ําครวญและโกรธแคน
จากวิญญาณพระประยูรญาติท้ังหลายจนไมสามารถบรรทมได ฉินฉยงและอว้ีฉือกงซึ่งเปนแมทัพของพระองคจึงอาสาเฝาพระ
ทวารหองบรรทมของพระเจาถังไทจง  ผลปรากฏวาเสียงวิญญาณท่ีคร่ําครวญโกรธแคนน้ันเงียบหายไป แตตอมาเมื่อแมทัพท้ัง
สองเฝายามในตอนกลางคืน และปฏิบัติราชการในตอนกลางวันติดตอไปเชนนี้ไมไดพักก็เหน็ดเหนื่อยมาก พระเจาถังไทจง
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ทรงเห็นใจจึงโปรดฯ ใหจิตรกรวาดรูปแมทัพท้ังสองท่ีบานพระทวารแทน ผลปรากฏวาปราศจากการรบกวนของวิญญาณราย
ดั่งเชนแมทัพท้ังสองเฝาประตูดวยตนเอง  ดวยเหตุน้ีแมทัพท้ังสองจึงกลายเปนเทพทวารบาลแตน้ันมา  โดยถือวารูปทวารบาล
ทางซายมือคือฉินฉยงและขวามือคืออว้ีฉือกง 

ความเช่ือเรื่องเทพทวารบาลอยางจีนหรือเซี่ยวกางน้ี  นาจะเปนท่ีรูจักในสังคมไทยตั้งแตสมัยท่ีเริ่มมีการติดตอและมี
ความสัมพันธตางๆ กับจีน และมีการตั้งชุมชนการคาของจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏการกลาวถึง เซี่ยวกาง ในโคลงครั้ง
กรุงเกาขางตนท่ีไดกลาวมาแลว 

คติความเช่ือเรื่องเทพทวารบาลอยางจีนนาจะสอดรับกับความเช่ือเดิมเรือ่งเทพทวารบาลของไทย จึงสามารถปรับรับ
กันไดงายและเปนชองทางท่ีชางจะยักเยื้องประดิษฐทําเทพทวารบาลแบบของไทยเดิมใหมีลักษณะผสมทางศิลปะจีน ดังน้ัน
เซี่ยวกางจึงเปนตัวแทนของเทพอารักษตามคติจีน ซึ่งเมื่อนําความเช่ือและเทพนิยายเรื่องเทพอารักษเฝาประตูหรือเซี่ยวกางมา
สรางสรรคเปนการละเลนแทงวิไสยก็สามารถตีความไดวา การละเลนแทงวิไสยน้ันคือการละเลนประกอบพิธีกรรมเพ่ือความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งในท่ีน้ีนาจะเปนการจําลองเทพอารักษที่ทําหนาที่ปกปองพื้นที่การประกอบพิธีกรรมไมใหสิ่งอัปมงคลเขามา 
กล้ํากราย รบกวน  โดยสมมติใหผูเลน ๒ คนเปนเทพฉินฉยงและเทพอว้ีฉือกงท่ีทําหนาท่ีปกปองประตูไมใหสิ่งช่ัวรายอัปมงคล
ผานเขาไปไดน่ันเอง 

ผลการศึกษาดานท่ีของการละเลนของหลวงแทงวิไสย โดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลนพบวานาจะมี     
ตนทางความคิดท่ีนํามาใชสรางสรรคการละเลนจากวัฒนธรรมและความเช่ือของจีนมากกวามลายู ท้ังน้ีเพราะรูปแบบการแตง
กายของผูละเลนท่ีมีเคาศิลปะจีนผสมไทย และการใหผูเลนจําลองตนเองเปนเทพอารักษอยางจีนท่ีเรียกวาเซี่ยวกาง ซึ่งเปนการ
จําลองเหตุการณในเทพนิยายของจีนท่ีวาดวยเทพทวารบาลผูรักษาไมใหสิ่งช่ัวรายลวงเขาไปในเขตพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิได 
 
๔. สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาในวัตถุประสงคท่ี ๑ ซึ่งมุงท่ีจะศึกษาดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสยดวยการรวบรวม
เอกสารตางๆ ผลการศึกษารวบรวมพบแนวคิดดานท่ีมาของการละเลนของหลวงแทงวิไสย  ๒ ประการคือ ๑)  เช่ือวา
การละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจากมลายูโดยสันนิษฐานจากคําวา “วิไสย” ในช่ือการละเลนมีท่ีมาจากคําวา “ปไส” ท่ีแปลวาโลใน
ภาษามลายู โดยผูท่ีเสนอแนวความคิดน้ีคือ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งแนวความคิดน้ีไดรับการยอมรับกันสืบมา
จนถึงปจจุบัน ๒) มีความเห็นวาการละเลนแทงวิไสยอาจไมใชการละเลนท่ีมาจากมลายูโดยเหตุผลสําคัญกลาวคือ ไมพบ
การละเลนใดท่ีมีลักษณะคลายการละเลนแทงวิไสยในมลายูเลย และการละเลนชนิดน้ีพบวามีการเลียนแบบเซี่ยวกางซึ่งใน
มลายูก็ไมคอยพบวัฒนธรรมการเขียนภาพเซี่ยวกางเปนเทพวารบาล  ดวยเหตุน้ีจึงยังเปนปญหาวาการละเลนของหลวงแทงวิ
ไสยมีท่ีมาจากมลายูหรือไม  แตแนวคิดน้ีก็ไมไดเสนอวาแทจริงแลวการละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจากท่ีใด  ซึ่งผู ท่ีเสนอ
แนวความคิดน้ีคือสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ   
 ผลการศึกษาดานท่ีมาโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการละเลน จากการรวบรวมเอกสารและหลักฐานตางๆ พบวา
การละเลนแทงวิไสยมีลักษณะท่ีใหผูแสดงแตงตัวอยางนักรบจีนโบราณและรายรําในทวงทาการประอาวุธเพียงเล็กนอย ไมได
แสดงอาการทาทีขึงขังแข็งแข็งอยางการละเลนตอสูโดยท่ัวไป อน่ึงจากหลักฐานท่ีปรากฏในวรรณกรรมอันไดแก ตําราโคลงเกา
สมัยกรุงศรีอยุธยา แตโคลงดั้นเรื่องโสกันต พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตางก็ระบุวาการละเลน
ของหลวงแทงวิไสยน้ันเปนการเลนท่ีสมมติใหผูเลนเปน “จรีกาง” หรือ “ขยวกาง” ซึ่งก็คือเซี่ยวกางเทพทวารบานอยางจีน 
ดวยเหตุน้ีเมื่อพิจารณาดานท่ีมาของการละเลนหลวงแทงวิไสยโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการการละเลนท่ีปรากฏจึง
อาจจะสันนิษฐานไดวา การละเลนหลวงแทงวิไสยนาจะไดรับอิทธิพลในการสรางสรรคจากวัฒนธรรมจีนเปนหลัก 
 แมจะยังไมมีหลักฐานท่ีจะสามารถสรุปไดอยางแนชัดวาการละเลนแทงวิไสยมีท่ีมาจากท่ีใด แตการละเลนของหลวง
แทงวิไสยน้ีก็แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางชนชาติอันไดแก ไทย มลายู และจีน ท่ีไดรับการยอมรับในระดับราชสํานักวา
เปนสิ่งท่ีเปนมงคลและมีคุณคาตอจิตใจจนสามารถกลายเปนสวนหน่ึงของพิธีและพระราชพิธีท่ีสําคัญน่ันเอง 
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การปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง“เจาชายไมวิเศษ” 

ผลงานของปรีดา อัครจันทโชต ิ
 

สารภี  ขาวดี 
หลักสตูรภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก 

คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมุงศึกษาการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผลงานของปรีดา อัครจันท
โชติ ผลการศึกษาพบวา ผูเขียนมีวิธีการสรางจุดเดนใหวรรณกรรมดวยการนําอนุภาคจากนิทานไทยท่ีผูอานคุนเคยดีมาใชสรางตัวละคร
ในเรื่อง 8 ตัวละคร  ไดแก  กลุมสัตวและอมนุษยในปาหิมพานต ยักษ ฤๅษีตาไฟ เสือและโคท่ีถูกชุบเปนคน เจาหญิงในปลองไมไผ 
นกแกวแปลง เทวดาแปลง และลิงจอ โดยนําเสนอใน 2 ลักษณะ คือ คงลักษณะเดนของอนุภาคเดิมไว เชน นารีผลเปนผลไมท่ีมีรูปราง
ดุจสตรี วิทยาธรเหาะไดและมีพระขรรคเปนอาวุธ ลักษณะทางกายภาพของยักษ ขณะเดียวกันก็มีการปรับรายละเอียดใหแตกตางจาก
การรับรูเดิม ต้ังแตระดับเล็กนอยจนถึงสรางใหมีลักษณะตรงขาม เชน ราชสีหออนแอ ยักษจิตใจดี ฤาษีตาไฟใจราย เจาหญิงในปลองไม
ไผไมมีกล่ินกายหอม ลิงไมกินกลวย เปนตน ซ่ึงการปรับรายละเอียดดังกลาว นอกจากใหสอดคลองกับโครงเรื่อง ยังชวยสนับสนุนใหแกน
เรื่องหลักและแกนเรื่องรองมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
คําสําคัญ: อนุภาคตัวละคร  นิทานไทย วรรณกรรมเยาวชน 
 

ABSTRACT 
This article sets out to investigate the modifications of character motifs from a Thai folktale in youth-adult 
literature entitled “Jao Chai Mai Viset”, a non-magical prince, written by Prieda Akarachantachot. The findings 
reveal that the writer distinguishes literary works by employing motifs from a Thai folktale familiar to readers to 
represent eight characters in his work: animals and mythical creatures in Himmapan Forest, giants, hermits, 
human-formed tigers and cows, a princess born in a bamboo internode, disguised parrots, disguised gods, and 
monkeys. The motifs are presented in two methods: (1) retention of distinguishing conventional motifs, such as 
Naripon which is a female-shaped fruit, Vidyadhara who can fly and have a sword as a weapon, appearance of 
giants; and (2) adaptation of conventional motifs, ranging from minimal to contrastive, such as mightless Rajasri 
(lions), kind-hearted giants, mean-spirited hermits, a bamboo-born princess who does not have a fragrant smell, 
and monkeys that do not eat bananas. Not only is this modification congruent with the plots of youth-adult 
literature, but it also enhances the clarity of major and minor themes.  
Keywords: Character Motifs, Thai Folktale, Youth-Adult Literature 
 
บทนํา  

เยาวชน คือผูท่ีมีอายุประมาณ 12-17 ป เปนวัยท่ีตองการอิสรภาพ และแสวงหาสิ่งอันเปนอุดมคตใินชีวิต รวมท้ัง
ตองการคนหาความจริงท้ังหลายดวยตัวเอง ดวยเหตุน้ี ความตองการอานจึงตองเปนการตอบสนองความตองการท่ีกลาวมา 
(ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, 2549: 11) การสรางสรรควรรณกรรมเยาวชนท่ีดี  นอกจากตองวางโครงเรือ่งอยางสมจริงแลว หาก
นักเขียนสามารถสรางจุดเนนแกวรรณกรรมไดตรงกับความสนใจของเยาวชน ตั้งแตการสรางตัวละครใหเดน มีชีวิตชีวา
เหมาะสมกับวัย เนนความบันเทิงยิ่งกวาใหความรู ปลอยใหผูอานเรียนรูไดเองโดยปรยิาย บทสนทนาใชดําเนินเรื่องไดดี เปด
เรื่องได แสดงความคดิเห็นของตวัละครได หรือแยกบุคลิกตัวละครได รวมท้ังผูเขียนเองมีความรูในเรื่องท่ีจะเขียนเปนอยางด ี
และมีความคิดริเริม่สรางสรรค มสีํานวนการเขียนเฉพาะตัว (ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, 2549: 18) ยอมจะดึงความสนใจผูอานให
มาอยูกับตัวบทได ท้ังน้ี หากนักเขียนคนใดสามารถนําเสนอปญหาท่ีตัวละครกําลังเผชิญอยูไดสัมพันธกับโลกแหงความจริง  
ผนวกเขากับเรื่องราวท่ีตื่นเตนเราใจ นอกจากจะชวยสงเสริมการเรียนรูอยางกวางขวางแลว ยังนําไปสูความรื่นรมยอันเปน
หัวใจของงานบันเทิงคดี เพราะความสนุกสนานชวยใหผูอานผอนคลาย ดวยเหตุน้ี จึงไมอาจปฏเิสธวาบันเทิงคดีท่ีดีสําหรับ
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เยาวชนน้ัน จะตองสอดแทรกสาระ พรอมท้ังเปดมมุมอง แงคิดท่ีดท้ัีงตอตนเอง สังคม และโลกอยางกวางขวางแกผูอานดวย 
ซึ่งวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผลงานของปรีดา อัครจันทโชติ นับวามีท้ัง 2 อยางครบถวน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความสนุกสนานท่ีเกิดจากการนําอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยหลายเรื่องมาผสมผสานในการสรางเรื่อง จากลักษณะเดน
ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจวิเคราะหการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชนเรื่องน้ี  
อนุภาค หรือ motif ในนิทาน 
 อนุภาค (motif) ในทางคติชน หมายถึง หนวยยอยในนิทานท่ีไดรับการสืบทอดและดํารงอยูในสังคมหน่ึง ๆ และเหตุ
ท่ีไดรับการสืบทอดก็เพราะมีความ “ไมธรรมดา” มีความนาสนใจทางความคิดและจินตนาการ อนุภาคอาจเปนตัวละคร วัตถุ
สิ่งของ พฤติกรรมของตัวละครหรอืเหตุการณในนิทาน เชน แมงมุมสรางโลก มาเหาะได นํ้าเตาวิเศษท่ีมีเมลด็ขาวเลีย้งคนได 
ทารกท่ีเกิดมาแลวพูดไดเลย แมเฒาท่ีกินดอกกุหลาบแลวตั้งครรภ ฯลฯ การศึกษาอนุภาคจึงเปนการศึกษาความคดิ และ
จินตนาการของมนุษย ซึ่งนับเปนความมหัศจรรยอยางหน่ึงในความเปนมนุษยท่ีมจีินตนาการอันเสร ี และคิดถึงเรื่องท่ีแปลก
ประหลาดมหัศจรรยไดมากมายท้ัง ๆ ท่ีไมมีอยูในความเปนจริง และไมวาจะเปนมนุษยในซีกโลกใด ในวัฒนธรรมใดก็อาจคดิถึง
สิ่งท่ี “ไมธรรมดา” เหลาน้ีไดเชนกัน (ศิราพร ณ กลาง, 2548: 36)  

นาสนใจวา อนุภาคในนิทาน แมจะเปนองคประกอบท่ีเล็กท่ีสดุ แตกลับพบไดเสมอในนิทานพ้ืนบานไทย ซึ่งเรื่องเลา
ตาง ๆ จะสมบูรณไดก็ตองมีหนวยยอยเล็ก ๆ น้ีเขาไปประกอบอยู “อนุภาคตัวละคร” มักปรากฏผานลักษณะแปลกพิสดาร 
หรือพิเศษกวาตัวละครอ่ืน ๆ ดานใดดานหน่ึง เชน ลักษณะ รูปราง นิสัยใจคอ หรือคุณสมบัติบางประการ ตัวละครท่ีจดัเปน
อนุภาค เชน นางฟา เทวดา สัตวประหลาด ยักษ แมมด แมเลีย้งใจราย สัตวพูดได ลูกกําพรา เปนตน “อนุภาควัตถุหรือ
สิ่งของ” เชน ดาบวิเศษ รองเทาวิเศษ เรือเหาะ รวมถึงการตั้งความปรารถนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในเรื่องแปลก ๆ เวทมนตคาถา 
เชน การเลือกคูดวยการเสี่ยงมาลยั การระเบิดนํ้า การเรยีกเน้ือเรียกปลา เปนตน สิ่งพิเศษเหลาน้ีมักเปนตนเหตุใหเรื่องเกิดข้ึน
และดําเนินไป สวน “อนภุาคเหตุการณหรือพฤติกรรม” เชน การแปลงราง การสาปใหคนหลับ การถอนคําสาป นก
ประหลาดคอยจับคนกินท้ังเมือง เปนตน ซึ่งเปนเหตุการณท่ีเดนหรอืแปลกพิเศษกวาเหตุการณอ่ืน ๆ ในนิทานเรื่องหน่ึงอาจมี
ตั้งแตอนุภาคเดียวถึงหลายอนุภาค และบางอนุภาคก็มลีักษณะสากล เพราะพบไดในนิทานจากหลายชนชาติ เชน อนุภาคแม
เลี้ยงใจราย เปนตน เพ่ือใหเห็นลกัษณะการปรับใชอนุภาคจากนิทานไทยในวรรณกรรมไทยรวมสมัย ผูวิจัยจึงขอเลือกเฉพาะ
อนุภาคตัวละคร มาเปนกรณีศึกษา 
ผลการศึกษา  

“เจาชายไมวิเศษ” เรื่องราวเริ่มตนข้ึน ณ ดินแดนแสนวิเศษของพระราชาเข็มขัดวิเศษ ท่ีทุกคนในเมือง ตางมีของ
วิเศษติดกายมาแตกําเนิด ยกเวนเจาชายองคท่ีสิบเอ็ด เขาจึงเปนตัวประหลาดในหมูพ่ีนองอีก 12 คน สุดทายก็ถูกขับออกจาก
วังไปร่ําเรียนวิชากับฤาษีตาไฟในปาหิมพานต เพ่ือประกอบวีรกรรมใหไดเปนเจาชายท่ีดี ไดแก แสวงหาของวิเศษ เสาะหา
คูครองท่ีมีชาติกําเนิดเหมาะกับตน ปราบยักษ และสรางเมือง เพ่ือจะเปนเจาชายตามความคาดหวังของพระราชาและคนใน
เมือง เจาชายไดออกไปทําหลายสิ่งท่ีพระราชาและชาวเมืองคาดหวัง จนเรียนสําเร็จและถึงเวลาตองเสด็จกลับ เจาชายก็คน
พบวาของวิเศษใดๆ ก็ไมยิ่งใหญเทากับความดีในตน จึงตัดสินใจท้ิงผาหมวิเศษท่ีไดรับจากพระอาจารยไป พระราชาและ
ชาวเมืองไมพอใจจึงขับเจาชายออกจากเมืองอีกครั้ง เจาชายตดัสินใจไปใชชีวิตอยางเรียบงาย ณ ดินแดนแสนธรรมดา ท่ีซึ่งเขา
และเหลามติรรวมกันตอสูปกปองไว ท่ีน่ีเจาชายไดคนพบวา “ขอทานนอย” นองชายท่ีติดตามเปนเพ่ือนแทตอสูสรางวีรกรรม
ดวยกันมาตลอดเปนผูหญิง เขาจึงตั้งช่ือเธอใหมวา “เจาหญิง” เพ่ือจะไดคูกับ “เจาชาย” และอาศัยอยูดวยกันอยางมีความสุข  

ผลการวิเคราะหแบงเปน 2 ประเด็นยอย ไดแก การปรากฏของอนุภาคนิทานไทยในวรรณกรรมเยาวชน และ
ลักษณะการปรับใชอนุภาคในวรรณกรรมเยาวชน  

ลําดับ ลําดับการดําเนินเรื่อง อนุภาคตัวละครท่ีปรากฏ 

1. ณ ดินแดนอันแสนวิเศษ เจาชายคนท่ี 11 เกิดมาโดยไมมีของวิเศษติดตัว โหร
หลวงทํานายวาแมเปนกาลกิณีจึงถูกประหาร 9 ปผานไป บานเมืองเกิดทุกขเข็ญ 
โหรหลวงทํานายวาเพราะเจาชายคนท่ี 11 เปนกาลกิณี พระราชาส่ังใหเจาชาย
ออกจากเมือง เพ่ือไปร่ําเรียนและแสวงหาของวิเศษท่ีปาหิมพานต 

- 

2. ณ ปาหิมพานต เจาชายไดพบส่ิงมีชีวิตท่ีแปลกประหลาดมากมาย  -สัตวและอมนุษย ในปาหิม
พานต 
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3. เจาชายไดพบกับราชสีห 4 ตัว ในสภาพอิดโรย ออนแอ และตองการจบัเจาชาย
กินเปนอาหาร แตคําเตือนดวยความจริงใจของเจาชาย ทําใหเจาปาท้ังส่ีตัวต้ังใจ
จะเปล่ียนแปลงเพ่ือเปนเจาปาท่ียิ่งใหญอีกครั้ง แลวท้ังหมดก็เปนกัลยาณมิตรกัน 

-ราชสีห 4 ตัว 

4. เจาชายเดินทางถงึสํานักฤๅษีตาไฟ พบเจาชายจากเมืองตาง ๆ กําลังอวดของ
วิเศษของตน แลไดพบลิงท่ีมีลักษณะพิเศษ 

-ฤาษีตาไฟ                 
-ลิงจอ 

5 พระฤๅษีตาไฟมอบของวิเศษใหแกเจาชายรุนพ่ีท่ีสําเร็จการศึกษา - 
6 เจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกไมชอบเจาชาย จึงพยายามกล่ันแกลง เปน

เหตุใหพระอาจารยลงโทษโดยใหเฝาถ้ํา แตส่ังหามเขาไป 
- 

7 เจาชายถูกแกลงอีกจึงหลบในถ้ํา จนไดพบของวิเศษของอาจารยซอนอยูมากมาย
เจาชายแสงอาทิตยรออยูหนาถ้ําหวังสาปใหเจาชายตัวแข็งเปนหิน แตเจาชาย
ปองกันตนเองไดทัน และสาปเจาชายแสงอาทิตยกอน 

- 

8 ผานไป 6 ป ทุกคนสําเร็จการศึกษาและรับมอบของวิเศษ ยกเวนเจาชายท่ีตอง
ไปนําใบสรรพยาจากหุบเหวยักษมาแลกของวิเศษ 1 ชิ้น 

- 

9 ระหวางทางเจาชายไดพบชายหมหนังเสือ ชายหมหนังโค และขอทานนอย 
กําลังทะเลาะกันเรื่องดอกบัวเส่ียงทายตกนํ้า เจาชายอาสาลงไปเก็บให ขอทาน
นอยซาบซ้ึงใจ จึงขอติดตามไปดวย 

-ชายหมหนังสือ ชายหมหนังโค 

10 ณ หุบเหวยักษ เจาชายและขอทานนอยไดรูจักยักษอินทุมาร และทราบความ
จริงวา ยักษตนน้ีถูกพระฤๅษีตาไฟสาปใหเปนหิน เพราะตองการแยงชิงใบสรรพ
ยา ท้ังสองคนรูสึกสงสาร จึงคิดแผนการชวยเหลือ 

-ยักษ (อินทุมาน)                              

11 เจาชายและขอทานนอยเดินทางกลับสํานักฤๅษีตาไฟ ถึงสํานัก พบวาพระ
อาจารยกําลังแปลงสารใหเจาชายองคหน่ึง 

- 

12 เจาชายใชอุบายหลอกใหพระฤๅษีบอกวิธีถอนคําสาป จากน้ันจึงมอบใบสรรพยา
ให และรับผาหมวิเศษเปนการแลกเปล่ียน 

- 

13 เจาชายและขอทานนอยออกเดินทางอีกครั้ง จนไดพบตนไผท่ีมีลักษณะใหญ
พิเศษ เจาชายจึงใชมีดฟนและพบเจาหญิงในปลองไมไผ 

- เจาหญิงในปลองไมไผ 
 

14 วิทยาธรผานมาเห็นก็ตกหลุมรักเจาหญิง จึงเกิดการตอสู เจาชายและขอทาน
นอยถูกทํารายตกเหว สวนวิทยาธรก็ลักพาเจาหญิงไป 

-วิทยาธร 

15 เจาชายและขอทานนอยกินใบสรรพยา เพ่ือกลายรางเปนนกบินขึ้นไปบนหนาผา -นกแกวแปลง 

16 เจาชายและขอทานนอยพบเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวก จึงออกอุบายใช
ผาหมวิเศษคลุมรางใหรูปกายเปนสีทอง เพ่ือขอใหติดตามหาเจาหญิง ท้ังหมด
หลงเชื่อคิดวาเปนเทวดา จึงยอมชวยเหลือและทําตามคําส่ัง 

-เทวดาแปลง 

17 เจาชายและขอทานนอยขึ้นพรมวิเศษไปของเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวก
เดินทางไปท่ีเขาคันธมาทน หรือ ดินแดนแสนธรรมดา 

- 

18 ณ เขาคันธมาทน เจาชายไดรูจักชาวบาน และอดีตขุนหวังคนหน่ึง - 

19  เจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกตองการแยงชิงดินแดนแสนธรรมดา เจาชาย
และขอทานนอยรวมกับชาวบานตอสูปกปอง 

- 

20 ยักษอินทุมารทราบเรื่อง จึงตามมาชวยเหลือ แตไมอาจตอตานได จีงใหทุกคน
กินใบสรรพยาเพ่ือกลายรางเปนนกแกวบินหลบหนีไป  

- ยักษ       
 -นกแกวแปลง 
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21 เจาชายแสงอาทิตยยังคงตามทํารายทุกคน ราชสีหท้ังส่ีตัวมาชวยเหลือได
ทันทวงที ในท่ีสุดเจาชายแสงอาทิตยและพรรคพวกพายแพหนีไป 

-ราชสีห 

22 เจาชายและขอทานนอยตามเจาหญิงพบ แตถูกปฏิเสธ เพราะนางเห็นวาเจาชาย
ไมมีของวิเศษประจํากาย นางเลือกจะอยูกับวิทยาธรตอไป 

-วิทยาธร           
 -เจาหญิงในปลองไมไผ 

23 เจาชายและขอทานนอยเดินทางกลับวัง ระหวางทางเจาชายไดท้ิงของวิเศษ 
เพราะเห็นวาไมสําคัญเทาคุณธรรมความดี พระราชาและชาวเมืองไมยอมรับ 
เจาชายจึงถูกเนรเทศอีกครั้ง เจาชายไดกลับไปใชชีวิตท่ีดินแดนแสนธรรมดา 

 

24 ขอทานนอยเริ่มทําตัวเหินหาง หลบหนา และเกิดเหตุประหลาด คือมีคนแอบ
เขาไปทําอาหาร ดูแลถ้ํา ตอนเจาชายไมอยู เจาชายซอนกลจนรูวา หญิงสาวท่ี
เขามาทําส่ิงดีๆ ให คือ ขอทานนอย เจาชายต้ังชื่อใหเธอวา “เจาหญิง” เพ่ือจะ
ไดคูกับ “เจาชาย”เชนเขา แลวท้ังสองก็ครองคูกันอยางมีความสุข ณ ดินแดน
แสนธรรมดา  

- 

จากตาราง สรปุไดวาผูเขียนมีวิธีสรางจุดเดนวรรณกรรม ดวยการเลอืกนําอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยหลายเรื่อง
ท่ีผูอานคุนเคย มาสรางตัวละครสาํคัญ 8 ตัวละคร/กลุม ไดแก กลุมสัตวและอมนุษยในปาหิมพานต ยักษ ฤาษีตาไฟ เสือและ
โคท่ีถูกชุบเปนคน เจาหญิงในปลองไมไผ นกแกวแปลง เทวดาแปลง และลิงจอ โดยตัวละครเหลาน้ีผูอานเคยรับรูแลวจาก
นิทาน (และวรรณคดไีทย) เชน เรื่อง สิงหไกรภพ หลวิชัย-คาวี มณีพิชัย สังขทอง สมุทโฆษคําฉันท พระอภัยมณี และไตรภูมิ
พระรวง เปนตน 

1. การปรากฏของอนุภาคนิทานไทยในเรื่อง จุดเดนของ “เจาชายไมวิเศษ” คือเปนวรรณกรรมเยาวชนท่ีมีกลิ่นอาย
นิทานผสานอยู เพราะผูเขียนไดนํา “อนุภาคตัวละคร” จากนิทานไทยมาปรับใชในการสรางตัวละครสําคัญในเรื่อง โดยปรากฏ
การใชตามลําดับของการดําเนินเรือ่ง ดังน้ี  

2. ลักษณะการปรับใชอนุภาคตัวละครจากนิทานไทยในเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” 
จากการวิเคราะหพบวา ใน 1 อนุภาคตัวละครท่ีผูเขียนเลือกมาใชน้ัน ถูกนําเสนอใน 2 ลักษณะ คือ มกีารคงลักษณะ

เดนของอนุภาคเดมิไว และมีการปรับรายละเอียดใหแตกตางจากการรับรูเดมิ ตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงปรับใหมีลักษณะตรง
ขาม สามารถอธิบายตามลําดับการปรากฏในเรื่อง ดังน้ี 

 2.1 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต 
 ปาหิมพานตเปนแดนรอยตอระหวางโลกทิพยกับโลกมนุษย จึงมีพืชพันธุและสตัวแปลก ๆ มากมายอาศัยอยู ท้ังสัตว
ก่ึงเทพ สัตวกายสิทธ์ิ เรื่องราวของปาหิมพานต ปรากฏอยูในไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา หรือไตรภูมิพระรวง วรรณคดีทาง
พระพุทธศาสนาท่ีเกาแกของไทย เปนพระราชนิพนธของสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (พญาลิไท) กษัตริยแหงอาณาจักร
สุโขทัย ไดพระราชนิพนธไวเมื่อ พ.ศ.1888 โดยมีท่ีมาจากคัมภรีในพุทธศาสนา เพ่ือใหคนมีความรูเรื่องนรก สวรรค ความด ี
ความช่ัว และรูจักผลแหงกรรม วรรณคดีเรื่องน้ีไดมีอิทธิพลตอคตคิวามเช่ือคนไทยเรามาจนทุกวันน้ี ลักษณะเดนของปาหมิ
พานต นอกจากเปนปาลึกกวางใหญ เปนดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ิ มียอดเขาสลบัซับซอนถึง 84,000 ยอด ท่ีน่ียังเปนท่ีสิงสถิตของ 
เหลาเทพยดา และเปนท่ีอยูอาศัยของผูทรงคุณวิเศษตาง ๆ อาทิ นักบวช ฤาษี นักสิทธ์ิ วิทยาธร และสิงสาราสัตวท่ีแปลก
พิสดาร ท่ีสําคัญยากท่ีคนธรรมดาจะยางกรายไป  

ปาหิมพานตถูกกําหนดใชเปนฉากหลักของเรื่อง ดวยเปนท้ังท่ีตั้งของสถานท่ีเรียน และพ้ืนท่ีประกอบวีรกรรมของตัว
ละครเอก ผูเขียนไดสรางพืช สัตวและอมนุษย เพ่ือความสมจริงของปาหิมพานตในเรื่อง ซึ่งสรุปไดเปน  2 กลุม คือกลุมท่ีไมมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง (ปรากฏครั้งเดียว) และกลุมท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดาํเนินเรื่อง (ปรากฏหลายครั้ง)  

2.1.1 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต ท่ีไมมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง  
ตัวละครประเภทพืช สตัว และอมนุษยท่ีมีความแปลกพิสดาร ท่ีไมมบีทบาทสําคัญตอการดําเนินเรื่อง แตถูกสรางข้ึน

เพ่ือเนนบรรยากาศความสมจริงของปาหิมพานต ผูเขียนไดบรรยายผานสายตาเจาชายเมื่อเดินทางมาถึงเขตปาหิมพานตครั้ง
แรก วา 
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...ปาหิมพานตเต็มไปดวยตนไมนอยใหญ บางตนก็มสีีสันและรูปรางแปลกตาไปกวาท่ีเจาชายเคยพบในดินแดนแสน
วิเศษ ตนไมตนหน่ึงแทนท่ีจะเตบิโตทางสูง ก็กลับเติบโตทางกวาง ตนไมอีกตนหน่ึงมดีอกท่ีเปลี่ยนสไีปไดทุกสิบนาที จากสีแดง
เปนสม เหลือง เขียว ฟา นํ้าเงิน มวง ตามลําดับ เจาชายจึงชมการการเปลีย่นสีใบไมอยูจนเพลินแทบลมืเวลา  

ครั้นเดินมุงหนาตอไปเรื่อยๆ ก็พบนารีผลตนสูงใหญ เจาชายมองดวยความประหลาดใจ ภาพความงดงามของนารี
ผลท่ีเห็นจากภาพวาด ในหนังสือนารีผล : สิ่งมหศัจรรยแหงปาหิมพานต น้ันเทียบไมไดเลยกับของจริงท่ีอยูตรงหนา สมแลว
ท่ีวากันวา หากไมไดเห็นตนนารีผล ถือวายังมาไมถึงปาหิมพานต” นารีผลเปนรูปหญิงสาว มีข้ัวอยูบนสวนหัวซึ่งหอยลงมาจ
ฝากก่ิงไมใหญ ท่ีเหลืออยูบนตนน้ี มีราวสิบผล อีกจํานวนหน่ึงกลายเปนซาก เหีย่วแหงอยูใตตน  มวิีทยาธรตนหน่ึง น่ังแทะ
นารีผลอยูบรเิวณรมไม...ตามทางน้ันเจาชายพบเห็นสัตวตางๆมากมาย ไมวาจะเปนนกท่ีมีงวงเหมือนชาง มามปีก ปลาผสม
กับเสือ เปนตน สัตวนานาชนิดท่ีเจาชายพบเห็นดูจะเปนเรื่องเกินจนิตนาการ เจาชายแปลกใจท่ีแทบไมพบสตัวธรรมดา ๆ ไม
วาจะมาธรรมดา ๆ วัวธรรมดา ๆ หรือปลาธรรมดา ๆ   

พระอาทิตยเริ่มคลอยต่ําลง เจาชายเรงฝเทาใหเร็วข้ึน เขาถามทางจากมาผสมนกตัวหน่ึง ไดความวาพนปาตนสมอน้ี
ไป ก็จะถึงสํานักฤๅษีตาไฟแลว แตแถวน้ีคอนขางเปลี่ยว ไมคอยมีใครผานไปมานัก เจาชายกลาวขอบคุณกอนจะเดินทางตอไป 
 (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 48-49)  

 จากความขางตนสังเกตไดวา แมตัวละครสัตวท่ีมีลักษณะพิเศษ (ท่ีขีดเสนใต) จะไมมีบทบาทสําคัญตอการดําเนิน
เรื่องหลังจากน้ี แตก็ไดชวยเสริมใหปาหิมพานตท่ีตองมีสิ่งแปลกพิศดาร มีความสมจริงตามการรับรูของผูอาน เชน มี นารีผล  
หรือมักกะลีผล ท่ีเปนพืชวิเศษ เกิดอยูในปาหิมพานต มีลักษณะข้ัวลูกจะอยูดานบนศีรษะ มีรูปรางเปนหญิง ผลสด รูปราง
สะโอดสะองสมสวน ผิวพรรณงดงามปานเทพธิดา และตามความเช่ือในตํานานท่ีวา นารีหน่ึงผล ก็คือรุกขเทพธิดาหน่ึงนาง 
หรือ เมื่อตนนารีผลออกดอก เสมือนเกิดวิมานแหงรุกขเทพธิดาข้ึนท่ีน่ัน เมื่อติดลูกก็คือเทพธิดาจุติลงมาเกิดท่ีน่ัน ความ
ส วย ง ามสม บู รณ แห ง ผ ลนา รี ผ ล แ ต ล ะ ผลจึ ง ส วย ง ามต า ง กั น  ข้ึ น อยู กั บ บุญข อง เ ทพ ธิ ด าแต ล ะนา งด ว ย 
(http://sitantara.50webs.com/lablae/plablae08.html, 8 มีนาคม 2561) หรือ นกมีงวงเหมือนชาง  ในตํานาน อาจ
เรียกวา “คชปกษา” เปนลักษณะของนกผสม มีตัวและแขนคลายครฑุ ทอนลางเปนนกคลายหงส หางเปนนก และมีจมูกเปน
งวงและงาเหมือนชาง (http://himmapharn.exteen.com/ 20060712/kojapaksa, 8 มีนาคม 2561) มาผสมนก ผูเขียน
ไมไดใหรายละเอียดชัดเจน วาเปน “เหมราอัสดร” ท่ีมีกายเปนมา หนาเปนหงส เพียงระบุรับรูวา เปนสัตวท่ีมีลักษณะผิดปกติ
จากมาธรรมดาท่ัวๆ ไป สวนปลาผสมกับเสือ หรือ ปลาเสือ มีลักษณะพิเศษ คือสวนหัวเปนเสือลําตัวเปนปลา  

นอกจากสัตวบกท่ีกลาวขางตน ในปาหิมพานตยังมีปลาแปลกประหลาดอีกหลากหลายสายพันธุ ทวาผูเขียนไมได
นํามากลาวไว เชน เหมวาริน กุญชรวารี มัจฉนากา ปลาควาย ศฤงคมัสยา รวมท้ังพืชแปลก ๆ อีกหลายชนิด จึงสรุปไดวา นารี
ผล มาผสมนก นกท่ีมีงวงเหมือนชาง มามีปก และปลาผสมกับเสือ เปนเพียงตัวละครท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใหฉากปาหิมพานตมี
ความสมจริงเทาน้ัน ผูเขียนจึงไมไดใหรายละเอียดมากนัก เพียงแตนําเสนอผานสายตาเจาชาย และปรากฏเพียงในครั้งเดียวคือ
ตอนตนเรื่อง  

 2.1.2 สัตว และอมนุษย ในปาหิมพานต ท่ีมีบทบาทสําคญัตอการดําเนินเรื่อง 
   ตัวละครสัตวและอมนุษยในปาหมิพานต ท่ีมีบทบาทสาํคัญตอการดําเนินเรื่อง เพราะปรากฏมากกวา 1 ครั้ง และ
เก่ียวของโดยตรงกับตัวละครเอก พบ 2 กลุม คือ วิทยาธร และ ราชสีห   

 -วิทยาธร เปนอมนุษยท่ีอาศัยอยู มีความรูในศาสตรตาง ๆ สามารถเหาะเหินเดินอากาศ และมเีวทมนตรคาถา ใน
เรื่องผูเขียนไดกลาวถึงวิทยาธร 2 ตน ตนแรกปรากฏตอนเริม่เรื่องเมื่อเจาชายเดินทางมาถึงปาหิมพานต แตไมไดให
รายละเอียดอ่ืนใดมากไปกวา “มีวิทยาธรตนหน่ึง น่ังแทะนารีผลอยูบริเวณรมไม เขาชําเลืองมองมาทางเจาชายอยางไมใสใจ 
เพราะดเูหมือนจะเปนเรื่องปกติท่ีคนแปลกถ่ินเขามาสูปาหมิพานต...” (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546: 49) สวนวิทยาธรอีกตน 
เปนตัวละครคูตรงขาม ถูกสรางข้ึนมาพรอมกับปมปญหาใหเจาชายแกไข คือเปนผูมาแยงชิงเจาหญิงในปลองไมไผไปจาก
เจาชาย ตนน้ีผูเขียนระบุลักษณะพิเศษไวชัดเจนคือเหาะได เกงการตอสู และมีพระขรรคเปนอาวุธ  

ในวรรณคดีไทย เชน “สมุทโฆษคําฉันท” ตอนท่ี “พระสมุทโฆษพานางพินทุมดีเสดจ็ประพาสสวน และไดพบวิทยา
ธรตนหน่ึงถูกวิทยาธรอีกตนหน่ึงทํารายตกลงมาในสวน แลวแยงชิงภรรยาหนีไป พระสมุทโฆษสงสารจึงชวยพยาบาลจนหาย 
ดวยความซาบซึ้งในพระคณุวิทยาธรตนน้ีจึงมอบพระขรรควิเศษให พระขรรคน้ีใครไดแลว สามารถเหาะเหินเดินอากาศได  
เมื่อพระสมุทโฆษไดพระขรรคแลว จึงพานางพินทุมดีเหาะไปเท่ียวชมปาหิมพานตไดผานเมืองตาง ๆ หลายเมือง ....” (พัฒน 
เพ็งผลา, 2535 : 172)  ในเรื่องน้ี ผูเขียนไดนําอนุภาคเหตุการณแยงชิงตัวเจาหญิงไปจากเจาชายเสมือนโจรปาชิงโมราไปจาก 
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“พระจันทโครพ” มาใช ขณะเดยีวกันก็สรางตัวละครวิทยาธรใหมาแยงคนรักของตัวละครเอกไป  ไมใชการแยงชิงภรรยาของ
วิทยาธรดวยกันเอง ดังปรากฏในเรื่อง “พระสมุทโฆษ” จนเปนเหตุใหเจาชายตองตดิตามชวยเหลือ  เห็นไดวาผูเขียนยังคง
ลักษณะของวิทยาธรท่ีผูอานคุนเคยไว น่ันคือ เกงการตอสู มีพระขรรคเปนอาวุธ รวมท้ัง “เหาะได” ดังท่ีนําเสนอผานคําพูด
ของเจาชายวา “วิทยาธรคงจะพาเจาหญิงเหาะไป (เชิงเขาคันธมาทน) จึงเดินทางไดเร็วเพียงน้ี” (ปรดีา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 
165) การเลือกนําตัวละครวิทยาธรอยางสมเหตสุมผล นอกจากชวยใหเน้ือเรื่องสมจริง ยังเอ้ือใหเจาชาย ไดแสดงวีรกรรมผาน
การฟนฝาอุปสรรคนานาเพ่ือตดิตามไปชวยเหลือเจาหญิงดวย 

 -ราชสีหท้ังสี่ตัว (ติณสีห กาฬสหี บัณฑุสีห และไกรสรราชสีห)   
  ราชสีห (สิงห) เปนสัตวปาหิมพานตท่ีสงางามและนาเกรงขาม สิงหในตํานาน จําแนกได 2 กลุม คือ ราชสีหและสิงห
ผสม ราชสีหเปนสตัวท่ีมีพละกําลังสูงมีอยูดวยกัน 4 ชนิดคือ บัณฑุราชสีห กาฬสีห ไกรสรราชสีห และติณสีห สวนสิงหผสมน้ัน
มีอยูมากมายโดยปกติสิงหผสมคือ สัตวประสมท่ีมลีักษณะของราชสีหกับสตัวประเภทอ่ืน ลักษณะเดนของ “บัณฑุราชสีห” 
คือ มีผิวกายสีเหลือง กินเน้ือ เปนสัตวนักลาขนาดใหญ สัตวท่ีถูกลามีตั้งแตสัตวประเภทกวาง ควาย ชาง หรือแมแตมนุษย 
“กาฬสีหะ” เปนราชสหีท่ีกินพืชเปนอาหารเทาน้ัน มีกายดําสนิท และใหญราวโคหนุม ("กาฬ" แปลวาดํา) ถึงแมจะกินเฉพาะ
พืชแตกาฬสีหะก็มีกําลังวังชาไมดอยไปกวาราชสหีชนิดอ่ืน“ไกรสรราชสีห” เปนสตัวทรงพลัง กายเปนสิงห มีขนแผงคอ รมิ
ฝปาก ขนหาง และเล็บเปน สีแดงดั่งผารตันกัมพล ไกรสรราชสีห เปนสัตวท่ีมีพละกําลังแรงกลา เปนนักลาช้ันเยี่ยมและกิน
สัตวใหญนอยเปนอาหาร และสดุทาย “ติณสีหะ” ลักษณะพิเศษ คือมีกายสีแดง เปนราชสีหท่ีกินแตพืชเปนอาหาร ลักษณะ
เดนอีกอยางของติณสหีะ คือมีเทาเปนกีบแบบ ราชสีหทุกชนิดมเีสยีงคํารามอันทรงพลังในตํานานกลาววา เพียงเสียงคําราม
ของราชสีหก็สามารถทําใหสตัวอ่ืนเจ็บได 
(http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/10/ShaoSiamYumKung/ Web Page/Singha.html, 
8 มีนาคม 2561)  

  ในเรื่อง ราชสีหมีบทบาทสําคญัในการชวยเหลือตัวละครเอกใหพนจากสภาวะวิกฤต ปรากฏตั้งแตตนถึงตอนทาย
เรื่อง ผูเขียนสรางตัวละครราชสีหโดยยังคงลักษณะเดนตามท่ีปรากฏในตํานานปาหมิพานต (สีของราชสีห) ขณะเดยีวกันก็ได
ปรับรายละเอียดปลีกยอยบางอยางเพ่ือใหสัมพันธกับเน้ือเรื่อง เชน ใหราชสีหสามารถพูดหรือสนทนากับมนุษยได และปรับ
พฤติกรรมการกินจากกินเน้ือสัตวเปนกินพืชเปนอาหาร กลาวคือหากเปนตามตํานาน “ไกรสรราชสีห” และ“บัณฑรุาชสีห” 
ตองกินสัตวใหญ หรือแมแตมนุษย เปนแตในเรื่องผูเขียนกําหนดใหตองกินผัก หรือสัตวเล็ก ๆ อยางหนู  ลูกนก แมลง และ
แมแตไขมดแดง ท่ีเปนเชนน้ีคงเน่ืองดวยตองการนําเสนอใหเห็นความสมจริงเมื่อปาหมิพานตถูกบรรดาเจาชายจากเมืองตาง ๆ 
บุกรุก และลาสตัวท่ีเคยเปนอาหารของพวกเขาไปหมด ราชสีหท้ังสีต่ัวจึงตกอยูในสภาพท่ีขาดแคลนอาหาร หิวโซ ซูบผอม และ 
ออนแอลงไปทุกวัน ในทางกลับกัน “กาฬสีห” และ “ติณสีห” จากท่ีเคยกินแตพืชเปนอาหาร ก็กลับมากินสัตวเล็กสตัวนอย
เพ่ือใหมีชีวิตอยูตอได เพราะพืชก็หายากข้ึน ความขาดแคลนดังกลาว จึงสงผลโดยตรงตอพละกําลัง ดงัความวา 
 

“…สัตวจํานวนไมนอยถูกเหลาเจาชายลาเพ่ือความสนุกสนาน อยูดี ๆ ปาหิมพานตท่ีเคยอุดม สมบูรณของพวกเรา
ก็แปลกไป สตัวปาหายากข้ึนกวาเดิม”ไกรสรราชสีหบอก 

“แมแตผักหญาท่ีเปนอาหารของพวกเราดวย” กาฬสหีกับตณิสีห พูดพรอมกันในฐานะท่ีเคยเปนราชสีหมังสวิรัติ
มากอน 

  “พวกเราจึงตองอดโซ จนตองหาอะไรเทาท่ีพอจะกินไดมากินกันตาย บางครั้งก็แมลง บางครั้งก็หนู แมแตลูกนกใน
รังท่ียังบินไมได หรือไขมดแดงพวกเราก็กินมาแลว สวนมนุษยน้ันถือเปนอาหารล้าํเลศิท่ีนาน ๆ จึงจะไดกินสักที” บัณฑสุีห
สาธยาย  

(ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 54-55) 
 

   เห็นไดวาผูเขียนไดปรบัรายละเอียดบางอยางใหเขากับสถานการณในเรื่อง กลาวคือ ไดสรางราชสีหท้ังสี่ใหมี
ลักษณะตรงขามกับการรับรูของผูอาน (เจาชาย) โดยเปนเจาปาท่ีข้ีขลาด  ไรอํานาจ ไมนาเกรงขาม และละท้ิงหนาท่ีผูพิทักษ
ปกปองผืนปา ท่ีเปนเชนน้ีคาดวาผูเขียนจงใจจะย้ําแกนเรื่องหลักท่ีวา “ของวิเศษใดๆ ก็หาไดสําคัญ และมีอานุภาพย่ิงใหญ
เทากับการมีจิตใจท่ีเปยมไปดวยคุณธรรม  เพราะคุณธรรมความดีในตัวคนเทานั้น ท่ีจะนําพาเรารอดพนจากภัยอันตราย
ท้ังมวล และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนอยางแทจริง” ใหชัดเจนน่ันเอง ดังท่ีท่ีสุดแลวเจาชายก็ไดพิสูจนใหเห็นวา คณุธรรม
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ความดี นอกจากจะชวยใหคนเราปลอดภัยจากอันตราย ยังเปลีย่นศัตรูกลายเปนมิตรไดดวย เพราะเจาชายสามารถใชความ
จริงใจเตือนสติใหเหลาราชสีหกลบัมาตระหนักในหนาท่ีของตน และกลับมายิ่งใหญใหไดอีกครั้ง เหนือสิ่งอ่ืนใด สามารถเปลี่ยน
สถานะตนเองจากเหยื่อกลายเปนกัลยาณมิตรของศัตรไูด หากมองในแงความบันเทิง เหตุการณตอนน้ีนับวาสามารถสราง
ความกระหายใครรู และอยากหาคําตอบตอไปวา “ราชสีหท้ังสี่ตัวจะกลับมาย่ิงใหญเพ่ือปกปองรักษาผืนปาใหมีความอุดม
สมบูรณอีกคร้ังไดหรือไม”   
 

2. ยักษ  
  ยักษ ในความเขาใจโดยท่ัวไปคอื เปนอมนุษยท่ีมีรางกายใหญโต มีเข้ียว นิสัยดุราย กินสตัวทุกชนิดเปนอาหาร 
รวมท้ังมนุษย ยักษมักปรากฏในนิทานหรือวรรณคดไีทยหลายเรื่อง เชน พระอภัยมณี นางสิบสอง พระรถ-เมธี สิงหไกรภพ 
เปนตน ยักษในนิทานมักถูกสรางใหเปนศัตรูกับตัวละครเอก หรือ ตัวละครเอกตองปราบ ซึ่งผูเขียนก็ไดย้ําใหเห็นวายักษกับ
มนุษยเปนศัตรูกัน ผานคําพูดของพระราชาตอนออกคําสั่งใหเจาชายไปร่ําเรียนวิชา และหาของวิเศษประจาํกายวา “เจา
จะตองออกเดินทางประกอบวีรกรรมสรางช่ือเสียงใหทุกคนยอมรับ เจาอาจหาชองทางข้ึนไปบนสวรรคช้ันดาวดีงส หรือเปนนัก
ลายักษก็นาสนใจไมนอย อยาลืมวายักษคือศัตรตูัวฉกาจของบรรดาเจาชาย” (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546: 33)  
 

ยักษในเรื่องน้ีไดรับเลือกนํามาสรางสรรคใหมใหกลายเปน “ยักษในฝน” ท่ีเด็ก ๆ อยากอยูใกล อยากกอด (เหมือนท่ี
เจาชายและขอทานนอยทํา) เพราะนอกจากจะไมดรุายแลว ยังมีจิตใจออนโยน และนาสงสารดวยเปนฝายถูกรังแกจากมนุษย 
ผูเขียนไดนําเสนอใหเห็นผานตัวละครยักษอินทุมาร ท่ีใชนํ้าตารดตนสรรพยาและสวนผลไมแทนพ่ีชายท่ีตรอมใจตายเพราะ
ลูกเลีย้ง (ยักษพินทุมาร) จนพืชพันธุเติบโต และงดงาม ความออนโยน และนาสงสารของยักษ ปรากฏใหเห็นผานคําตอบของ
ยักษอินทุมาร ตอนท่ีเจาชายสงสัยวาถูกสาปเปนหินแบบน้ี แลวสามารถดูแลตนสรรพยาและผลไมอ่ืนไดอยางไร  ความวา 

 
“ตัวฉันแข็งเปนหิน แตใจฉันไมไดแข็งเปนหินตามไปดวยสักหนอย ฉันใชวิธีรองไหออกมา  แลวนํ้าตาก็หยาดเปนทางจาก

ใบหนาสูปลายเทา ดวยวิธีน้ีฉันจึงรดนํ้าตนสรรพยาและตนไมอ่ืน ๆ ได...ตลอดยี่สิบปยี่สิบปมาน้ี ฉันตองเผชิญหนากับบรรดา
เจาชาย ท่ีแสวงหาของวิเศษจํานวนเทาไรตอเทาไร ทีแรกพวกเขาเหน็ฉันก็หวาดกลัว แตเมื่อรูวาฉันขยบัตัวไมได และตนสรรพ

ยาก็ยังไมผลิใบ พวกเขาก็บันดาลโทสะ แลวมาระบายอารมณท่ีฉันท้ังเตะท้ังตอย บางทีก็ขวางอาวุธวิเศษมาใส โชคดีท่ี
ประโยชนของการมรีางเปนหินก็คอื รางกายของฉันไมไดรับรูถึงความเจ็บปวดน่ันเลย แมแตอาวุธวิเศษก็ทําอะไรฉันไมได”

     (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 124-125)  
 

   ความขางตนเห็นไดวา ผูเขียนสรางตัวละครและเหตุการณท่ีกลับดานจากการรับรูเดิม กลายเปนวายักษในเรื่องเปน
ฝายท่ีถูกมนุษยทําราย ไมวาจะจากบรรดาเจาชายท่ีมาแสวงหาของวิเศษ  หรือ ฤาษีตาไฟท่ีมาแยงชิงใบสรรพยา แตเจาชาย
ตางจากมนุษยคนอ่ืน ๆ ท่ียักษอินทุมารเคยรูจัก เพราะนอกจากจะไมทํารายตนแลว กลับเปนผูชวยเหลือใหพนจากคําสาป 
ผูเขียนกําหนดใหเจาชายและขอทานนอย เปนผูคนพบความดีงามท่ีซอนอยูภายในจิตใจของยักษตนน้ี  
 
  การท่ีผูเขียนปรับบุคลิกภาพภายในของยักษใหตางไปจากเดมิ คงดวยเหตผุลเดียวกันกับท่ีสรางราชสีหท้ังสี่ คือ
เพ่ือใหเจาชายไดแสดงคณุธรรม และประกอบวีรกรรม เพราะท่ีสุดแลวเจาชายก็สามารถชนะใจยักษตนน้ีได โดยไมตองใชอาวุธ
ใด ๆ การชวยเหลือยักษอินทุมารใหพนจากคําสาป จึงเสมือนการย้ําวา “ผูมีหัวใจวิเศษ” ตางหาก คือคนเกงท่ีแทจริง และการ
ครอบครองใด ๆ ก็ไมยิ่งใหญเทากับ “ครองใจคน”  ในท่ีสุดยักษกับมนุษยก็เลิกเปนศัตรูกัน หรืออีกตอนหน่ึงท่ียักษอินทุมาร
ตองการตอบแทนดวยการมอบใบสรรพยาใหเจาชายติดตัว แตเจาชายปฏิเสธ โดยใหเหตผุลวา “ฉันมาเอาใบสรรพยาให
อาจารยก็เพ่ือแลกกับของวิเศษช้ินหน่ึงอยูแลว ดังน้ันฉันจึงไมควรไดรับรางวัลอะไรมากไปกวาน้ี” ยิ่งทํายักษอินทุมาร
ประทับใจเจาชายจนตองควาตัวเขามากอด ดังความวา  ยักษไดฟงก็ดึงตัวเจาชายมากอด เจาชายกอดตอบ แตท่ีเจาชายกอด
น้ันเปนเพียงเสีย้วหน่ึงของตนแขนยักษเทาน้ัน ยักษตั้งใจจะลูบศีรษะเจาชาย แตเพียงปลายน้ิวเขาก็ใหญเกินกวาศีรษะมนุษย
เสียแลว นํ้าตาของเจาชายปริม่ออกมาคลอเบา น่ีเปนครั้งแรกท่ีมีคนแสดงความรักตอเขาเชนน้ี แตลุงยกัษไมใชคน ดังน้ันฉันจึง
เปลี่ยนขอความน้ีใหมวา น่ีเปนครั้งแรกท่ีมีสิ่งมีชีวิตแสดงความรักตอเขา (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 143) เหตุการณน้ี 
นอกจากจะทําใหรูสึกวายักษก็ไมจาํเปนจะตองมีนิสัยดรุายเหมือนหนาตาเสมอไป ยังชวยใหผูอานท่ีเปนเด็กและเยาวชนได
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ขอคิดมาไปปรับใชในชีวิตจริงดวย เชน ถาเราหยิบยื่นมิตรภาพท่ีจรงิใจใหผูอ่ืน เราก็จะไดรับมิตรภาพท่ียั่งยืนคืนกลับมา หรือ
ไดขอคิดวา“คนเราไมควรตัดสินผูอ่ืนจากรูปลักษณภายนอก” อันเปนแกนเรื่องรองท่ีผูเขียนนาจะตั้งใจนําเสนอ   
 
  3. พระอาจารยฤาษีตาไฟ 

 ฤาษี (ตาไฟ) เปนนักบวชท่ีบําเพ็ญพรต (ตบะ) อยางยิ่งยวด มฤีทธ์ิเหนือกวานักบวชอ่ืน ฤาษีในนิทานไทยมักมี
อิทธิฤทธ์ิ อํานาจวิเศษ  เชน ชุบชีวิตสัตวใหกลายเปนคน รูเหตกุารณลวงหนา หรือเนรมิตสิ่งของวิเศษตาง ๆ ได จัดเปน
อนุภาคตัวละครในนิทานไทย กรณีของฤาษีตาไฟ ปรากฏใหเห็นในหลายเรื่องเชน “จําปาสี่ตน” หรือ  “4 ยอดกุมาร” 
หลังจากท่ีตนจําปา 4 ตน ถูกลอยนํ้ามาจนถึงอาศรมฤาษีตาไฟ ทานเขาฌานดูก็รูเรื่องราวจึงไดสั่งลูกศิษยไปนํามา ดังความวา 
“พระฤาษีตาไฟผูตองหลบัตาอยูเสมอ เพราะถาลืมตามองสิ่งใดสิ่งใดน้ันจะลุกไหมเปนไฟทันที ทานเห็นแปลกนักก็เขาฌานดู
เหตุการณจึงรูเรื่องโดยตลอด และสั่งลูกศิษยใหไปนําจําปาท้ัง ๔ ตนมาใหทานโดยเร็ว”  (ลําจวน, ม.ป.ป.: 6) ฤาษีตาไฟใน
นิทานมีลักษณะนาเคารพนับถือ ใจดีมีเมตตา คอยชวยเหลือผูท่ีตกทุกขไดยาก ดังท่ีไดชุบชีวิตจําปาสีต่นใหกลายเปน 4 กุมาร 
เหมือนกําเนิดเดิม ในเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ผูเขียนสราง “ฤาษีตาไฟ” เปนพระอาจารยของเจาชาย เปนเจาของสํานักทาง
การศึกษาอันดับหน่ึง เกงกลาสามารถ และมีอิทธิฤทธ์ิ ความนาสนใจของตัวละครฤาษีตาไฟ เริม่ตั้งแตเมื่อถูกสั่งใหไปร่ําเรียน
วิชาหาของวิเศษ เจาชายก็ไดเขาหองสมุดหลวง และเปดหนังสือเรื่อง “10 อันดับสํานักฤาษียอดเย่ียมแหงปาหิมพานต” 
อาน ตอนน้ีผูเขียนไดแนะนําใหผูอานรูจักสํานักฤาษีตาง ๆ ไปพรอมเจาชาย และสดุทายเจาชายก็ตัดสนิใจเลือก “สํานักฤาษีตา
ไฟ” ดวยเหตุผลวา “คงไมมีสาํนักฤาษีใดจะเหมาะกับตนเทากับท่ีน่ีอีกแลว แมสํานักฤาษีทุกแหงจะมีการมอบใบอนุญาตการ
ประกอบวีรกรรมภายหลังสําเร็จวิชา แตไมมสีํานักฤาษีใดท่ีเนนการสอนใหลูกศิษยออกสรางวีรกรรมทุกประเภทเชนสํานักฤาษี
ตาไฟเลย” (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546: 44) 

ผูเขียนยังคงสรางตัวละครฤาษีตาไฟใหเปนผูมีอิทธิฤทธ์ิ มีลูกศิษยเคารพนับถือมากมาย ขณะเดียวกันก็ปรับ
รายละเอียดบางอยางใหตรงขามการรับรูเดิม กลาวคือ สรางใหกลายเปนผูทรงศีล และเปนครูท่ีละโมบโลภมาก ข้ีโกง เห็นแก
ตัว และไรความเมตตา เห็นไดจากตอนสั่งเจาชายไปเสี่ยงอันตรายท่ีหุบเหวยักษ เพ่ือนําไบสรรพยามาแลกของวิเศษ 1 ช้ิน และ
แมวาลูกศิษยตายก็จะไมรับผิดชอบ ดังความวา“ขาจะใหเจาทํางานแลกกับของวิเศษอยางหน่ึง แตมันเปนงานท่ีเสี่ยงอันตราย
มาก เจาจะตองใชความรูท่ีเรียนมาท้ังหมดในการปฏิบัติภารกิจท่ีวาน้ี แลวหากเจาตายข้ึนมา จะมาโทษขาไมไดนะ” (ปรีดา 
อัครจันทโชติ, 2546 : 105) ความข้ีโกงของฤาษีตาไฟ ยังปรากฏอีกครั้งหลังจากท่ีเจาชายเสี่ยงชีวิตนําใบสรรพยามาได สุดทาย
กลับมอบของวิเศษช้ันรอง ๆ ใหเทาน้ัน ดังความวา “…เจาชายรับผาวิเศษ ดวยมืออันสั่นเทา เขาไมเคยไดยินช่ือผาหมวิเศษมา 
กอน อาจเปนไดวาน่ีเปนเพียงของวิเศษช้ันรอง ๆ ลงไป ซึ่งไมปรากฏอยูในรายช่ือ 100 อันดับของวิเศษแสนวิเศษ และแมจะ
ยังนึกไมออกวาตนเองจะไดประโยชนอะไรจากของวิเศษช้ินน้ีบาง แตน่ีก็เปนของวิเศษช้ินแรกท่ีเปนของเขาเอง” (ปรีดา อัคร
จันทโชติ, 2546 : 144-145)  

นาสังเกตวา การสรางใหฤาษีตาไฟเปนเจาของสถาบันการศึกษาอันดับหน่ึงแหงปาหิมพานต และมีพฤติกรรม
แสวงหากําไรจากผูเรียนอยูตลอดเวลา นับตั้งแตระบุคณุสมบัติของคนท่ีจะเขามาศึกษาวาตองมีเช้ือสายกษัตริยเทาน้ัน (เพราะ
คาเลาเรียนแพง) คือการสะทอนใหเห็นการปดก้ันโอกาสทางการศึกษาของผูท่ีมีใจรักการเรียน แตขาดแคลนทุนทรัพย แตทวา
ถึงแมฤาษีตาไฟจะไดรับการยอมรบัจากบรรดาลูกศิษย (เจาชาย) อ่ืน ๆ แตเขาก็ถูกตัดสินจากเจาชาย (และผูอาน) ไปแลววา
ขาดคุณสมบัติของคนดี (ครูท่ีดี) อีกท้ังการท่ีผูเขียนจงใจเลือกตัวละครฤาษีตาไฟในนิทานมาปรับใหมโดยใสภาพตรงขามจาก
การรับรูเดิม นาจะตองการเนนย้ําแกนเรื่องรองท่ีวา “สถาบันการศึกษาตองเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกศิษยโดยไมเลือก
ชนชั้น วรรณะ และครูท่ีดีตองปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเห็นแกอามิสสนิจาง” ขณะเดียวกันก็ใชตัวละครและเหตุการณท่ีเก่ียวของ
วิพากษระบบการศึกษาไทยไปพรอมกัน 
   4. เสือและโคท่ีถูกชุบเปนคน (ชายหมหนังสือ ชายหมหนังโค) 
  ในเรื่อง “หลวิชัย-คาวี” ลูกเสือลูกโคไดผจญภัยไปตามปาเขา จนไดพบกับพระฤาษี พระฤาษีแปลกใจท่ีเห็นเสือกับ
โคเปนมติรกัน จึงไตถาม เมื่อไดทราบเรื่องราวความเปนมา จึงทําพิธีชุบใหกลายเปนคนโดยตั้งช่ือลูกเสือวา หลวิชัย สวนลูกโค
ช่ือวา คาวี และมอบพระขรรคศกัดิ์สิทธ์ิใหท้ังสองไวใชปองกันตัว กอนจากกันหลวิชัยไดทําพิธีเสี่ยงดอกบัวไววา หากคาวีสุข
สบายดอกบัวท่ีตนเก็บไวก็จะสดช่ืนตลอดไป หากคาวีไดทุกขรอนดอกบัวท่ีเสี่ยงสัตยอธิษฐานจงเหี่ยวเฉา (นิทานไทย, 2539 : 
388-389)  
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ผูเขียนไดนําอนุภาคเสือและโคท่ีถูกชุบเปนคนน้ี มาใสไวในตอนท่ีเจาชายพบขอทานนอย ชายหมหนังเสือ และชาย
หมหนังโค กําลังทะเลาะกัน ดวยเหตุวาขอทานนอยเตะดอกบัวเสีย่งทายตกนํ้า เจาชายจึงเขาไปสอบถามท่ีมาท่ีไป จนไดความ
วา ท้ังสองคน “...ไดพบฤๅษีตนหน่ึง และชวยเสกใหพวกตนกลายเปนคน อีกท้ังยังสอนวิชาให เมื่อสําเร็จวิชาไดตัดสินใจจะแยก
ยายกันไปผจญภัยประกอบวีรกรรม จึงใชดอกบัวเสี่ยงทายวา หากอีกฝายมีอันตราย ขอใหดอกบัวเหี่ยวเฉา” (ปรีดา อัครจันท
โชติ, 2546 : 112) เหตุการณน้ีคลายกับท่ีพระฤาษีชุบลูกเสือ(หลวิชัย)-ลูกโค(คาวี) เปนคน ซึ่งการสรางตัวละครชายหมหนัง
เสือ และชายหมหนังโคข้ึนมาชวยใหผูอานเช่ือมโยงไปถึงเรื่อง “หลวิชัย-คาวี” ไดทันที สวนการเพ่ิมเหตุการณขอทานนอยทํา
ดอกบัวเสี่ยงทายของสองคนตกนํ้า จนเกิดเหตุทะเลาะกันใหเจาชายไดมาชวยไกลเกลี่ย ก็เพ่ือใหตัวละครคูแทของเจาชาย คือ
ขอทานนอย ไดปรากฏตัว และกลายเปนกัลยาณมิตรรวมเดินทางผจญภัยไปดวยกันจนตลอดเรื่อง 

 
5. เจาหญิงในปลองไมไผ  

  เจาหญิงในปลองไมไผ มีกําเนิดใกลเคียงกับตัวละครเจาหญิงยอพระกลิ่น ในเรื่อง “มณีพิไชย” กลาวคือ เปนผูท่ีมี
ความงามราวเทพธิดา และเกิดจากความรักตางเผาพันธุระหวางคนกับเทพ ผูเขียนไดเลือกอนุภาคตัวละครน้ีมาใชใน
วรรณกรรมเยาวชน โดยปรับใหมีความแตกตางเล็กนอย ตรงท่ีเจาหญิง(ในปลองไมไผ) ในเรื่องเปนธิดาท่ีเกิดจากพระอินทรกับ
แมท่ีเปนมนุษยธรรมดา มิใชเช้ือสายกษัตริย ตางจากเจาหญิงยอพระกลิ่นท่ีเกิดจากพระอินทรกับแมท่ีเปนเช้ือกษัตริย และ
ลักษณะพิเศษท่ีแตกตางอีกอยาง คือเจาหญิงยอพระกลิ่นมีกลิ่นกายหอม สวนเจาหญิงในเรื่องน้ีผูเขียนไมไดระบุไว 

การท่ีผูเขียนสรางตัวละครเจาหญิงในปลองไมไผข้ึนมา ก็เพ่ือใหเจาชายไดแสดงคุณลักษณของเจาชายท่ีดี คือการ
แสวงหาคูครองท่ีเหมาะสม และแสดงความสามารถในการฝาฟนอุปสรรคเพ่ือติดตามหานาง หลังจากท่ีมีวิทยาธรตนหน่ึงแยง
ชิงไป แตสุดทายเจาชายก็ถูกปฏิเสธ เน่ืองจากเจาหญิงยอมรับไมไดท่ีเจาชายไมมีของวิเศษ และคิดวาคงไมอาจปกปองนางจาก
อันตรายใด ๆ ได นางจึงเลือกท่ีจะอยูกับวิทยาธรตอไป ดังความวา“ฉันไมยอมอยูกับคนท่ีไมมีของวิเศษหรอกทานจะไปไหนก็
ไปเสียเถอะ อยางนอยคนท่ีลักพาตัวฉันมาเขาก็มีพระขรรควิเศษท่ีสามารถชนะศัตรูไดสิบทิศ เขาบอกฉันวาเขาจะบุกยึดเมือง
ใดเมืองหน่ึงใหฉัน เขาจะตั้งตัวเองเปนพระราชา แลวฉันก็จะเปนพระราชินี” (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2546 : 218-219) เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียด พบวาเจาหญิงในปลองไมไผ นาจะถูกสรางข้ึนมาดวยเหตุผล 3 ประการ หน่ึง ใหเจาชายไดแสดงวีรกรรม  
สอง ใหเจาชายไดคนพบวาเน้ือคูท่ีแทจริงท่ีไมเคยท้ิงเขาไปไหนเลย ก็คือคนธรรมดาอยางขอทานนอย และสาม เจาหญิงและ
เหตุการณตอนปฏิเสธเจาชาย ชวยย้ําแกนเรื่องหลักใหเดนชัดยิ่งข้ึน นับวาผูเขียนเลือกนําอนุภาคตัวละคร “เจาหญิงยอพระ
กลิ่น” จากเรื่อง “มณีพิชัย” มาปรับใชไดอยางเหมาะสมกับเรื่อง  
 

 6. นกแกวแปลง (จากการกินใบสรรพยา) 
 ในนิทานเรื่อง“สิงหไกรภพ”ตอนท่ียักษพินทุมาร (พอเลี้ยง) ออกไปลาสตัวหาอาหาร  สิงหไกรภพและพราหมณเทพ
จินดา ไดแอบเขาไปในหองท่ีถูกสัง่หาม จึงพบวามีใบตนสรรพยาอยูหลายสี ท้ังสองจึงลองกินใบสรรพยาสีแดงเขาไป ก็กลาย
รางเปนพญานาค เมื่อพอเลี้ยงกลบัมาไมเห็นลูก ๆ พบแตนาคสองตัวจึงรีบเอานํ้ามวกผามาใหกิน ท้ังสองจึงคืนรางเปนมนุษย
เชนเดิม และถูกสั่งหามเขาอีกเปนอันขาด แตเมื่อพอเลี้ยงออกไป ท้ังสองก็แอบเขามาอีก และลองกินใบสรรพยาสีขาว ปรากฏ
วารางก็กลายเปนลิง พอกินใบสีเขียวรางกลับกลายเปนนกแกว พอกินใบสีเหลืองรางก็กลายเปนสีทองท่ัวท้ังตัว ตกกลางคืนพอ
พอนอนหลับ ท้ังสองก็กินใบไมสีเขียวกลายรางเปนนกแกวคาบหอยาหนีไป  

ผูเขียนไดนําเหตุการณกินใบไมกลายราง และอนุภาคนกแกวแปลงมาใชตอนท่ีเจาชายและขอทานนอย ถูกวิทยาธรท่ี
แยงชิงตัวเจาหญิงไปผลักตกหนาผา ขอทานนอยนึกข้ึนไดวามีใบสรรพยาอยู 2 ใบ จึงทานคนละใบเพ่ือกลายเปนนกแกวบินข้ึน
ไปขางบน ดังความวา “ใบสรรพยาน่ีนา !…ดีจัง ถาอยางน้ันเราก็รอดแลวละ” เจาชายรับใบสรรพยาจากขอทานนอยมาใบหน่ึง
แลวเอาใสปากเคี้ยว ขอทานนอยทําตาม สักพักท้ังสองก็กลายรางเปนนกแกวตัวไมใหญ แตก็แข็งแรงพอท่ีจะบินกลับสูหนาผา
ได (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 121-12)  เห็นไดวาการกินใบสรรพยาสีเขียว ทําใหกลายรางเปนนกแกว เปนไปเชนเดียวกัน
กับท่ีสิงหไกรภพกินเขาไปเพ่ือกลายรางเปนนก แตในเรื่องน้ีผูเขียนมกีารปรับใหมคีวามตางกันเล็กนอยตรงท่ีถากินใบสรรพยาสี
เหลืองเขาไปก็สามารถกลบัคืนรางเดิมไดทันที แตในเรื่อง “สิงหไกรภพ” การจะกลับคืนรางเดมิไดตองกินนํ้ามวกผาเทาน้ัน  
อน่ึง การท่ีผูเขียนนําใบสรรพยามาปรับใชในเรื่องน้ีเพียง 2 สี คือสเีขียวและสีเหลือง คงเพราะตองการใหผูอานท่ีเปนเด็กและ
เยาวชนเขาใจไดงาย ไมซับซอน ท้ังยังนํามาใชอยางมีเหตุผล และเหมาะสมตอเรื่อง คือชวยใหตัวละครพนจากสถานการณอัน
เลวราย (ตกหนาผา) ได 
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7. เทวดาแปลง 
  เทวดาแปลง หรือชายรางสีทอง เคยปรากฏแลว ในเรื่อง “สังขทอง” ตอนท่ีเจาเมืองพาราณสสีั่งใหเขยท้ัง 6 และ
เจาเงาะไปหาเน้ือมาคนละตัว เจาเงาะเขาไปในปาถอดรูปเงาะออกแลวก็มีรางเปนสีทอง จากน้ันก็รายมนตเรียกเน้ือ เน้ือ
ท้ังหลายก็มาอออยูท่ีพระสังขทอง ท้ัง 6 เขยคิดวาเปนเทวดาจึงเขาไปขอเน้ือ พระสังขยกใหโดยขอตดัใบหูคนละนิด วันตอมา
เจาเมืองก็สั่งใหเขยท้ัง 6 หาปลามาถวาย ท้ังวันก็ไมไดอีกตามเคย เมื่อพบปลามาอออยูท่ีพระสังข จึงกราบไหวออนวอนขอ
ปลาอีก พระสังขก็ยกใหโดยขอตดัปลายจมูก ซึ่งกลายรางเปนสีทองน้ีเองท่ีทําใหท้ัง 6 เขยหลงเช่ือวาพระสังขทองเปนเทวดา  
  ผูเขียนไดนําเหตุการณกลายรางเปนสีทอง (เทวดาแปลง) มาไวในเรือ่ง ตอนท่ีเจาชายหมผาหมวิเศษท่ีไดรับมอบจาก
พระอาจารยเพ่ือกลายรางเปนสีทองน่ังอยูใตตนโพธ์ิเพ่ือหลอกขอใหเจาชายคนอ่ืน ๆ ยอมชวยเหลือตดิตามหาเจาหญิงในปลอง
ไมไผ ดังน้ัน เมื่อเจาชายคนอ่ืน ๆ เห็นรางทองของเจาชายจึงพากันหลงเช่ือวาเปนเทวดาจริง ๆ  ดังความวา “รางกายเปน
ทองคํามลังเมลืองอยางน้ัน ก็มีแตเทวดาเทาน้ันแหละใครท่ีอยูในตระกูลเทพยอมดูออกท้ังน้ัน” เจาชายแสงอาทิตยวา “เราเขา
ไปหาทานกันเถิด เผื่อวาจะไดขอคําแนะนําจากทาน” แลวเขาก็เดนินําเจาชายคนอ่ืนๆเขาไปหมอบแทบเทา (ปรีดา อัครจันท
โชติ, 2546: 162-164) เหตุการณน้ีนับวา คลายกับในเรื่อง “สังขทอง” แตผูเขียนไดปรับใหแตกตางคือ สลับเหตุการณให
เจาชายเองเปนฝายท่ีตองการความชวยเหลือจากเหลาเจาชายใหชวยตามหาเจาหญิงท่ี ไมใชเจาชายท้ังหลายเปนฝายมาขอ
ความชวยเหลือจากเจาชาย (เทวดาแปลง) ซึ่งเหตุการณน้ีเจาชายก็สามารถใชบารมีของเทวดาปลอม หลอกใหเจาชายคนอ่ืน ๆ 
หลงเช่ือและยอมทําตามท่ีขอ นับเปนการปรับใชอนุภาคอยางเหมาะสมกับสถานการณในเรื่อง ขณะเดยีวกันก็ชวยย้ําแกนเรื่อง
รองท่ีวา “คนเราไมควรตดัสินผูอ่ืนท่ีรูปลักษณภายนอก” ไดอีกดวย  
 

8. ลิงจอ  
  ลิงจอ เปนตัวละครท่ีผูเขียนสรางสรรคข้ึนใหม มีความพิเศษคือ เปนสัตวท่ีสนทนากับมนุษยได การสรางตัวละครลิง
จอเขามามีบทบาทในเรื่อง อาจเปนเพราะธรรมชาติของลิงเปนสัตวท่ีฉลาด คลองแคลว วองไว ลิงจอในเรื่องจึงมีบทบาทเปน
เปนผูชวยคนสาํคัญของฤาษีตาไฟ ทําหนาท่ีเก็บเงินคาสมัครเขาเรยีน และอ่ืนๆ ลักษณะเดนอีกประการหน่ึงของลิงจในเรื่อง 
คือไมไดกินกลวยแตกินมะขามปอม ผูเขียนไดบรรยายใหผูอานรูจักลิงจอ ผานสายตาเจาชาย เมื่อเดนิทางไปถึงสํานักฤาษีตาไฟ
ครั้งแรก วา ระหวางท่ีเสยีงจอแจดําเนินอยูน้ัน ลิงจอตัวหน่ึงก็เดินเขามา มือของมันถือฝกมะขามและปากของมันก็เคี้ยว
มะขามไปดวย เจาชายแปลกใจ เพราะเคยเห็นแตลิงกินกลวย แตลงิกินมะขามน่ีนับวาเปนครั้งแรกจรงิ ๆ…มันคายเม็ดมะขาม
ออกมา แลวก็เดินนําทางเจาชายท้ังหลายเขาไปยังปาลึก  (ปรีดา อัครจันทโชต,ิ 2546 : 60-61) โดยธรรมชาติของลิงตองกิน
กลวย แตเหตุใดผูเขียนกลับสรางลิงจอใหกินมะขามปอมแทน เมือ่อานจนจบจึงไดพบคําตอบวา เพ่ือความสมจริงของเรื่อง 
เพราะผูเขียนมีการเฉลยในตอนทายวา ฤาษีตาไฟกลัวกลวย จึงออกกฎหามนํากลวยทุกชนิดเขามาในเขตสํานัก น่ันจึงเปนเหตุ
ใหลิงจอตองฝนทําในสิ่งท่ีไมชอบเพ่ือความอยูรอด แตหากมองในเชิงลึก ผูเขียนคงตองการใหขอคิดแกผูอานวา การฝนทําในสิ่ง
ท่ีขัดกับความตองการของตน ชีวิตยอมไมมีความสุข เพราะทายท่ีสุดแลว เจาชายก็ไดเตือนสติใหลิงจอไดคิดถึงความจริงขอน้ี   
 
สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา แสดงเห็นไดวาการนําอนุภาคตัวละครท่ีผูอานรูจักหรือคุนเคยจากนิทานไทย มาปรับใชใน
วรรณกรรมเยาวชนอยางเหมาะสม นอกจากจะชวยใหเน้ือเรื่องสนุกสนาน มีจุดเดน ชวนติดตาม และทําใหผูอานไดนึก
เช่ือมโยงตัวละครในเรื่องไปยังตัวละครนิทานไทยเรื่องตาง ๆ แลว ทุกตัวละคร และทุกเหตุการณในเรื่อง ยังชวยใหผูอาน
มองเห็นแกนหรือแนวคิดท่ีผูเขียนตองการนําเสนอ อันเปนคุณคาทางปญญา นอกเหนือจากคุณคาเชิงอารมณในฐานะงาน
บันเทิงคดี จึงอาจกลาวไดวา วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจาชายไมวิเศษ” ของปรีดา อัครจันทรโชติ นอกจากจะสรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ยังมีสวนชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ และกระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจอานนิทานไทยเพ่ิมข้ึน 
การนําจุดเดนจากนิทานมาผสานผสมในวรรณกรรมรวมสมัยเชนน้ี จึงเปนการสรางโลกในจินตนาการใหเด็กและเยาวชนได
ผจญภัยไปในดินแดนมหัศจรรยรวมไปกับตัวละคร ขณะเดียวกันก็ทําใหโลกมหัศจรรยท่ีนาตื่นตาตื่นใจสามารถอยูรวมสมัยกับ
เด็กและเยาวชนในโลกปจจุบันอยางลงตัว 
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สิทธิในการพัฒนาของผูหญิงลุมน้ําโขง:ผลกระทบจากการสรางเข่ือนตอความมั่นคงทางอาหาร 

Right to Development of Mekong Women: Impacts of Hydropower Dam to 
Food Security  

 
สิญา อุทัย 

ภาควิชาสังคมศาสตรกับการพัฒนา  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

บทคัดยอ  
แมนํ้าโขงเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชนริมฝงแมนํ้าท้ังสองฝง แตโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นหลังจาก
ขอตกลงความรวมมือเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงเพ่ือพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการสรางเขื่อนพลังนํ้าเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา
ต้ังแตแมนํ้าโขงตอนบนในประเทศจีน ไดสงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นในเชียงของเพราะวาแมนํ้าโขงไมไดจํากัดอยูในเขตแดนของรัฐใด
รัฐหน่ึง เขื่อนแมนํ้าโขงในประเทศจีนจึงกระทบตอระบบนิเวศนของแมนํ้าท้ังทางดานทรัพยากรอาหารและวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน
ท่ีเชียงของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดความม่ันคงทางอาหารและสิทธิในการพัฒนามาอธิบายถึงบริบทและการปรับตัวของผูหญิงในเชียงของ ซ่ึง
พบวาบทบาทของผูหญิงเชียงของในปจจุบันมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของแมนํ้าโดยผลกระทบของการสรางเขื่อน ทําให
บทบาทของผูหญิงเชียงของเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะดานความม่ันคงทางอาหาร 
คําสําคัญ: แมนํ้าโขง เขื่อนแมนํ้าโขง บทบาทของผูหญิง ความม่ันคงทางอาหาร 

 
ABSTRACT 

Mekong River is embedded into the way of life of local communities as their livelihoods. Many economic 
development projects along the river under Great Mekong Subregion Economic Corridor are emerged for regional 
economic development. Hydro-power dam projects along Langcang (Mekong) River in China also aim to build its 
energy security, but the river is not only in the territory of China. The impacts from hydro-power dam in China 
occurred to local communities in Chiang Khong, Thailand. Changing of river’s ecosystem can be effected to food 
resources and local livelihoods. Concepts of food security and rights to development are applied to explain 
women’s situation and adaptation in Chiang Khong. Primary findings in this work reveal the relations of women’s 
roles and hydro-power dam development along Mekong River that changed from the past, particularly, the 
circumstances of food security. 
Keywords: Mekong River, Women’s role, Food security, Hydro-power dam 
 
บทนํา  

แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าสายสําคัญของภูมิภาคท่ีมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาในธิเบต ไหลลงมาทางใตผานพ้ืนท่ีของ 6 
ประเทศไดแก จีน พมา ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม รวมความยาวถึงกวา 4,880 กิโลเมตร (สุมาลี สุขตานนท: 2560) 
หลังการสิ้นสุดสงครามเย็นในภมูิภาค ประเทศตางๆ ในแถบอุษาคเนยมุงไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขันในเศรษฐกิจ
โลก ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) จึงไดริเริม่แนวคิดการพัฒนาภูมภิาคลุมนํ้าโขงในกรอบความรวมมือเศรษฐกิจ 
โดยเนนท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเช่ือมตอการคาการลงทุนของประเทศในภูมิภาคลุมนํ้าโขง (ADB: 2017) 

งานศึกษาช้ินน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง สิทธิการพัฒนาของผูหญิงและความมั่นคงทางอาหารในแมนํ้าโขง จาก
บริบทของการสรางเข่ือนไฟฟาพลงันํ้า โดยทุนสนับสนุนการวิจยัจาก SHAPE-SEA ในการทําการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชนลุมนํ้าโขงท่ี
เมืองอันหยาง ประเทศเวียดนาม และเมืองเชียงของ ประเทศไทย โดยมีกรอบการวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิทธิและบทบาทของ
ผูหญิงตอการพัฒนา และความมัน่คงทางอาหารจากความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาลุมนํ้าโขง โดยทําการเก็บขอมลูโดยใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม เพ่ือนําไปสูความเขาใจถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีในประเด็นท่ี 
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เก่ียวกับผูหญิงและทรัพยากรอาหารจากการพัฒนาโครงการเข่ือนพลังนํ้าบริเวณลุมนํ้าโขงท้ังตอนบนและตอนลาง ท่ีจะนําไปสู
ขอเสนอในการผลักดันเชิงนโยบายตอไป โดยในรายงานน้ีเปนการนําเสนอขอคนพบเฉพาะพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเชียงของซึ่งใชกรอบ
แนวคิดรวมกันดานสิทธิในการพัฒนา สิทธิสตรีและความมั่นคงทางอาหารในการอภิปรายผล  

อําเภอเชียงของในจังหวัดเชียงราย เปนอําเภอหน่ึงท่ีมีเขตแดนติดกับแมนํ้าโขง ซึ่งก้ันเขตแดนไทย-ลาวทางตอน
เหนือ และเชียงของยังไดช่ือวาเปนเมืองชายแดน ท่ีมีความเติบโตทางเศรษฐกิจการคามาตั้งแตอดีต มกีลุมชาติพันธุหลายหลาย
อพยพเขามาตั้งชุมชนดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ี ท่ีเกิดจากระบบนิเวศนของแมนํ้าโขง และแหลงท่ีตั้งท่ีกลายเปน
ยุทธศาสตรสําคญัทางการเมืองและการคาในอดตี กอใหเกิดรูปแบบวัฒนธรรมลุมนํ้าโขงระหวางพ้ืนท่ีท้ังสองฝงของแมนํ้า ซึ่งมี
การติดตอสัมพันธกันและดาํรงวิถีชีวิตรวมสายนํ้าเดยีวกัน แมวาจะมีชวงท่ีซบเซาเน่ืองจากสงครามเย็น ทําใหการติดตอ
ระหวางไทย-ลาวหยดุชะงัก แตหลังจากชวงสิ้นสุดสงครามเย็น กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจก็ไดเขามาสูภูมิภาคอยางรวดเร็ว 
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนลุมนํ้าโขงท่ีเชียงของดวยเชนกัน 

 
เมืองเชียงของกับการพัฒนา 

เมืองเชียงของ หมายถึง เมืองท่ีอยูริมนํ้าของ (สงวน โชติสุขรัตน: 2552) ซึ่งในอดีตเคยอยูภายใตการปกครองของท้ัง
ลานนา พมา และหลวงพระบาง และเมื่อสยามเขามามีอํานาจในลานนา ในป พ.ศ. 2457 จึงมีสถานะเปนอําเภอเชียงของสวน
หน่ึงของจังหวัดเชียงรายมาจนถึงปจจุบัน (เชียงของ.เนต: มปป.)  เชียงของอยูในเสนทางการคาขบวนคาราวานจากยูนนานลง
มา กับขบวนสินคาท่ีมาจากเชียงใหม ทําใหกลายเปนศูนยกลางการแลกเปลีย่นสินคาหรือเมืองทาของแมนํ้าโขง (โสภดิา วีรกุล
เทวัญ: 2548) เชียงของกลายเปนเมืองชายแดน เมื่อมีการกอตวัของระบบรัฐชาติสมัยใหมเกิดข้ึนผานการสรางแผนท่ีหลัง
เหตุการณสําคัญ รศ. 112 (วสันต   สรรพสุข: 2559) จนกระท่ังเกิดเหตุการณทางการเมืองในภูมิภาค ระหวางคายโลกเสรีและ
คายคอมมิวนิสต ซึ่งรัฐบาลไทยและลาวมีแนวนโยบายท่ีแตกตางกัน ทําใหเมืองทาเชียงของท่ีเคยเปนเมืองชายแดนในการ
ติดตอกับทางฝงประเทศลาวตองถูกปดดวยเหตุทางความมั่นคงของรฐั 

อยางไรก็ดี เมืองทาเล็กๆ ของจังหวัดเชียงรายแหงน้ี เริ่มเปนท่ีรูจักมากข้ึน ตั้งแตป พ.ศ 2532-2533 เมื่อพลเอกชาติ
ชาย ชุณหวัณ นายกรัฐมนตรสีมยัน้ัน ไดใชนโยบาย "เปลีย่นสนามรบเปนสนามการคา" หลังการสิน้สุดสงครามเย็นในภูมภิาค 
เมืองเชียงของจึงกลายมาเปนศูนยกลางการคาอีกครั้ง โดยเริม่มีผูคนอพยพเขามาทําการคา และการพัฒนาในรูปแบบของการ
ทองเท่ียวเกิดข้ึนในชวงน้ี (กรุงเทพธุรกิจ: 2556) เน่ืองจาก เชียงของมีทาเรือท่ีสามารถลองเรือเขาไปถึงเมืองหลวงพระบาง จึง
เปนจุดท่ีทําใหนักทองเท่ียวท่ีตองการจะเดินทางไปประเทศลาวตองแวะท่ีเมืองเชียงของ ทําใหเกิดธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการ
ทองเท่ียว เชน ท่ีพัก รานอาหาร เพ่ือบริการนักทองเท่ียว 

ในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเองก็มนีโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจชายแดนระหวางประเทศเพ่ือนบาน การจัดตั้ง
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง ไทย พมา ลาว และจีน ทําใหเมืองเชียงของกลายเปนทําเลท่ีสําคญัในการรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชายแดน รวมกับความรวมมือ GMS (Great Mekong Subregion) ภายใตการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แหงเอเชีย ซึ่งเนนการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (ADB 2017) โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 4 เช่ือมเชียงของ-หวย
ทราย จึงเกิดข้ึน เปนสวนหน่ึงของการสรางถนน R3A เพ่ือเช่ือมโยงประเทศในภมูิภาคแมนํ้าโขง (กรุงเทพธุรกิจ: 2556) ซึ่งการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของภูมิภาคลุมนํ้าโขงน้ี เปนสวนสําคัญท่ีทําใหเชียงของเมืองชายแดนเปลี่ยนแปลงไปจากอดตี จาก
เมืองทาเล็กๆ กลายเปนเมืองท่ีเช่ือมตอกับนานาชาติ ผานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในหลายดานตามกรอบ 
GMS ท่ีมีการจัดตั้งคณะทํางานใน 9   สาขาความรวมมือ (Ishida, M.: 2008);  

1) ดานการคมนาคมขนสง (GMS Subregional Transportation Forum) 
2) ดานการสื่อสารคมนาคม (Subregional Telecommunication Forum) 
3) ดานพลังงาน (Electric Power Forum) 
4) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (GMS Working Group on Human Resource Development) 
5) ดานสิ่งแวดลอม (Subregional Working Group on Environment) 
6) ดานธุรกิจ (GMS Business Forum) 
7) ดานการลงทุน (Subregional Investment Working Group) 
8) ดานการทองเท่ียว (GMS Tourism Working Group) 
9) ดานการเกษตร (Working Group on Agriculture) 
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ดังน้ัน จึงเกิดโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจข้ึนมากมายในบริเวณพ้ืนท่ีลุมนํ้าโขงของประเทศสมาชิกของกรอบความ

รวมมือ GMS จากความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร ทําใหทรัพยากรท่ีมีอยูถูกนํามาใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แตละประเทศมากข้ึน ในประเทศไทยเองก็ไดมีนโยบายเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือรองรับกระแสการเขาเปน
ประชาคมอาเซียน การจัดตั้งพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) จึงเกิดข้ึน โดยจังหวัดเชียงรายเปนหน่ึงใน
พ้ืนท่ีท่ีอยูในแผนการกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชนกัน เน่ืองจากมีเขตแดนตดิตอกับประเทศพมา ลาวและมณฑลยูนนานของ
ประเทศจีน โดยอยูในแผนระยะท่ี 2 โดยมีคาสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 74/2559 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 
เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคาสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 17/2558 ในการ จัดหาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษโดยใหถอนสภาพท่ีดินของรัฐ เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงรายอยูระหวางดาเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีพัฒนา (รายงานความกาวหนาการพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ธันวาคม 2560)  

อําเภอเชียงของรวมอยูในแผนการจัดตั้งพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเชนกัน โดยครอบคลุม ตําบลครึ่ง ตําบลบุญเรือง ตําบลริมโขง 
ตําบลเวียง ตําบลศรดีอนชัย ตําบลสถาน และตําบลหวยซอ รวมพ้ืนท่ี 489,500 ไร โดยถูกกําหนดใหเปนเมืองประวัติศาสตร
นิเวศวัฒนธรรมริมแมนํ้าโขง สําหรับพ้ืนท่ีติดกับแมนํ้าโขง และยังมแีผนการสรางใหเปนเมืองศูนยกลางดานการกระจายสินคา
และโลจสิติกสของสินคาเกษตร โดยมสีะพานมติรภาพไทย-ลาว (เชียงของ-หวยทราย) เช่ือมโยงไปสูระดับภมูิภาค (เปดผังพ้ืนท่ี
เฉพาะ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ'เชียงราย'เมืองคาชายแดน-ลงทุน-ทองเท่ียวโยงอนุภาคลุมนํ้าโขง 16 ธันวาคม 2558) ซึ่งการ
พัฒนาตางๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี สงผลตอการปรับตัวของชุมชนจากบริบททางพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลีย่นแปลง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมท่ี
อาศัยแมนํ้าโขงเปนทรัพยากรหลัก ท้ังการผลติอาหารและการติดตอคาขายและเปลี่ยนระหวางชุมชนเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
ระบบนิเวศนของแมนํ้าโขงท่ีเปลี่ยนแปลงจากกระแสของการพัฒนาภูมิภาคเปนสวนสําคญัท่ีสงผลตอความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชนลุมนํ้าโขง รวมท้ังชุมชนทองถ่ินในเชียงของ 

 
โครงการเขื่อนและผลกระทบตอทรัพยากรอาหาร 

โครงการเข่ือนบริเวณแมนํ้าโขงทางตอนบนในประเทศจีนเปนผลมาจากความรวมมือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุม
นํ้าโขงหรือ GMS (Hirsch: 1999) โดยรัฐบาลจีนแผนการสรางเข่ือนแมนํ้าโขงซึ่งอยูในพ้ืนท่ีของประเทศจีนหรือท่ีเรยีกวาแมนํ้า
ลางชาง (Langcang) เพ่ือใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้าในการพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใตซึ่งเช่ือมโยงกับภูมภิาคอาเซียน 
เข่ือนพลังนํ้ามีจุดประสงคเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟาน้ันเริ่มข้ึนและสรางเสร็จแหงแรกตั้งแตป พ.ศ 2539 คือเข่ือนมันวาน 
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวตองอพยพยายถ่ินกวา 3,000 คน (เพียรพร ดเีทศน 2552)  โดยชวงท่ีมีการกักเก็บนํ้าใน
เข่ือนไวเพ่ือผลิตไฟฟา ทําใหระดับแมนํ้าโขงชวงเขตแดนไทยลดต่ําอยางผิดปกติ นอกจากเข่ือนมันวานแลว ตอมาจึงมีการสราง
เข่ือนบริเวณแมนํ้าโขงแหงท่ีสอง จากในแผนท้ังหมด 8 เข่ือน เข่ือนดาเสาฉานเปนแหงท่ีสอง เริม่สรางและแลวเสร็จในปพ.ศ. 
2546 สําหรับการผลิตไฟฟาขนาด 1,350 เมกกะวัตต (Yeophantong: 2015) ตามมาดวยเข่ือนจิ้งหง ท่ีเสร็จสมบูรณในป 
พ.ศ. 2551 โดยเข่ือนแหงท่ีสามน้ีสรางไมไกลจากบรเิวณสามเหลีย่มทองคําซึ่งเปนเขตแดนระหวางประเทศมากนัก หลังการ
เปดใชอยางเปนทางการ จึงทําใหผูคนในชุมชนริมฝงแมนํ้าโขงท่ีเชียงของรับรูไดถึงความเปลีย่นแปลงของกระแสนํ้าและระดับ
การข้ึนลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วฉับพลัน ผูคนท่ีอาศัยทรัพยากรและระบบนิเวศนของแมนํ้าเพ่ือการดํารงชีวิต จึงไดรับ
ผลกระทบจากการสรางเข่ือนของประเทศจีนอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะการทํามาหากินและการหาอาหารของคนในชุมชน  

ผูคนในเมืองเชียงของเริ่มสังเกตถึงความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ไมเฉพาะในแมนํ้า แตสภาพอากาศในปจจุบัน
ก็เปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถคาดเดาฤดูกาลไดเหมือนเดมิ ในฤดูรอนบางชวงก็มีพายุฝน ซึ่งสงผลตอการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี
เชนกัน โดยเฉพาะการเพาะปลูกรมิฝงแมนํ้าโขง การข้ึนลงอยางฉับพลันของแมนํ้า ทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกริมฝงถูกนํ้าทวม พืชผล
เสียหายในหลายครั้ง จนปจจุบัน คนในชุมชนกลัวความเสีย่งท่ีจะเกิดข้ึนจากนํ้าทวมทําใหผลผลิตเสียหาย จึงเปลี่ยนไปทํางาน
อ่ืนแทนการเพาะปลูกริมฝงจํานวนมาก หรืออีกปญหาหน่ึงคือ พืชท่ีปลูกยืนตนเนาตาย เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน
ริมฝงแมนํ้า ทําใหไมไดผลผลิต (แมมานิดา: สัมภาษณ 4 สิงหาคม 2560) ซึ่งนํามาสูการขาดทุนและภาวะหน้ีสินตามมา 
นอกจากน้ี ผูชายท่ีเคยออกหาปลาตามลํานํ้าโขงเปนอาชีพหลักในการทํามาหากินก็ไมสามารถทําไดเหมือนในอดีต เน่ืองจาก 
หาปลาไดนอยมาก ไมคุมคานํ้ามนัในการออกเรือ ปจจุบัน ออกเรือประมาณ 3 วันถึงจะไดปลา (ลุงบุญเรียน: สัมภาษณ 
ตุลาคม 2560) ทําใหไมมีรายไดเพียงพอกับการใชจายในครัวเรือน จึงตองปรับตัวไปทํางานอ่ืน เชน รบัจาง หรือออกไปทํางาน
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ในอําเภอเมืองและกรุงเทพ ผูหญิงเองก็ตองชวยกันทํางานในครอบครัว เพ่ือหารายไดใหเพียงพอกับรายจายท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
(ปาติ๋ว: สัมภาษณ 4 สิงหาคม 2560) 

ดังน้ัน การสรางเข่ือนบรเิวณแมนํ้าโขง ไมไดกระทบแคในทางกายภายของแมนํ้า แตสงผลตอการทํามาหากินของ
ชุมชนทองถ่ินท่ีเคยอาศัยแมนํ้าโขงเปนหลักในการเขาถึงทรัพยากรในการดํารงชีวิต การเปลีย่นแปลงของแมนํ้าท่ีเกิดจากการ
สรางเข่ือนจึงไดทําใหวิถีชีวิตของชุมชนในทองถ่ินไมเหมือนเดมิอีกตอไป การเพาะปลูกริมฝงไมสามารถทําไดเน่ืองจากนํ้าทวม
โดยไมมีฤดูกาลแตเปนไปตามการควบคุมระดับนํ้าในเข่ือนของจีน กระแสนํ้าท่ีไหลแรงเกินไป ทําใหปลาไมสามารถวางไขไดใน
นํ้าเช่ียว รวมไปถึงการปนเปอนในนํ้ามีผลตอสิ่งมีชีวิตและสภาพดินท้ังในนํ้าและริมฝงแมนํ้า สงผลตอการใชทรัพยากรของใน
ชุมชนสําหรับการผลิตอาหาร ความไมมั่นคงทางอาหารเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ินท่ีเคยผลิตและหาอาหารจากระบบนิเวศนแมนํ้า
โขง ปลาหายไป พืชผลไมสามารถเพาะปลูกไดบรเิวณเดิม ซึง่เปนพ้ืนท่ีท่ีสาธารณะไมมีโฉนดครอบครอง (ลุงบุญเรียน 
สัมภาษณ 13 ตุลาคม 2560) เพ่ือท่ีจะดํารงวิถีการเพาะปลูก คนในชุมชนจึงตองมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง ซึ่งไมใชเรื่องงาย 
เมื่อราคาท่ีดินท่ีเชียงของไดสูงข้ึนตามกระแสการพัฒนาท่ีเขามา ทําใหคนในชุมชนไมสามารถเขาถึงอาหารจากการใช
ทรัพยากรในชุมชนเหมือนเดิม จึงตองปรับเปลีย่นไปทําอาชีพอ่ืน เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอในการซื้อหาอาหารสําหรับครอบครัว 

โดยแนวคิดความมั่นคงทางอาหารจากองคการอาหารโลก (FAO: 2006) ไดกลาวถึงปจจัยหลัก 4 ประการท่ีทําให
เกิดความมั่นคงทางอาหารคือ ความเพียงพอ (Availability) การเขาถึงอาหาร (Accessibility) การใชประโยชนจากอาหาร 
(Utilization) และการมีเสถียรภาพทางอาหาร (Stability) คือการท่ีตองมีปจจัยท้ังสามอยางแรกครบถวนอยางตอเน่ือง จึงจะ
ทําใหเกิดเสถียรภาพทางอาหารได ซึ่งปจจุบัน คนในชุมชนทองถ่ินเชียงของไมสามารถเขาถึงทรัพยากรอาหารอยางท่ีเคย
เปนมาไดอีกตอไป ทําใหขาดปจจยัในการเขาถึงอาหาร ตองพ่ึงพาอาหารจากภายนอกชุมชน โดยเฉพาะการบรโิภคโปรตีนท่ี
เคยไดจากปลาในแมนํ้าโขง ปจจุบัน ปลาแมนํ้าโขงมรีาคาสูงเกินไป ผูคนจึงหันมาบริโภค ปลาดุกและปลานิลเลี้ยงจาก
ภายนอก เขามาขายในตลาดชุมชนแทน (แมสุณี: สมัภาษณ 14 ตุลาคม 2560)  

การท่ีคนในชุมชนตองพ่ึงพิงอาหารจากภายนอกมากข้ึน จึงเปนผลใหเกิดความเสี่ยงในการมีอาหารท่ีเพียงพอและ
เปนประโยชนตอรางกาย เน่ืองจาก ตองมีภาระคาใชจายดานอาหารเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสินคาอาหารก็มีราคาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทํา
ใหการหารายไดเพ่ือใหเพียงพอกับภาระคาใชจายในครอบครัวท่ีสูงข้ึนไมสามารถพ่ึงพิงจากฝายชายโดยลําพังไดอีกตอไป 
ผูหญิงจึงตองมีบทบาทเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากภาระงานในบาน โดยมองถึงรูปแบบวิถีชีวิตในชุมชนท่ียังคงอยูในลักษณะของ
ครอบครัวมากกวาปจเจก การท่ีรายไดฝายชาย (สามี) ไมเพียงพอกับรายจาย สงผลใหตองมีการหารายไดเพ่ิมจากสมาชิก
ครอบครัว ภรรยาจึงตองทํางานนอกบานเพ่ือใหมีรายไดในอีกทางหน่ึง การทํางานนอกบานของผูหญิงท่ีเพ่ิมมากข้ึน บทบาท
ของผูหญิงท่ีเชียงของท้ังในครอบครัวและชุมชนจึงมีการปรับเปลี่ยน 
 
บทบาทของผูหญิงเชียงของจากอดีตสูปจจุบัน 

เน่ืองดวย ชุมชนทองถ่ินในเชียงของหลายแหงมีพ้ืนท่ีติดกับแมนํ้าโขง วิถีชีวิตของผูคนจึงมีความเก่ียวพันกับแมนํ้า
ตั้งแตเกิด แมวาในทางจารตีทองถ่ินผูหญิงจะถูกจํากัดในการออกเรอืหาปลา ท่ีทําไดเฉพาะผูชาย (บุญเรียน: สัมภาษณ 13 
ตุลาคม 2560) แตผูหญิงก็สามารถหาปลาและพืชพันธุตางๆ ริมฝงแมนํ้าเพ่ือเปนอาหารสําหรับการบริโภคในครัวเรือน ในอดีต  
ผูหญิงจะมีบทบาทสําคญัสาํหรับภาระหนาท่ีภายในบาน เปนการแบงภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของครอบครัวระหวางชาย
และหญิง เมื่อผูชายมหีนาท่ีในการออกไปหาทรัพยากรท่ีจะเปนสําหรับความกินดีอยูดีครอบครัวหรือการทํามาหากินนอกบาน 
ฝายหญิงจึงเปนผูดูแลรับผิดชอบเรื่องตางๆ ในบาน แมวาการตดัสินใจในเรื่องสาํคัญของครอบครวัจะอยูท่ีฝายชายเปนหลกั 
(ปาแอว สัมภาษณ 14 ตลุาคม 2560) จึงทําใหบทบาทหนาท่ีการออกเรือเพ่ือหาปลาในชุมชนเชียงของเปนของฝายชาย 
ในขณะท่ีทรัพยากรท่ีไดมาจากการทํางานของผูชาย ถูกนํามาจัดสรรในครัวเรือนใหพอพียงโดยผูเปนภรรยา สวนเกินท่ีเหลือ
สามารถนําออกไปขายภายในชุมชนและชุมชนใกลเคยีงได โดยหนาท่ีดังกลาวเปนของคนอ่ืนๆ ในบานท่ีไมใชสามี เชน ภรรยา
และลูก เปนรายไดเสริมของครอบครัว (การสนทนากลุม: โรงเรียนแมนํ้าโขง 13 ธันวาคม 2560)  

ในปจจุบัน หลังจากความเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าโขงจากการสรางเข่ือนทางตอนบนของแมนํ้าในประเทศจีน เปนสิ่ง
ท่ีเห็นไดชัดถึงผลกระทบแบบขามพรมแดนรัฐชาติท่ีเปลีย่นแปลงสภาพของธรรมชาติและระบบนิเวศนของแมนํ้า เมื่อธรรมชาติ
มีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนทองถ่ินท่ีอาศัยทรัพยากรธรรมชาตจิึงเกิดการเปลีย่นแปลงตามมา ซึ่งไมใชแคเรื่องของทรัพยากรใน
ชุมชน แตยังรวมถึงวิถีชีวิต โครงสรางชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย หลังจากการขาดแคลนปลาในแมนํ้าโขง ซึ่งเปนอาหารหลัก
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ของชุมชน ทําใหผูชายตองเลิกออกเรือเพ่ือใหไดทรัพยากรอาหารและหันไปทําอาชีพอ่ืนท่ีมีรายได เพ่ือนํารายไดไปซื้ออาหาร
สําหรับครอบครัว ซึ่งทําใหชุมชนปรับโครงสรางเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเตม็ตัว  

การท่ีไมสามารถผลิตอาหารเองได ทําใหครอบครัวมีรายจายเพ่ิมข้ึนในการซื้อหาอาหาร ดังน้ัน สมาชิกคนอ่ืนใน
ครอบครัวจึงตองทํางานเพ่ือใหเกิดรายไดเชนกัน ผูหญิงในฐานะภรรยาจึงตองชวยสามหีารายไดเพ่ิมในอีกทางหน่ึง แมมาลา ผู
ท่ีเปดรานอาหารในชุมชนหาดบายชวงแรกๆ เพราะเปนคนชอบทําอาหาร เวลาวางหลังจากทํางานบานจึงเปดรานขาย
กวยเตี๋ยวชวงกลางวันเปนรายไดเสริมใหครอบครัว แตในปจจบัุนรายไดจากรานอาหารกลายเปนรายไดหลักของครอบครัว 
เน่ืองจากสามไีมสามารถเพาะปลูกพืชริมฝงได ท่ีนาท่ีมีอยูไกลออกไปจากชุมชนก็ทําไดเฉพาะการบริโภคในครัวเรือน ตอนน้ีจึง
ตองทําอาหารแตเชาเพ่ือไปขายท่ีตลาด จากน้ันก็กลับมาเปดรานท่ีบาน และชวงบายก็จะทําอาหารไปสงท่ีศูนยเด็กเล็ก งานใน
บานตอนน้ีจึงมีสามีของแมมาลามาชวยแบงเบาในชวงท่ีไมไดไปนา (มาลา: สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2560) 

กรณีของแมมาลา แสดงใหเห็นถึง บทบาทของผูหญิงในเชียงของไดเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ผูหญิงกลายมาเปนคน
หารายไดหลักใหกับครอบครัวเทียบเทากับผูชาย แตภาระงานในบานยังคงเปนความรับผิดชอบหลักของภรรยา ในขณะท่ีงาน
ระดับชุมชน ผูหญิงก็ตองเขาไปมสีวนรวมเชนกัน เชน แมมาลาและปาแอวเปนประธานกลุมสตรขีองหมูบานซึ่งตองทํางาน
รวมกับราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีนโยบายระดบัพ้ืนท่ี ซึ่งนายกเทศมนตรีเฉลิม ตาวิยะ (สมัภาษณ 13 
ตุลาคม 2560) ยอมรับวาผูหญิงเขารวมกิจกรรมของชุมชนมากกวาผูชาย ผูหญิงเชียงของในปจจุบันจึงมีบทบาทหนาท่ีท้ัง
ภายในบาน งานนอกบานและงานชุมชน ซึ่งแตกตางไปจากในอดตีอันเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ท่ีได
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและบริบทของสังคม เน่ืองจากการพัฒนาดังกลาวกระทบตอทรัพยากรอาหารใน
ชุมชน บทบาทของผูหญิงท่ีมีมากข้ึนจึงนําไปสูประเด็นสําคัญในดานการตัดสินใจท้ังในระดับครัวเรอืนและชุมชนถึงการไดรับ
สิทธิในการตัดสินใจมากข้ึนตามมาดวยหรือไม 
 
สิทธิในการพัฒนาของผูหญิงเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร 

สิทธิการพัฒนา อางอิงจากปฏิญญาวาดวยสิทธิการพัฒนาในป พ.ศ. 2529 (United Nations: 1986) กลาวถึงสิทธิ
ในการพัฒนาท่ีเปนไปเพ่ือความกินดีอยูดีของทุกคน รวมท้ังการมีสวนรวมของปจเจกอยางเสรีในการพัฒนาท่ีมีการกระจาย
ประโยชนอยางเปนธรรมเฉกเชนสทิธิมนุษยชนในดานอ่ืนๆ สิทธิในการพัฒนาจึงเกิดข้ึนในทุกท่ีโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ตอการเขารวม รวมไปถึงการตดัสินใจดวยตนเองและอธิปไตยในทรัพยากรดวย โดยเฉพาะประเด็นสิทธิของผูหญิงในการ
พัฒนา ซึ่งสิทธิและความเสมอภาคของผูหญิงเปนเรื่องทางสิทธิมนุษยชนเชนกัน (UN 2014: 11)  

จากสถานการณของชุมชนเชียงของริมฝงแมนํ้าโขง ซึ่งไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีทําใหเกิด
ความยากลาํบากในการเขาถึงทรพัยากรธรรมชาติ สงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อันเปนผลมาจากการ
ละเลยสิทธิการพัฒนาของชุมชนทองถ่ินโดยเฉพาะ แมนํ้าโขงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีพ้ืนท่ีเช่ือมโยงกันถึง 6 ประเทศ 
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจึงตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันของผูท่ีเก่ียวของทุก
ระดับ ในระดับชุมชนน้ันการมสีวนรวมของทุกคนเปนสิ่งจําเปนตอการเขาถึงสิทธิในการพัฒนาเชนกัน โดยเฉพาะในดาน
ทรัพยากรอาหารซึ่งเปนปจจยัพ้ืนฐานของทุกคน ในการทําแบบสอบถามพ้ืนท่ีชุมชนเชียงของริมฝงแมนํ้าโขงผูตอบแบสอบถาม
เพศหญิงรอยละ 58 เพศชายรอยละ 41 และเพศทางเลือกรอยละ 1 เห็นวาบทบาทของผูหญิงผูชายปจจุบันมีความใกลเคยีง
กัน โดยในเรื่องความเปนตัวแทนของครอบครัวตอการมีสวนรวมในชุมชนน้ัน รอยละ 37 คือฝายชาย รอยละ 33   ตอบวาท้ังคู
สามารถเปนตัวแทนของครอบครัวแลวแตกรณี และรอยละ 27 เปนฝายหญิง สัดสวนของฝายชายยงัคงมากกวาฝายหญิงใน
ฐานะตัวแทนครอบครัว แตไมไดมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะสัดสวนของครอบครัวท่ีมีท้ังฝายชายและฝายหญิง
เปนตัวแทนครอบครัว แสดงใหเห็นถึงการมีบทบาทของผูหญิงท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธของการหารายได
ในครอบครัวหลังจากมีการสรางเข่ือน รอยละ 62 ยอมรับวารายไดหลักของครอบครัวมาจากฝายหญงิ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ
สรางเข่ือนสงผลกระทบตอบทบาทของผูหญิง เมื่อเปรียบเทียบกับผูชายรอยละ 20 ตอบวามีบทบาทมากกวาผูชาย ขณะท่ีรอย
ละ 79 ตอบวามีบทบาทเทาเทียมกับผูชาย  

เมื่อพิจารณาในเรื่องของบทบาท การท่ีผูหญิงในชุมชนมีบทบาทมากข้ึนเน่ืองจากมีหนาท่ีความรับผิดชอบมากข้ึน ซึ่ง
ดูเหมือนวาจะมีเพ่ิมข้ึนมากกวาผูชายจากการท่ียังคงตองรับภาระงานในบาน แมวาจะตองออกมาทํางานหารายไดนอกบาน
เหมอืนผูชายและรวมงานกิจกรรมของชุมชน โดยความเห็นของผูตอบแบบสอบถามถึงความยากลําบากของผูหญิงกับการ
ปรับเปลีย่นวิถีชีวิตรอยละ 54 ตอบวาผูหญิงมีหนาท่ีในการทํางานมากข้ึนและรอยละ 31 เห็นวาผูหญงิใชแรงงานในการทํางาน
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มากข้ึน โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูหญิงมีค่วามยากลําบากในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมากกวาผูชาย รอยละ 22 และรอย
ละ 74 เห็นวาเทากันกับผูชาย จากผลสํารวจแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจากการสรางเข่ือนท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ผูหญิงใหมีหนาท่ีมากข้ึน ในหลายครอบครัวการทํางานของผูหญิงเปนรายไดหลักของครอบครัว ในขณะท่ีเรื่องของการ
ตัดสินใจของครอบครัวน้ัน ผูหญงิอาจจะมีสิทธิมเีสียงเพ่ิมข้ึน แตก็ไมไดทําฝหผูหญิงกลายเปนผูนําครอบครัวในการตัดสินใจ
เรื่องตางๆ ท้ังหมด 

จากบริบทสังคมเชียงของท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากผลของการพัฒนา ท่ีทําใหผูหญิงมีบทบาทมากข้ึน แตในฐานะของ
การเปนผูนําครอบครัว ในความเห็นของผูหญิงเองก็ยังยอมรับวาผูชายควรเปนผูนําครอบครัว โดย พ่ีวัลย (สัมภาษณ 2017) 
เจาของเกสเฮาสในเชียงของ แสดงความคิดเห็นถึงสถานะการเปนแมเลี้ยงเดี่ยวของตนเอง ในชวงแรกท่ียายกลับมาอยูเชียง
ของหลังแยกทางกับสามีท่ีกรุงเทพฯ ยังคงถูกมองจากคนอ่ืนๆ ในชุมชนวาเปนเรื่องท่ีไมปกติ สําหรับผูหญิงท่ีไมมผีูชายเปนผูนํา
ครอบครัว และตนเองก็ยอมรับวาถาไมไดแยกทางกับสามี สามีก็จะตองเปนผูนําครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับความการตอบ
แบบสอบถามของผูหญิงรอยละ 62 ท่ีเห็นวาสามียังคงเปนผูนําครอบครัว แมวาบทบาทของภรรยาจะมีมากข้ึนในปจจุบัน จาก
สัดสวนของรายไดหลักของครัวเรอืนระหวางชายหญิง เปนรอยละ 46 และ 38 ตามลําดับ สถานะของการเปนผูนําครอบครวั 
มีสวนเก่ียวของในการเขาถึงสิทธิในการพัฒนาและทรัพยากรอาหารดวย  

บทบาทในการตัดสินใจเปนปจจยัท่ีแสดงใหเห็นถึงสิทธิของผูหญิงท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเมื่อสอบถาม
กลุมผูหญิงถึงอิทธิพลของตนเองในบทบาทการตัดสินใจเปรียบเทียบในอดีตกอนมีการสรางเข่ือนและหลังจากการสรางเข่ือน 
เกือบจะไมมีความเปลีย่นแปลงเลย โดยสวนใหญผูหญิงจะมสีวนรวมในการตัดสินใจบางรอยละ 46 กอนมีการสรางเข่ือนและ
รอยละ 47 หลังจากการสรางเข่ือน โดยในสวนมากสิทธิในการตัดสินใจของผูหญิงจะเก่ียวโยงกับเรื่องการดูแลภายในบาน 
ผูหญิงกลายเปนผูตัดสินใจหลักในการซื้อหาวัตถุดบิ เพราะผูหญิงยงัคงมีบทบาทสําคัญในการปรุงอาหารของครัวเรือน รวมท้ัง
การปลูกพืชผักบริเวณบานเพ่ือไวบริโภคในครัวเรือนก็มาจากการตดัสินใจเลือกและทําหนาท่ีปลูก โดยถือเปนภาระงานในบาน 
ในขณะท่ีผูชายทําไรเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสงขายใหกับพอคาคนกลางและโรงงาน (สนทนากลุม 13 ธันวาคม 
2560) ในขณะท่ี ขอมูลดานการเพาะปลูกของครัวเรือนเพ่ือการคา รอยละ 34 ของการตัดสินใจในการเพาะปลูกเปนสิทธิของ
ฝายชายและรอยละ 27 เปนการตดัสินใจรวมกัน ดังน้ัน ผูหญิงยังคงมีสิทธิในการตดัสินใจกับเรื่องภายในบานท่ีสงผลตอการกิน
ดีอยูดีของครอบครัวเชนกัน ในระดับชุมชนน้ันผูหญิงในเชียงของเริ่มมีบทบาททางการบริหารงานทองถ่ินและผูประกอบการใน
พ้ืนท่ีมากข้ึน โดยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป นโยบายรัฐเปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษาเทาเทียมกับผูชาย (สนทนากลุม 13 
ธันวาคม 2560) จึงทําใหผูหญิงสามารถเขาไปมสีิทธิในการตัดสินใจในเรื่องระดบัชุมชนมากข้ึน 

การนํากรอบแนวคิดอํานาจทับซอน (Intersectionality) เช่ือมโยงเขากับบริบทของสิทธิผูหญิงในเชียงของเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธทางอํานาจท่ีแตกตางกันจากความแตกตางทางดานอัตลักษณ สามารถในไปสูการอธิบายภาวะความไมเสมอภาค
และกระบวนการท่ีทําใหเกิดข้ึนได Kimberlé Crenshaw (2017) กลาวถึงแนวคิดอํานาจทับซอนในฐานะเปนเลนสในการมอง
ใหเห็นท่ีมาของอํานาจและการปะทะระหวางกัน ซึ่งในแตละคนมีบทบาท สถานะท่ีหลากหลายแตกตางไปแตละสถานการณ 
แนวคิดอํานาจทับซอนพยายามจะอธิบายใหเห็นความทับซอนเหลาน้ันท่ีนําไปสูการกดข่ีทางเพศ อัตลักษณ เช้ือชาติหรือชน
ช้ันในสังคมท่ีมากกวาปจจัยใดปจจัยหน่ึง ผลกระทบท่ีผูหญิงเชียงของไดรับจึงไมใชแตความแตกตางในอํานาจระหวางหญิงชาย 
แตรวมถึงการปะทะของอํานาจท่ีเกิดข้ึนระหวางรัฐกับชุมชน และอํานาจระหวางชนช้ันท่ีแตกตางกัน นําไปสูการเขาถึงสิทธิ
ทางอาหารของผูหญิงท่ีแตกตางกันไป 

ตามหลักของสิทธิการพัฒนา (United Nations 1986) เนนย้ําถึงสิทธิสําคัญพ้ืนฐานคือ สิทธิในการเขาถึงอาหาร 
สิทธิในการศึกษาและสิทธิในเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหารจึงเปนประเด็นสําคัญของสิทธิการพัฒนาตอการเขาถึงสิทธิ
ของผูหญิงในเชียงของ โดยสถานการณท่ีเกิดข้ึน แมมาลา (สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2560) แสดงความคิดเห็นวา “ถาพูดถึงความ
มั่นคงทางอาหาร ตอนน้ีก็คงบอกวาไมมั่นคง เพราะปลูกผัก อาหารไวกินเองไมไดเหมือนเมื่อกอน พืชผักท่ีซื้อก็ไมปลอดภัย
เพราะใชสารเคมี” สอดคลองกับความคิดเห็นจากแบบสอบถามตอการสรางความมั่นคงทางอาหาร ท่ีสวนใหญเนนในเรื่องการ
ไมใชสารเคมีในการทําการเกษตร เพราะจะทําใหเกิดการปนเปอนของอาหารท่ีบริโภค รวมท้ังความสามารถของชุมชนในการ
ปลูกผักสําหรับบริโภคเองในครัวเรือนได จะเปนการลดคาใชจายดานอาหารลงได ซึ่งผลกระทบของการสรางเข่ือนแมนํ้าโขงได
สงผลอยางชัดเจนตอสิทธิในการเขาถึงอาหาร และสิทธิทางสุขภาพ เน่ืองจากอาหารท่ีสามารถหาไดในปจจุบัน เปนอาหารท่ีไม
ปลอดภัยตอสุขภาพและการท่ีไมสามารถผลิตอาหารเองได ตองพ่ึงพาอาหารจากภายนอก ทําใหตองใชจายกับคาอาหารมาก
ข้ึน กลุมท่ีมีรายไดนอยจึงมีสิทธิในการเขาถึงอาหารจํากัดไปดวย ซึ่งสงผลกระทบตอผูหญิงในฐานะผูจัดเตรียมอาหารให
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ครอบครัว ตองทํางานเพ่ือหารายไดเพ่ิมข้ึนและตองพยายามลดรายจายดานอาหารลง โดยการปลูกพืชผักตามบริเวณบาน 
“ตอนน้ี ตองซื้อหามาทุกอยาง ผัก ผลไม เน้ือสัตว ซื้อมาจากตลาด ราคาของกินก็แพงข้ึน ผักบางอยางก็พยายามปลูกเองใน
บริเวณบานไดบางเล็กนอย” ปาแอว (สัมภาษณ 14 ตุลาคม 2560) 

สภาวการณท่ีเกิดข้ึนปจจุบันน้ี ทําใหผูหญิงเชียงของตองมีการปรบัตวัอยางมาก เน่ืองจากอํานาจครอบงําของรัฐบาล
จีนตอแมนํ้าโขง ทําใหทรัพยากรอาหารในชุมชนเปลี่ยนไป สงผลตอสิทธิในการพัฒนาของผูหญิงในดานการเขาถึงอาหาร และ
ดานสุขภาพ รวมถึงการท่ีผูหญงิยังตองมีหนาท่ีหลักในการดูแลเรือ่งภายในบานและการเตรียมอาหาร ผูหญิงจึงตองมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองเพ่ือทําหนาท่ีของตนเองใหไดดวยวิธีตางๆ เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารใหครอบครัวตาม
บรรทัดฐานของสังคม ผูหญิงจึงเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแมนํ้าโขงในมิติของความมั่นคงทางอาหาร
โดยตรง ท่ีนําไปสูการถูกจาํกัดสทิธิในการพัฒนา ทําใหผูหญิงตองพยายามปรับตัวในหลายดานเพ่ือความอยูรอดในบริบทของ
ชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
สรุป 

การสรางเข่ือนพลังนํ้าโดยใชทรัพยากรจากแมนํ้าโขงในเขตแดนของประเทศจีน ซึ่งจีนอาจจะถือวาเปนเขตแดนของ
ตนน้ัน ทวาแมนํ้าโขงซึ่งเกิดข้ึนมาตามธรรมชาติจึงไมไดจํากัดอยูท่ีเขตแดนรัฐชาติของประเทศใดประเทศหน่ึง สายนํ้าไดไหล
ผานพ้ืนท่ีตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต ซึ่งระบบนิเวศนของแมนํ้าทําใหประชากรในภูมิภาคหลายลานคนพ่ึงพา
อาศัยแมนํ้าของเปนทรัพยากรเพ่ือการดํารงชีวิต เข่ือนท่ีสรางข้ึนบริเวณแมนํ้าโขงจึงสงผลกระทบตอชุมชนอ่ืนๆ นอกเหนือเขต
แดนของประเทศจนี ชุมชนทองถ่ินในเชียงของซึ่งมีพ้ืนท่ีติดกับแมนํ้าโขงจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงผลท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร
ในปแมนํ้าโขงของประเทศจีนได  

แมวาเชียงของจะเปนเมืองชายแดน เมืองทา เมืองการคามาแตในอดีต แตการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนตามรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกสมัยใหมเกิดข้ึนหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น เมื่อประเทศไทยมีนโยบายเนนการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนท่ีชายแดน 
เพ่ือเช่ือมโยงกับนานาชาติ และการสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแหงเอเชีย ทําใหเกิดโครงการพัฒนามากมายใน
ภูมิภาคลุมนํ้าโขงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการสรางเข่ือนพลังนํ้าเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟาของ 
ประเทศจีนก็เชนกัน แตการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศกลับสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน
ทองถ่ินใหเปลี่ยนไป โดยเฉพาะทรัพยากรอาหารของชุมชนท่ีเคยอาศัยระบบนิเวศนของแมนํ้าโขงเพ่ือการไดมาซึ่งอาหาร
สําหรับการบริโภคในชุมชนตองเปลี่ยนไป การขาดหายไปของทรัพยากรจากแมนํ้าโขงอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางกายภาพและระบบนิเวศนของแมนํ้า สงผลตอการเขาถึงทรัพยากรของชุมชน ผลักดันใหผูคนตองเขาสูเศรษฐกิจ
แบบตลาด ซึ่งทําใหโครงสรางทางสังคมของชุมชนริมนํ้าโขงเปลี่ยนไป  

ผูหญิงซึ่งเคยมีบทบาทจํากัดเพียงภาระหนาท่ีในบาน กลับตองมภีาระการทํางานนอกบานเพ่ิมข้ึน เพ่ือหารายไดให
เพียงพอกับภาระคาใชจายในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไมสามารถพ่ึงพาทรัพยากรอาหารภายในชุมชนอยางท่ีเคย และการ
ทํางานของฝายชายโดยลําพังไมเพียงพอกับภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงอีกตอไป ผูหญิงจึงมีบทบาทหนาท่ีท้ังในบานและนอก
บาน ภาระหนาท่ีของผูหญิงท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเปนผลมาจากอํานาจของรัฐบาลจีนในการควบคมุแมนํ้าโขง ทําใหผูหญิงตองปรับตัว
เพ่ือความอยูรอดในบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป ผูหญิงจึงถูกบังคับทางออมจากสังคมใหตองออกมาทํางานนอกบาน ทํางาน
ชุมชนมากข้ึน ในขณะท่ีหนาท่ีดูแลการกินดีอยูดีของครอบครัวก็ยังเปนของผูหญิง ผูหญิงจึงกลายเปนตัวแทนของครอบครัวใน
การตัดสินใจเรื่องตางๆ ท้ังในระดับครอบครัวและระดับชุมชนจึงเพ่ิมข้ึนจากในอดีต แตยังไมไดกลายเปนผูนําแทนผูชาย 
อยางไรก็ดี การปรับตัวของผูหญิงเชียงของท่ีเกิดข้ึนมาจากผลกระทบตอสิทธิการพัฒนาของผูหญิง ผูหญิงจึงจําเปนท่ีจะตองรับ
ภาระหนาท่ีเดิมของผูหญิง และบทบาทใหมเทียบเทาผูชายเพ่ือเรียกรองสิทธิของผูหญิงในการตดัสินใจมากข้ึน 

กระแสของการพัฒนาท่ีเขามาสูชุมชนริมฝงแมนํ้าโขงเชนท่ีเชียงของ กอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากไปกวา
การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของแมนํ้า ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประเด็นระหวางประเทศท่ีใหญเกินกวาท่ีจะใหชุมชนทองถ่ิน
เผชิญหนาเพียงลําพัง ผูคนในชุมชนจึงตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือความอยูรอด รวมท้ังผูหญิงท่ีตองปรับตัวมากข้ึนเพ่ือการมี
สิทธิมีเสยีงเพ่ิมข้ึน จากการรับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีสูงข้ึน แตปญหาท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของ
แมนํ้าโขงยังคงเปนประเด็นท่ีจําเปนตองรวมมือกันในทุกระดบัตามหลักปฏิญญาของสิทธิการพัฒนา  
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ความเช่ือเร่ืองพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

The Belief of Naga King in Theravada Buddhism 
 

สิรภพ สวนดง   
สงวน หลาโพนทัน   

กาญจนพงศ สวุรรณ   
พระมหายุทธนา อธิตฺจิตฺโต 

หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตนครราชสีมา 
   

บทคัดยอ 
ความเช่ือเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท พญานาคมีกาํเนิดมาจากการกระทํากรรม ๒ อยางคือ (๑) กุศลกรรมและ (๒) 
อกุศลกรรม เชน การรักษาอุโบสถศีลแลวปรารถนาความเปนนาค หรือการละเมิดพระวินัย เปนตนโดยถือกําเนิด ใน ๔ ประเภทคือ 
อัณฑชะ (เกิดในฟองไข) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ) สังเสทชะ(เกิดในเถาไคล) และโอปปาติกะ (ผุดเกิด) พญานาคในพระพุทธศาสนาเถร
วาทมีพัฒนาการมาจากอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุภายใตความเช่ือแบบสมณธรรม คือเช่ือวาพญานาคเปนสัตวโลกท่ีเปนไปตามกรรมหรือ
อยูภายใตกฎแหงกรรมไมไดเกิดมาจากการสรางของเทพเจา การเกิดของพญานาคจัดเปนอบายแตไมเปนทุคติเน่ืองจากพญานาคเกิดใน
ภพภูมิท่ีมีแตความสุข การศึกษาพญานาคทําใหเกิดคุณคาคือ คนเราตองรูจักอดทนและมีสัจจะกับตัวเองท้ังตอหนาและลับหลังซ่ึงความ
อดทนน้ัน  ความอดทนทําใหคนเปนคนดีอดทนถึงท่ีไดดีทุกคน หากเรารูจักการอดทนแลวก็จะสามารถบรรลุคุณธรรมความดีตาง ๆ ได 
ซ่ึงเพราะความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง และความอดทนน้ันจะไดผลก็จะตองมาคูกับความมีสัจจะคือความจริงใจรักษาคําพูด ความต้ังใจ 
โดยธรรม ๒ ประการน้ีจะตองมาคูกัน หากมนุษยเรามีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการน้ีก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปได และประสบผลสําเร็จได 
ไมยากนัก 
คําสําคัญ : พญานาค  ความเชื่อ  พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
ABSTRACT 

The  belief of Naga King  in Theravada Buddhism, The Naga King is born of karma two : (1) charity, karma, and (2) 
Or violated discipline The birth of the four types of aunts (born in egg bubbles), Shabu Chae (born in the womb), 
Sesamea (born in the ash), and Ophipataka (Phutang) in Buddhist Theravada Buddhism developed from the river 
basin. Indus under the religious beliefs. It is believed that the serpent is a world animal that is subject to karma or 
under the law of karma, not from the creation of gods. The birth of the serpent is a gesture, but not as a result of 
the serpent born in the landscape, but happy. The study of serpents is a worthy cause. People need to know 
patience and truth to themselves both before and behind the patience. Patience makes people good to be good 
at everyone. If we know patience, then we can achieve the virtue of good, because the patience is extremely 
stubborn. And patience will work, it must be coupled with truthfulness, sincerity, keeping the word, intention, by 
the two principles will have to come together. If we have two virtues, we can live. And the success is not difficult. 
Keywords : Naka King, Beliefs, Theravada Buddhist 
 
๑. บทนํา 

ในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของมนุษยน้ันพบวามนุษยมีความเช่ือท่ีแตกตางกันกลาวคือมีท้ังความเช่ือท่ีมีเหตุผล

บางและไมมีเหตุผลบางคละเคลากันไปตามแตละพ้ืนท่ีของโลก ซึ่งจากการศึกษาจะพบวาในยุคแรกมนุษยไดเริ่มสราง

วัฒนธรรมทางความเช่ือจากการยึดถือเอาสิ่งตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวไมวาจะเปนปาไมหรือภูเขาเปนตนเปนท่ีพ่ึง และในระยะตอมา

มนุษยก็ไดพัฒนาข้ึนมาเปนการนําเอาสัตวบางชนิดเปนท่ีพ่ึงโดยเห็นวาสัตวบางประเภทเปนสัตวท่ีมีความพิเศษหรือมีอิทธิพล

ตอจิตใจของมนุษย เชน ชาง กระทิง แรด หรือวางู เปนตน โดยเห็นวาสัตวเหลาน้ีอยูในฐานะท่ี (๑)เปนตัวแทนของพระเปนเจา 
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(๒)เปนสัตวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษภายในตัวเองสามรถปองกันอันตรายได (๓) เปนสัตวท่ีมีพิษหรือดุราย และ(๔)เปนสัตวท่ี

สามารถนําเอาผลประโยชนบางประการมาใหกับผูท่ีถือครองหรือเคารพบูชาได พญานาคมีความสัมพันธกับพระพุทธศาสนาใน

หลายดานไมวาจะเปนดานการใหการคุมครองพระพุทธศาสนาและผูปฏิบัติธรรม นอกจากน้ัน พระพุทธองคยังไดนําเอานาค

หรือพญานาคมาเปนสื่อในการสอนธรรมและยังไดอธิบายวาพญานาคมีกําเนิดอยู ๔ ประเภท คือ อัณฑชะ สังเสทชะ ชลาพุชะ 

และโอปปาติกะ0

1
 และพญานาคท้ังหลายจะมีผูนําก็คือทาววิรูปกษ 1 2 ผูทําหนาท่ีปกครองนาคและยังเปนหน่ึงในทาวจตุโลกบาล

ท้ัง ๔ ท่ีทําหนาท่ีคุมครองโลกดวย ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏมีพญานาคท่ีมีช่ืออยูหลายตนไดแก พญากาลนาคราชผู

นอนเฝาถาดทองคําของพระพุทธเจาอยูภายใตแมนํ้าเนรัญชรา 2

3 เพ่ือปองกันฝนใหกับพระพุทธองค ภายหลังจากท่ีทรงตรัสรู 

หรือไมวาจะเปนพญานาคในเรือนไฟของชฎิล ๓ พ่ีนอง ริมฝงแมนํ้าคยาสีสะ หรือกรณีท่ีนาคไดแปลงกายมาเปนมนุษยเพ่ือ

บวชเปนภิกษุ หรือไมวาจะเปนกรณีท่ีพญานาคสุปสสะไดเขาเฝาพระพุทธองคเพ่ือกราบทูลวาไมควรใหภิกษุฉันเน้ืองูเน่ืองจาก

อาจจะถูกงูกัดได หรือพญานาคในแมนํ้าคงคาคราวเมื่อพระองคไดเสด็จไปท่ีเมืองเวสาลีเพ่ือชวยเหลือชาวเมืองท่ีถูกอมนุษย

คุกคาม3

4 หรือกรณีของพญานาคเอรกปตตะ ท่ีอดีตเกิดเปนพระภิกษุในพระพุทธเจาองคกอนแลวกระทําการลวงละเมิดอาบัติ

เล็กนอยเปนเหตุใหเกิดเปนพญานาค ตอมาเมื่อไดฟงธรรมของพระพุทธองคจึงไดพบแสงสวางและสามารถละอัตภาพนาคได 4 5 

หรือในกรณีของพญานันโทปนันทนาคราชท่ีขวางทางเสด็จของพระพุทธองคจนตองมีการตอสูกันในท่ีสุดก็แพฤทธ์ิพระโมคคัล

ลานะและภายหลังไดกลายมาเปนอุบาสกผูใหการคุมครองพระพุทธศาสนา 5

6 จากการกลาวมาท้ังหมดจะพบวาพญานาคเปน

สัตวโลกชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทความสําคัญตอมนุษย สังคมและตอการธํารงอยูและการเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองจาก

พญานาคน้ันเปนสัตวโลกท่ีตกอยูภายใตกฎแหงกรรมและการเวียนวายตายเกิด และมีชีวิตอยูรวมกับมนุษยและสัตวประเภท

อ่ืน ๆ แตถึงอยางน้ันก็ตามความท่ีพญานาคเปนสัตวทิพยท่ีมนุษยไมอาจจะมองเห็นไดดวยตาเปลายอมมีขอถกเถียงและขอ

สงสัยท่ีทําใหบรรดานักวิชาการท้ังหลายใหความสนใจกันมาก เชน ประเด็นเรื่องความมีอยูจริง ประเด็นเรื่องคุณคาและทาทีท่ี

มนุษยจะพึงปฏิบัติตอพญานาค เปนตนซึ่งประเด็นดังกลาวมาน้ันเปนประเด็นท่ียังมีผูใหคําอธิบายนอยและยังไมชัดเจนมากนัก 
ดังน้ัน ผูเขียนจึงมีความตองการเพ่ือคนหาขอมูลและรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับพญานาคในพระพุทธศาสนาในเชิงลึกเพ่ือท่ีจะ

ไดนําขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ เสนอแกสาธารณาชนและผูสนใจไดรับทราบตอไป 

๒. แนวคิดเร่ืองพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒.๑ ความหมายขอคําวา นาค  

คําวา นาค มีความหมายอยูหลายประการ ตามความหมายของพจนานุกรมภาษาสันสกฤต-อังกฤษไดใหความหมาย

วา คําวา นาค หมายถึง ช่ือของชนกลุมหน่ึง, ช่ือทวีป, งูท่ัว ๆ ไป งูท่ีแผพังพานซึ่งสืบเช้ือสายมาจากนางกัทรูหรือนางอุรสา,

หมายถึงชาง,เมฆ เปนตน6

7
 หรือหมายถึง นรเทพท่ีมีพักตเปนมนุษยมีหางเปนงูเกิดจากนางกัทรู ชายาของกัศยปฤาษี7

8
  

1 สํ .ข.(ไทย)๑๗/๓๔๓/๓๕๐  
2 ม .มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๒/๑๕๑. ที.ปา.อ.(ไทย)๓/๒/๑๒๙.  
3 ขุ .ชา.อ.(ไทย)๓/๑/๑๑๕.  
4 ขุ .ธ.อ.(ไทย) ๔/๒๑๔/๒๘๕.  
5 มหามกุฏราชวิทยาลัย ธมฺมปทฏฐกถา แปล ภาค ๖ )กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๔๐ ( หนา ๑๔๕ -๑๕๓.  
6 ขุ .เถร.อ.(ไทย)๕๓/๔๘๗.  
7 Monier –Williams, A Sanskrit – English Dictionary ,( Delhi : Motital Banarasidass, 1976( ,pp.  532-533.  
8 พระเจาบรมวงศเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ,ปทานุกรมบาลี -ไทย อังกฤษ สันสกฤต   )พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๑๓ (

หนา ๖๒๖. 
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ความหมายของคําวา นาค หมายถึงผูประเสริฐ,สัตวประเสริฐ ไดแก ชาง, ดอกกากะทิง , ผูหมดบาป ไดแก 

พระพุทธเจา หรือพระอรหันต 8 9 หรือหมายถึง อุโบสถศีล 9

10นอกจากน้ันก็จะพบวารากศัพทของคําวา นาค มาจากภาษาฮินดู

สตนี เขียนวา Nag ออกเสียงวานัค แปลวา ชาวเขา ภาษาอัสสัม เขียนวา Naga ออกเสียงวา นอค (Noga) แปลวา เปลือย 1 0

11
  สวน

ศัพทท่ีใชเรียกนาคก็มีคําวา อห ิหมายถึงงู เชนคําวา อหิวิชฺชา ไดแก วิชาหมองู1 1

12
 อุรคะ หมายถึง งู ในคําวา อุรโค เปนช่ือของงู

1 2

13 คําวา คําวา สัปปะ, ภุชคะ, อุรคะ, ปนนคะ, สิริสปะวิลาสยะ, คุหาสยะ, ทาฒาวุธ, โฆรวิสะ,ทุชิวหา, ทิรสัญญะ ก็หมายถึงงู

เชนกัน หรือหากพิจารณาจากการนําไปใชแทนคําวา นาค พระพุทธศาสนาเห็นวาคําวา นาค มีความหมายหลายนัยดังปรากฏ

ในคําอธิบายวา “นาคศัพทเปนไป ในชางบาง มาบาง โคบาง งูบาง ตนไมบาง มนุษยบาง” 

นอกจากน้ันก็จะใชคําวา นาค หรืออุรคะ หรืออหิ สลับกันในการใชเปนช่ือเรียกช่ือพญานาคหรือนาคท้ังหลาย เชน 

คําวา นาค แปลวา งู หรือ ทานถือเอาคําวาอุรคะ หมายถึง นาค แตถึงอยางน้ันก็มีขอปลีกยอยอยูวาหากเปนการเรียกเจาะจงถึง

งูซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานก็จะใชคําวาอหิ หรืออุรคะหรือสัปปะ ซึ่งเปนการเนนถึงสภาพธรรมชาติของงู แตถาหากจะมุงอธิบายถึง

พญานาคในรูปรางงูใหญท่ีมีหงอนอาศัยอยูในภพพญานาคโดยมากมักจะเรียกวา อหิชาติ หรืออุรคชาติ หมายถึง ผูเปนชาติเช้ือ

แหงงูหรือเปนเจาแหงงู 

สรุปแลว คําวา นาค มีความหมายอยู ๒ ประเภท คือ (ก )ความหมายตามบริบทของคํา หมายถึง (๑) งูโดยท่ัว ๆ ไป (๒) 

หมายถึง พญานาคท่ีมีภพภูมิอยูในวิมานใตแมนํ้าบาง ภูเขาบาง มหาสมุทรบาง (๓)หมายถึง ช่ือทวีป (๔) หมายถึงชาง (๕) 

หมายถึงดอกไมชนิดหน่ึงช่ือวากากะทิง (๖) หมายถึง ชนเผาหน่ึง(ปุริสนาค) (ข) ความหมายในเชิงการตีความหมายถึง (๑)บุคคล

ผูประเสริฐ ซึ่งแบงไดเปน ๔ ประเภท คือ (๑) เสขนาค นาคคือพระเสขะ(๒) อเสขนาค นาคคือพระอเสขะ (๓) ปจเจกพุทธนาค

นาคคือพระปจเจกพุทธ (๔) พุทธนาค นาคคือพระพุทธเจา 

๒.๒ มุมมองของพระพุทธศาสนาท่ีมีตองูและพญานาค 

พระพุทธศาสนาไดมีมุมมองตองูและพญานาคในฐานะของการเปนสัตวโลก ๒ ลักษณะคือ  

(๑) มุมมองตองู สําหรับมุมมองท่ีพระพุทธศาสนามีตองูก็คือการพิจารณาเห็นวางูเปนสัตวเลื้อยคลานประเภทหน่ึงมี

ช่ือเรียกกันตามธรรมดาท่ัวไปวาอหิ สัปปะ อุรคะ 1 3

14
 เปนตน ซึ่งในประเทศอินเดียถือวาเปนประเทศท่ีมีงูอยูอยางหนาแนน 

โดยเฉพาะตามริมฝงนํ้าสายสําคัญ ๆ เชน แมนํ้าคงคา 1 4

15
 แมนํ้ายมุนา 1 5

16
 ซึ่งความหนาแนนของงูในชมพูทวีปหลายครั้งได

กอใหเกิดปญหากับพระภิกษุถึงขนาดตองอพยพหนีงู ดังปรากฏในขอความของพระวินัยท่ีวา “ภิกษุท้ังหลายเขาจําพรรษา ถูกงู

เบียดเบียน ขบกัดเอาบาง เลื้อยไลไปรอบ ๆ บาง ภิกษุเหลาน้ันพึงหลีกไปดวยสําคัญวา “น่ันแลอันตราย” ไมตองอาบัติ

เน่ืองจากขาดพรรษา”16

17 หรือเมื่อขณะประกอบสังฆกรรมในเขตสีมางูก็เลื้อยเขาทานวาใหยกเลิกกิจน้ันไดโดยไมตองอาบัติ 1 7

18 

9 พระสิริรัตนปญญาเถระ วชิรสารัตถสังคหะ สหภูมิสงฆอยุธยาและศิษยานุศิษยจัดพิมพถวายในงานฉลองหิรัณยบัฏและทําบุญอายุ 
พระวิสุทธิวงศาจารย วัดสุทัศนเทพวราราม )พระนคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ ,๒๕๑๒( , หนา ๒๒๕. 

10 ขุ .สุ.อ.(ไทย)๑/๕/๔๐๙.  
11 จิตร ภูมิศักด์ิ, ความเปนของคําสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของ ชนชาติอ่ืน ฉบับสมบูรณ เพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงวาดวยชนชาติขอม, พิมพคร้ังที่ ๒ )แกไขเพิ่มเติม). (กรุงเทพมหานคร : สยาม , ๒๕๓๕ ( , หนา ๒๒. 
12 ที  .สี.อ.(ไทย)๑/๑/๒๒๕.  
13 ขุ .ทุก.อ.(ไทย) ๓/๓/๒๒.  
14 ขุ .สุ.อ.(ไทย)๑/๕/๒๙.  
15 ขุ .ชา.อ.(ไทย) ๓/๔/๒๔.  
16 ที .ม.อ.(ไทย)๒/๒/๘๐.  
17 วิ .ม.(ไทย)๔/๒๐๐/๓๑๒.  
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ในบางคราวเมื่อถูกงูเบียดเบียนมาก ๆ (บางกรณีก็ถูกกัดจนเสียชีวิต) พระพุทธองคจึงตองหาอุบายเพ่ือไมใหถูกงงูกัดดวยการ

ใหภิกษุแผเมตตาใหกับพญานาคหรือพญางูท่ีเปนหัวหนาของงูท้ังหลายใหยุติการเบียดเบียนพระภิกษุ18

19
 

แสดงใหเห็นวาในสมัยพุทธกาล มนุษยกับงูมีความสัมพันธกันท้ังในแงของการเลี้ยงไวใชประโยชนหรอืการเลีย้งไวเพ่ือ

การบูชา ซึ่งจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาในสังคมอินเดียโบราณมีการเลี้ยงงูและบูชางูอยูเปนจํานวนมากและถือวาน่ันเปน

วัฒนธรรมประการหน่ึงของสังคมอินเดียโบราณ จากการกลาวมาจะพบวาพระพุทธศาสนาไดมีมุมมองตองูในฐานะเปน

สัตวเลื้อยคลานเปนงูในฐานะท่ีมีตัวตนอยูจริงในโลกของมนุษย 

(๒) มุมมองตอพญานาค พระพุทธศาสนาเห็นวาพญานาคเปนสตัว (๑) มีรูปรางแตกตางไปจากงูคืองูท่ีมีขนาดใหญมี

หงอนมีท่ีอยูโดยมากตามริมฝงแมนํ้า เปนเทพเจาของผูท่ีบูชา (๒) เปนเจาแหงงูท่ีมีภพภูมิอยูในแมนํ้าบาง มหาสมุทรบาง ตนไม

บาง โดยพญานาคถือวาเปนอมนุษยก่ึงเทพก่ึงสัตวสามารถแปลงกายเปนอะไรก็ไดไปมาดวยฤทธ์ิ และท่ีสําคัญพญานาคเปนเจา

แหงงูท้ังหลาย ซึ่งจากมุมมองดังกลาวเราจะพบวาพระพุทธศาสนาไดมีทัศนะตองูและพญานาคในภาพลักษณ ๒ ประการคือ 

(๑) ภาพลักษณของงูตามธรรมชาติหมายถึงงูโดยท่ัว ๆ ไป และ (๒) ภาพลักษณของงูในโลกแหงจินตนาการ หมายถึง พญานาคผู

มีฤทธ์ิ 

 ๒.๓ กําเนิดของพญานาค 

ความสําคัญในการศึกษาแนวคิดเรื่องพญานาคท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทก็คือการคนหาคําตอบท่ีวา

พญานาคมีกําเนิดมาอยางไรหรืออะไรท่ีเปนมูลเหตุท่ีกอใหเกิดเปนพญานาค 

มูลเหตุของการเกิดเปนนาคในพระพุทธศาสนาสําหรับทาทีของพระพุทธศาสนาเถรวาทเก่ียวกับคําถามเรื่องการเกิด

น้ันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการเรื่อง เหตุ-ปจจัย หรือหลักอิทัปปจจยตาอันเปนหลักการท่ีอธิบายถึงประเด็นเรื่องบอเกิดของ

สรรพสิ่งวามาจากเหตุ-ปจจัยตามหลักการท่ีวา เมื่อสิ่งน้ีม ีสิ่งน้ีจึงมี เมื่อสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ19

20
 หมายความวาสรรพสิ่งน้ันไมไดถูก

สรางจากสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีมีอํานาจดลบันดาลใหสิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิด แตสรรพสิ่งน้ันเกิดข้ึนและดําเนินไปไดภายใตเหตุปจจัยของสิ่งท่ี

มากกวา ๑ สิ่งท่ีเปนเหตุปจจัยเก้ือหนุนกันใหเกิดข้ึน ในประเด็นเก่ียวกับการเกิดหรือกําเนิดของพญานาคก็เชนกัน

พระพุทธศาสนาไดอธิบายจุดเริม่หรอืกําเนิดของพญานาคภายใตกฎเกณฑเรือ่งเหตุปจจยั ซึ่งมูลเหตุของการเกิดเปนพญานาคมี

อยู ๒ ประการ คือ (๑) เกิดจากกุศลกรรม และ (๒) เกิดจากอกุศลกรรม  

๓. พัฒนาการพญานาคที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๓.๑ พัฒนาการของแนวคิดเร่ืองพญานาคในสมัยกอนพุทธกาล 

หากพิจารณาเรื่องราวของพญานาคในสมัยกอนพุทธกาลจากเน้ือหาของคัมภีรท่ีเก่ียวของดูเหมือนวาจะไดขอมูลไม

มากนักเน่ืองจากคําพูดหรือถอยคําในคัมภีรโดยมากจะเปน (๑) เรื่องราวท่ีเปนไปในเชิงพรรณนาโวหาร ซึ่งมักจะเก่ียวกับการ

อธิบาย “เรื่องท่ีมีมาแลว” โดยมากจะไมมีการกําหนดชวงเวลาท่ีแนชัดแมจะมีการกําหนดชวงเวลาอยูบางก็ไมไดอธิบายใหเห็น

พญานาคในเชิงกายภาพมากนัก เน่ืองจากเปนการอธิบายในเชิงวรรณกรรมทางศาสนา ดังน้ัน จึงมักมีเรื่องราวบานเมืองจริงใน

อดีต ซึ่งในสมัยปจจุบันอาจเปนเรื่องท่ีไมสามารถเทียบเคียงกันไดเลย (๒) เรื่องท่ีปรากฏในคัมภีรเปนเรื่องเลาท่ีมุงจะสอนธรรม

18 วิ .ม.(ไทย)๔/๒๓๔/๓๗๗.  
19 วิ .ม.(ไทย)๕/๒๘๑/๘๕.  
20 ม .มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๔/๔๓๘ . 
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มากกวาการอธิบายสภาพเมืองตามความเปนจริง เชน เมื่อกลาวถึงอดีตสมัยพระเจาพรหมทัตครองเมืองเราไมอาจจะ

จินตนาการไดเลยวา พระเจาพรหมทัตครองเมอืงอะไรและเมอืงน้ันอยู ณ สวนไหน เพราะเรื่องพระเจาพรหมทัตบางคราวก็เปน

การกลาวยอนไปในอดีตชาติหลายรอยหลายพันป เมื่อเปนเชนน้ันผูเขียนจึงไมอาจจะจินตนาการไดอยางแจมชัดนัก 

อยางไรก็ตามหากพิจารณาประเด็นเรื่องของพัฒนาการของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอนพุทธกาล การท่ีจะให

ไดมาซึ่งขอมูลท่ีครบถวนและมองเห็นภาพของพัฒนาการเรื่องดังกลาวไดชัดมากข้ึน ดังน้ัน ผูเขียนจึงไดกําหนดกรอบการศึกษา

พัฒนาการในยุคกอนสมัยพุทธกาลเปน ๒ มิต ิคือ (๑) ศึกษาจากหลักฐานในทางโบราณคดี (๒) ศึกษาจากในดานวรรณกรรม ซึ่ง

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(๑) การศึกษาจากหลักฐานในทางโบราณคดี สําหรับประเด็นน้ีจะพบวาความเช่ือเรื่องการบูชางูหรือพญานาคใน

สังคมอินเดียครั้งบรรพกาลหรือในยุคกอนท่ีพระพุทธองคจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา ในดินแดน

ของประเทศอินเดีย –ปากีสถาน ซึ่งถือเปนดินแดนแหงการกอเกิดอารยธรรมโลกโดยเฉพาะในทางศาสนาคือศาสนาพราหมณ

ดินแดนแหงน้ีไดปรากฏมีรองรอยของชุมชนโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าสินธุ อยู ๒ แหง คือ เมืองฮารัปปา (Harappa) กับโมเฮนโจ

ดาโร(Mohenjodaro) ซึ่งนักโบราณคดีเช่ือวาเมืองโบราณท้ัง ๒ แหงเปนชุมชนของชาวพ้ืนเมืองดั้งเดิม คือ ชาวทราวิส หรือมิลักขะ

มากอน20

21
 กอนท่ีจะถูกยึดครองและครอบงําโดยชาวอารยันหรืออริยกะ ซึ่งอพยพมาจากทะเลสาปแคสเปยนแถบประเทศตุรกี

2 1

22
 และจากการขุดคนซากเมืองโบราณนักโบราณคดีไดพบการวางผังเมืองไวอยางเปนระบบ ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนในชุมชนน้ี

เปนผูท่ีมีสติปญญาและมีองคความรูท่ีไมดอยไปกวาชุมชนโบราณในท่ีอ่ืน โดยในการขุดคนนักโบราณคดีไดพบกับวัตถุโบราณท่ี

เปนเครื่องหมายทางศาสนาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะวัตถุท่ีเปนเครื่องหมายแสดงวาประชาชนในชุมชนน้ีไดมีวัฒนธรรมทาง

ศาสนาท่ีเจริญรุงเรืองกวาท่ีอ่ืน โดยหลักฐานท่ีบงถึงความเช่ือทางศาสนาก็คือ รูปปนคนไวหนวดเคราโบราณรูปปนสตรียืนเทา

สะเอว รูปปนวัวพรอมเครื่องใช และตราประทับรูปรางตาง ๆ มีรูปงู และสัญลักษณของการบูชางูดวย22

23
 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ชาว

มิลักขะ หรือชาวอารยันไดมีการเคารพงูหรือพญานาคมากอน โดยงูอาจจะอยูในฐานะของผูชวยเหลือเทพเจาหรือมีมิติท่ี

เก่ียวของกับศาสนาก็ไดจากหลกัฐานดังกลาวแสดงวาในยุคสมัยกอนท่ีพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึน หรือแมแตศาสนาพราหมณ

หรือศาสนาอ่ืน ๆ ในบริบทของสังคมอินเดียจะเกิดข้ึนก็ปรากฏวาในดินแดนดังกลาวไดมีคติความเช่ือในเรื่องของการบูชางูหรือ

พญานาคมากอนแลว 

(๒) ศึกษาจากกรอบทางดานวัฒนธรรม (พระเวท) นอกจากหลักฐานคือตราประทับรูปคนกับงูท่ีคนพบท่ีเมือง

โบราณโมเฮนโจดาโร-ฮารัปปา ซึ่งก็เปนหลักฐานท่ีพอจะอนุมานไดในระดับหน่ึงวา การใหความเคารพบูชางูในดินแดนชมพู

ทวีปไดเริ่มมีเคาลางปรากฏมาแลวตั้งแตสมัยท่ีอารยันยกทัพเขามายึดครองเมืองของชาวมิลักขะ อีกประเด็นหน่ึงก็คือ การ

พิจารณาจากวรรณกรรมของศาสนาพราหมณคือ พระเวท (เวท = ความรู) ซึ่งสันนิษฐานวา มีอายุเกาแกท่ีสุดของบรรดาคัมภีร

ศาสนาในโลก โดยคัมภีรพระเวทไดเกิดมาจากการบันทึกความรูของพราหมณจากการติดตอกับพระเจาโดยผานทางการวิวรณ

หรือศรุติโดยพระเจาเปนผูบอกแกพราหมณ 2 3

24 ในวรรณกรรมพระเวทปรากฏรองรอยของพญานาคเกิดข้ึน โดยพระเวทในยุค

21 S.Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, (Delhi : Oxford University Press, 1929( , p. 75.  
22 Ruth Reyna, Introduction to Indian Philosophy, (New Delhi : Tata McGraw - Hill Publishing 

Co.Ltd., 1971( , p. 11.  
23 Binod Chandra Sinha Serpent Norship in Ancient India (New Delhi : R.K Jain 1979) p. 17. 
24 S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, p. ๖๕  .  สุนทร ณ รังษี , ปรัชญาอินเดีย  :ประวัติและลัทธิ , 

(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ พิพิธวิทยา , ๒๕๒๑(, หนา ๓. 
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แรกเรียกพญานาควา อห ิหมายถึง งูใหญ 2 4

25
 ซึ่งปรากฏในเรื่องการตอสูระหวางพระอินทรกับวฤตราสูร หรืออสูรช่ือวา วฤตรา 

โดยอสูรตนน้ีมีสายฟา กลุมหมอก และลูกเห็บคือฝนท่ีมีลูกเห็บเปนอาวุธ โดยเหตุท่ีพระอินทรไดทําการตอสูหรือทําลายงูวฤตรา

ก็เน่ืองจากงูเปนผูอมนํ้าหรือปกปดนํ้าไมใหฝนตกลงมาบนโลกมนุษยเปนเหตุทําใหฝนแลง ดังน้ัน พระอินทรจึงไปตอสูกับงูวฤต

รา เพราะตองการท่ีจะใหฝนตกอันจะยังความชุมช้ืนและอุดมสมบูรณใหบังเกิดกับโลกมนุษย25

26
 

ในยุคน้ี นาคกําเนิดนาค ไดปรากฏชัดเจนในคัมภีรปุราณะและคัมภีรกลุมมหากาพย (อิติหาสะ) และมหาภารตะอาทิ

บรรพท่ีไดกลาวถึงกําเนิดนาควา มาจากนางกัทรูกับกัศยปฤาษี เปนท่ีนาสังเกตวาในวรรณกรรมยุคหลังพระเวทน้ีไดมีการเลา

เรื่องราวของพญานาคไวโดยละเอียดท้ังในประเด็นเรื่อง (๑) กําเนิดและพัฒนาการของนาคท่ีมีจุดกําเนิดเดียวกันคือจากนางกัท

รู และกัศยปฤาษี (๒) ความเปนอริกันของนาคกับครุฑ 2 6

27
 และการพยายามแสวงหาท่ีพ่ึงของพญานาคบางตนท่ีตองเขาไป

สวามิภักดิ์ตอเทพเจาองคสําคัญ ๆ  เชน เศษนาคหรืออนันตนาคราชก็ไปขอเปนอาสนใหพระกับพระนารายณหรือวาสุกินาคราช

ไดไปเปนสังวาลใหกับพระศิวะ รวมถึงการท่ีวาสุกินาคราชไดอาสาเปนเชือกพัน ภูเขามันธระใหบรรดาเทวดาท้ังหลายไดทําการ

กวนเกษียรสมุทรจนไดนํ้าอัมฤต 

๓.๒ พัฒนาการของแนวคิดเร่ืองพญานาคในสมัยพุทธกาล 

จุดยืนของพระพุทธศาสนาจึงคอนขางจะมีความแนชัด ในเรื่องดังกลาว ยอนกลับมาถึงประเด็นในเรื่องของพัฒนาการ

ของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยพุทธกาลท่ีปรากฏในเน้ือหาของคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทมีประเด็นท่ีจะตองนํามา

พิจารณาไดดังน้ี 

(๑) พัฒนาการความเชื่อในเร่ืองพญานาคมากอนการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดถือกําเนิดมา

ภายใตบริบทและกระแสความเช่ือของศาสนาพราหมณซึ่งถือวาเปนศาสนาท่ีเปนเสนเลือดใหญของระบบวัฒนธรรมศาสนา

ของชาวอินเดีย ดังน้ันพระพุทธศาสนาจึงไมไดเปนผูกําหนดการเปลี่ยนแปลงความเช่ือของสังคมอยางเด็ดขาดแตจะเขาไป

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและรูปแบบของการปฏิบัติท่ีจะทําใหสอดคลองกับหลักการของกฎธรรมชาติเทาน้ัน 

อน่ึง กอนท่ีพระพุทธศาสนาจะอุบัติข้ึนประชาชนในชมพูทวีปหรืออินเดียมีความคุนชินกับเรื่องราวของพญานาคตาม

หลักคําสอนของศาสนาพราหมณอยูกอนแลว ดังจะพบไดจากกรณีของทานอุรุเวลากัสปะและนองชายอีก ๒ คนพรอมบริวารก็

ไดพากันเคารพบูชาพญานาคในฐานะท่ีเปนสัตวศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะใหการคุมครองและกอใหเกิดลาภและสักการะกับตนเองมากอน

2 7

28
 หรือกรณีของพญานาคท่ีอยูในทาอัมพติตถะท่ีมีผูบูชากันดวยเหตุผลวาพญานาคเปนสัตวดุราย 2 8

29
 หรือหากจะยอนไปใน

สังคมดึกดําบรรพท่ีปรากฏในชาดก เชน สังขปาลชาดก 2 9

30
 ภูริทัตตชาดก 3 0

31
 จัมเปยยชาดก3 1

32 สังคมอินเดียก็มีการเคารพบูชา

25 Arthure A. Macdonell A Vedic Reader for Students (London : Oxford Uninersity Press 1972) p. 
53. 

26 Arthure A. Macdonell. Reprinted A Vedic Mythology (Vanarasi : Indological Book House 1971 ( p. 
193.  

27 Mahabharata text as constituted in its critical edition.Vol. 4   ) Poona : The Bhandarkar Oriental 
Research Institute, 1971-1974 ( pp. 39-40.  

28 วิ .ม.(ไทย) ๔/๓๗./๔๗.  
29 องฺ .ติก.อ.(ไทย) ๑/๓/๓๗๒.  
30 ขุ .ชา.อ.(ไทย (๓/๗/๖๗๐.  
31 ขุ .ชา.อ.(ไทย) ๔/๓/๖๑-๖๒.  
32 ขุ .ชา.อ.(ไทย) ๓/ ๗ /๑๙๕-๑๙๖.  
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พญานาคในฐานะท่ีเปนสัตวผูใหประโยชนแกชีวิตมนุษยผานทางพิธีกรรมของการบูชาพญานาคดวยวิธีการตาง ๆ อยู ซึ่งจาก

การกลาวมาเราจะพบวาสังคมอินเดียรูจักพญานาคใน ๒ รูปลักษณ คือ 

(๑) พญานาคในรูปลักษณของงู หรือปรากฏในรูปงู เพราะในบางชาดกจะปรากฏมีนาคท่ีแปลงรางเปนงู หรือการไป

ในสถานท่ีตาง ๆ ก็จะปรากฏรางเปนงู หรือการท่ีมีหมองูท่ีทําหนาท่ีในการปราบงูอยูโดยงูในลักษณะดังกลาวก็คืองูตามปกติ

ธรรมดา โดยหากพิจารณาจากบริบททางสังคมอินเดียจะพบวาบางพ้ืนท่ีเปนแหลงท่ีมีงูชุกชุม โดยงูหรือนาคในรูปลักษณน้ีจะ

ปรากฏรางกายใหมนุษยไดเห็นตามปกติและถือวางูในรูปลักษณน้ีจะเปนงูท่ีเขามาเก่ียวของกับชาวบาน / เมือง /สังคมในฐานะ

เปนงูพิษหากพิจารณาจากภาษาท่ีใชเรียกชาวอินเดียจะเรียกงูวา อห,ิสัปปะ เปนตน 

(๒) พญานาคในรูปลักษณของงู ซึ่งมีรูปรางท่ี (๑) เปนงูขนาดใหญแผพังพานไดเชนกรณีของภูริทัตนาคราช

หรือจัมเปยยนาคราชท่ีสามารถแผพังพานขนาดใหญได และ (๒) เปนพญานาคในรูปรางของนาคราชท่ีเปนสัตวทิพยท่ีมีรูปรางท่ี

พิเศษไมเหมือนงูโดยท่ัวไป คือมีผิวสีขาวมีหงอนสีแดงชอบขดอยูตามจอมปลวก หรือเมื่อลงสูภพของนาคก็จะปรากฏเปนรูปราง

นาคในขณะหลับและเสพกาม โดยท่ีนาคประเภทน้ีจะมีท่ีอยูในภพภูมิของตนเปนการเฉพาะ และคนอินเดียจะเรียกนาค

ลักษณะน้ีวา นาโค หรือนาคะ 

 (๒) พัฒนาการของพญานาคใหมใหเปนไปตามกรอบคําสอนและใหมีฐานะเปนผูปกปองพระพุทธศาสนา จาก

รูปรางของพญานาคท่ีคนอินเดียรูจักและเขาใจท้ังท่ีมีปรากฏในยุคกอนสมัยพุทธกาลและท่ียังมีปรากฏอยูในสมัยพุทธกาลแสดง

ใหเห็นวาเมื่อพระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนแลวก็ไมไดปฏิเสธรูปลกัษณของความเปนพญานาคท้ัง ๒ นัย หรือไมไดปฏิเสธพิธีกรรม

ท่ีปฏิบัติตอพญานาคแตจะปฏิเสธเฉพาะแนวคิดท่ีวา (๑) นาคเกิดมาจากการสรางของพระเจา (๒) ทิฎฐิหรือความเห็นผิดของ

พญานาคในบริบทสังคมเดิมเทาน้ัน เมื่อพระพุทธศาสนาไดวางทาทีตอพญานาคดังกลาวจึงแสดงทัศนะตอพญานาคในมุมมอง

ของพระพุทธศาสนาดังน้ี 

(๑) ระบุถึงกําเนิดของพญานาค วามีกําเนิดมาจากกรรม เน่ืองจากพญานาคเปนสัตวโลกประเภทหน่ึงท่ีตองตกอยูใน

อํานาจของกรรม โดยแบงประเภทการเกิดเปน ๔ ประการคือ อัณฑชะสังเสทชะ ชลาพุชะ และโอปบปาติกะ32

33
 

(๒) จัดระบบโครงสรางทางจักรวาลใหม จากเดิมเปนระบบโครงสรางจักรวาลแบบศาสนาพราหมณโดยมีพระพรหม

เปนเทพเจาสูงสุดและมีอัตตาตัวตนท่ีเรียกวา ปรมาตมันเปนจุดหมายปลายทางมาเปนระบบโครงสรางทางจักรวาลวิทยาเชิง

พุทธ ท่ีมีนิพพานเปนจุดหมายปลายทางและแยกภพภูมิออกเปน รูปภูมิ อรูปภูมิ กามาวจรภูมิ มนุษย สัตวเดรัจฉาน นรก เปรต 

อสรูกาย โดยมีทาวจตุโลกบาลท้ัง ๔ เปนผูปกครอง33

34
 ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือทาววิรูปกษท่ีทําหนาท่ีในการเปนผูปกครอง พญานาค

ท้ังหลาย สวนพญานาคเหลาอ่ืนท่ีเปนบริวารก็จะเกิดและมีท่ีอยูตามคติของตน 

(๓) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาค หมายถึง ทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพญานาคท่ียังเปนมิจฉาทิฎฐิใหเปน

สัมมาทิฎฐิดวยวิธีการ (๑) สั่งสอนโดยธรรม (๒) ปราบดวยกําลังคือฤทธ์ิ 

(๔) มอบฐานะใหเปนผูทําหนาท่ีในการปกปกรักษาคุมครองพระพุทธศาสนา ซึ่งวิธีการน้ีพระพุทธศาสนาได

ปรับเปลี่ยนจากคติของพราหมณท่ีใหพญานาคเปนผูรับใชและปกปองเทพเจาเชน พระศิวะ พระวิษณุ หรือพระนารายณ ใหหัน

มาทําหนาท่ีในการปกปกรักษาคุมครองพระพุทธศาสนาแทน ดังปรากฏในเรื่องราวของชฎิล ๓ พ่ีนอง เรื่องของพญานาค

33 สํ .ข. (ไทย) ๑๗/๓๔๒-๓๙๑/๓๕๐-๓๕๗.  
34 ที .ม.(ไทย) ๑๐/๓๓๖/๒๖๔. ที.ม.อ.(ไทย) ๒/๒/๗๘-๗๙.  
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มุจลินท พญานาคเอรกปตตะ หรือทาววิรูปกษ ผูเปนราชาแหงนาคท้ังหลาย ซึ่งจะทําหนาท่ีในการรักษาปกปองและคุมครอง

โลกและพระพุทธศาสนาดวย 

(๕) แสดงจดุยืนท่ีพวกนาคจะตองมีตอพระพุทธศาสนา ซึ่งในบางกรณีหากพญานาคตองการท่ีจะเขามาเปนนักบวช 

พระพุทธศาสนาก็ไดแสดงจุดยืนวา ดวยเหตุผลในเรื่องของกําเนิดและสถานะของการเปนพญานาควาไมสามารถจะเขามา

อุปสมบทหรือบวชในทางพระพุทธศาสนาได ซึ่งถือวาน่ันเปนการแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนตอสถานะของพญานาค นอกจากน้ัน 

พระพุทธศาสนายังเสนอแนวทางวาพญานาคจะไดรับบุญก็ดวยการบําเพ็ญบารมี ดวยการรักษาศีลและเจริญภาวนาซึ่งแนวทาง

ดังกลาวสามารถจะละอัตภาพจากความเปนสตัวดริัจฉานเพ่ือไดอัตภาพใหมท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการบรรลธุรรมตามหลักการ

ทางพระพุทธศาสนาคือ การเปนมนุษย หรือเทวดาช้ันสูง ซึ่งน่ันก็คือการแสดงจุดยืนท่ีเดนชัดของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ

พญานาคจะเห็นไดวาพัฒนาการของพญานาคในยุคสมัยพุทธกาลเปนการพัฒนาการความคิดของพระพุทธศาสนาท่ีมีตอ

พญานาค ดวยการแสดงอัตลักษณ(Identity)และจุดยืน(Standpoint)ท่ีมีตอพญานาคท่ีแตกตางไปจากพญานาคในมิติของพราหมณ

ท้ังในดานการเกิด ท่ีอยูและสถานะในจักรวาลรวมถึงบทบาทและสถานะในพระพุทธศาสนาไวอยางชัดเจน ซึ่งจะเห็นไดชัดวา 

พญานาคในสมัยพุทธกาลแตกตางจากพญานาคของพราหมณคือ (๑) ดานกําเนิด (๒) ดานสถานะทางศาสนาและ (๓) ดาน

บทบาทท่ีจะตองทําหนาท่ีในการปกปองศาสนามากกวาการไปเปนองครักษของเทพเจา 

๓.๓ พัฒนาการของพญานาคในยุคหลังพุทธกาล 

ในยุคหลังสมัยพุทธกาลความเช่ือของชาวพุทธท่ีมีตอพญานาคยังไมเปลี่ยนแปลง และพญานาคเองก็ยังมีความ

เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาอยูเชนเคย แตก็ดูเหมือนวาพญานาคจะมีบทบาทหรือความสัมพันธของพญานาคกับ

พระพุทธศาสนาจะมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเหตุการณทางพระพุทธศาสนาภายหลังสมัยพุทธกาลไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือเมื่อพระพุทธองคทรงปรินิพพานแลวก็มีการแบงพระบรมสารีริกธาตุปรากฏวา ชาวเมืองรามคาม และ

พญานาค 

ในตโปทารามก็มีสวนรวมในการเขามาขอพระบรมสารีริกธาตุไปไวบูชาดวย 3 4

35
 และเมื่อถึงยุคสมัยท่ีพระเจาอโศกได

ทําสังคายนาและไดสงพระสมณทูตออกทําการเผยแผพระพุทธศาสนาจํานวนถึง ๙ สายก็ปรากฏวาพระสมณทูตสาย

พระมัชฌันติกเถระเดินทางไปประกาศศาสนาท่ีแควนกัษมีระไดเผชิญกับการตอตานจากพญานาคในทองถ่ินน้ัน ๆ 3 5

36
 หรือไมวา

จะเปนพญานาคในเกาะตัมพปณณิหรือเกาะสิงหลก็มีเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับพญานาคในกรณีท่ีพญานาคไดเขามาอาสาดูแล

พระเข้ียวแกวพรอมท้ังพระบรมสารีริกธาตุท่ีไดอัญเชิญไปท่ีลังกา (สิงหฬ – ตัมพปณณ)ิ36

37 

อยางไรก็ตามในภายหลังยุคสมัยพุทธกาล หากเราจะพิจารณาถึงความเก่ียวของระหวางพระพุทธศาสนากับ

พญานาคก็จะพบวา เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผไปในดินแดนตาง ๆ แลวในแตละท่ีแตละแหงก็จะมีตํานานท่ีเก่ียวของกับ

พญานาคกลาวคือท่ีใดก็ตามท่ีพระพุทธศาสนาแผไปถึง ณ ท่ีแหงน้ัน ก็จะมีพญานาคเขามาทําหนาท่ีในการปกปกษรักษา

คุมครองอาวาส เจดีย พระพุทธสถานของพระพุทธศาสนาอยูตลอด แตก็จะเปนพญานาคประจําทองถ่ินซึ่งไมมีประวัติวามี

ความเก่ียวของกับพญานาคท่ีอยูในประเทศอินเดียสมยัพุทธกาลเลย เชน พญานาคผูสรางเมืองและคุมครองพระพุทธศาสนาใน

พมา37

38 พญานาคผูสรางเมืองและทําลายเมืองในลุมแมนํ้าโขงของประเทศไทยและลาว เชน พญานาค ๑๕ ตระกูลผูสรางเมือง 

35 ม .มู.อ.(ไทย)๓/๒/๒๔๐.  
36 วิ .ม.อ.(ไทย)๑/๑/๑๑๒-๑๑๓.  
37 สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ   ,ความเชื่อเร่ืองนาคของชุมชนอีสานสองฝงโขง (ปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙  จนถึงปจจุบัน  ( วิทยานิพนธ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ,) บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ  ,๒๕๔๒( , หนา ๑๘. 
38 สุจิตต วงษเทศ ,นาคในประวัติศาสตรอุษาคเนย , )กรุงเทพฯ : มติชน ๒๕๔๓( หนา ๓๕ -๓๙.  
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เชียงของ หรือหลวงพระบาง พญานาคศรีสัตตนาคราชผูสรางเมอืงเวียงจันทน พญานาคปพพารนาคผูสรางเมืองหนองคายและ

ใหการปกปกรักษาคุมครองพุทธสถานในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย 3 8

39 หรือพญาศรีสุทโธนาคราชผูปกครองคําชะโนดตาม

ตํานานทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี เปนตน 3 9

40 โดยพญานาคดังท่ีกลาวมาถือไดวาเปนพญานาคท่ีเปนนาคทองถ่ินซึ่งดู

เหมือนวาจะไมเก่ียวของดวยกับหลักฐานทางคัมภีรพระไตรปฎกแตถึงอยางน้ันก็ตามเราจะพบวาน่ันคือพัฒนาการของ

พญานาคในยุคหลังสมัยพุทธกาล 

๔.อิทธิพลความเชื่อเร่ืองพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

อิทธิพลของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอนพุทธกาล สําหรับอิทธิพลของแนวคิดเรื่องพญานาคในสมัยกอน

พุทธกาลสามารถพิจารณาไดดังตอไปน้ี 

๔.๑ ดานความเชื่อ ในยุคสมัยกอนพุทธกาล พญานาคไดมีอิทธิพลตอความเช่ือของคนหลายประการไดแก (๑) ความ

เช่ือตอสิ่งสูงสุดในฐานะผูสราง (๒) ความเช่ือตอการปฏิบัติตอสิ่งสูงสุดน้ันผานรูปแบบของลัทธิและพิธีกรรม (๓) ความเช่ือตอ

การเกิดเปนนาคหรือมูลเหตุในการเกิดเปนนาคและการไดสมบัติของนาค (๔) ความเช่ือวา ภพภูมิของนาคมีจริง (๕)ความเช่ือวา

นาคสามารถบันดาลสิ่งตาง ๆ ใหไดสมดังท่ีหวัง และ (๖) ความเช่ือวานาคมีอํานาจบันดาลท้ังโชคดีและรายใหกับตัวเอง 

๔.๒ ดานสังคม พญานาคไดมีอิทธิพลตอสังคมสมัยกอนพุทธกาลหลาย ๆ ดาน เชน มีอิทธิพลตอการกระทําความดี

ของคนในสงัคม เชน เมื่อผูคนไดยินไดฟงเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวผูเปนนาคราชท่ียอมถูกทํารายแมถึงชีวิตก็

ไมละจากการปฏิบัติธรรมคือไมลุอํานาจแกความโกรธ4 0

41
 ซึ่งยอมทําใหคนในสังคมไดตื่นตัวและมีมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ

เกณฑในการสรางความดีตามแนวของพญานาคโพธิสัตวในสมัยน้ันได อน่ึง ในกรณีของชาดกบางเรื่องท่ีไดกลาวถึงพญานาคช่ัว

ราย เชนในพกพรหมชาดก 4 1

42
 ท่ีกลาวถึงพญานาคท่ีทํารายผูคน กรณีเชนน้ีก็ยอมมีอิทธิพลตอคนในสังคมท่ีจะตองระมัดระวัง

และไมประมาทในเรื่องการอยูใกลพญานาคหรืองูเพราะในบางครั้งพญานาคก็ไมไดดีไปหมดทุกอยาง คติเชนน้ียอมกอใหเกิด

กระแสตื่นตัวของคนในสังคมและสงผลตอการแสดงพฤติกรรมของสังคมท่ีจะพึงปฏิบัติตอพญานาคได 

๔.๓ ดานการศึกษา พญานาคในสมัยพุทธกาลมีอิทธิพลในดานการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องจักรวาลตาม

นัยของพระพุทธศาสนา เน่ืองจากพญานาคถือเปนสัตวชนิดหน่ึงท่ีมีผูใหความสนใจเปนอยางมากโดยเฉพาะการศึกษาใน

ประเด็นเรื่อง (๑) ภพภูมิหรือการเปนสวนหน่ึงของจักรวาล ซึ่งในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดอธิบายโครงสรางจักรวาลวิทยาเชิง

พุทธ ซึ่งพญานาคก็มีภพภูมิอยูระบบจักรวาล และก็ยอมจะมีผูใหความสนใจในการศึกษาเรื่องภพภูมิ และจักรวาลของสัตว

ท้ังหลายได (๒) ประเด็นเรื่องกรรมและการเกิดใหม ถือวาแนวคิดเรื่องพญานาคไดมีอิทธิพลตอการศึกษาในเรื่องดังกลาวมาก 

เน่ืองจากเรื่องราวพญานาคไดใหรายละเอียดเก่ียวกับกรรมและการเกิดใหมตามนัยคําสอนของพระพุทธศาสนาทําใหมีผูสนใจท่ี

จะศึกษาคนควาโดยมีผูนําเรื่องของพญานาคไปถามพระพุทธองคอยูหลายครั้งถึงกําเนิด การดําเนินชีวิตและจุดสิ้นสุดของการ

เปนนาความาจากกรรมอะไร42

43
 ซึ่งพระพุทธองคก็ทรงใหคําอธิบายไวโดยละเอียดตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 

 

39 กรมศิลปากร อุรังคนิทาน  :ตํานานพระธาตุพนม พิมพคร้ังที่ ๓ ) กรุงเทพฯ  :เรือนแก วการพิมพ  ,๒๕๓๗ .หนา ๓๙- ๔๓. 
40 พลธรรม จันทรคํา พญานาค  ,อุดมการณที่เมืองคําชะโนดสูกระบวนการทําใหเปนสินคา , วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ,๒๕๕๑( ,หนา ๓๕. 
41 ขุ .ชา.อ.(ไทย)๓/๗/๖๗๘.  
42 ขุ .ชา.อ.(ไทย)๓/๕/๓๐๘.  
43 สํ .ข.(ไทย ( ๑๗ /๓๔๒/๓๕๑-๓๕๗.  
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๕. คุณคาความเชื่อเร่ืองพญานาค 

 สําหรับคําวาคุณคา หมายถึง ประโยชนหรือความดี สิ่งท่ีดี ท่ีเกิดจากสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งคุณคาน้ันแบงเปน ๒ คือ คุณคา

แท หมายถึง คณุคาท่ีเปนประโยชนหรือสารัตถะของสิ่งน้ัน คุณคาโดยท่ัว ๆ ไปหมายถึง ประโยชนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีสามารถ

นํามาใชไดในสวนของการศึกษาแนวคิดเรื่องพญานาคมีคุณคาท่ีนาศึกษาดังตอไปน้ี  

 ๑.ดานการฝกตนเอง จากการศึกษามาพบวาพญานาคไดใหคุณคากับผูศึกษาประการหน่ึงก็คือคุณคาในดานการฝก

ตนเอง ดังจะเห็นไดจากการท่ีจะไดเปนพญานาคจะตองฝกฝนตนเองดวยการใหทานรักษาศีลและเจริญภาวนารวมถึงการตั้ง

ความปรารถนาท่ีจะเกิดเปนพญานาคอยางแรงกลา ซึ่งการทําเชนน้ันไดก็จะตองมีการฝกฝนตนเองเปนสําคัญ นอกจากน้ันจาก

การศึกษาจะพบวา แมกระท่ังตอนท่ีพญานาคเกิดความเบ่ือหนายในภพภูมิสมบัติและความเปนนาคของตนแลว ปรารถนาจะ

พนจากความเปนนาค ก็จะตองฝกฝนตนเองอยาง อุกกฤตดวยการตามรักษาศีลอยางเครงครัดดวยการข้ึนไปบนโลกมนุษยแลว

ทําการปฏิบัติธรรมและรักษาศีลบนจอมปลวก ซึ่งในระหวางน้ันหากมีคนมาจับมาทําราย ก็จะไมลุอํานาจแกความโกรธเพราะ

ความตั้งใจวาการรักษาสัจจะแบบน้ีจะทําใหตนเองไดเกิดเปนมนุษย 4 3

44
 ซึ่งถือวา เจตนารมณเชนน้ีเปนการฝกฝนพัฒนาตนเอง 

ซึ่งคําวา “พัฒนา” ในความหมายของภาษาไทย หมายถึงการทําใหเจริญ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนามนุษยในดานสังคม เพ่ือให

สังคมน้ันเจริญเติบโตซึ่งในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกลาวไววา “การพัฒนา” หมายถึง การทําให

เจริญ44

45
 

ซึ่งการพัฒนาชีวิตของมนุษยตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอยางครบถวนน้ันจะตองเปนการพัฒนาภายใตกรอบ

การพัฒนาท้ัง ๔ ดาน คือ 

(๑) ภาวิตกาย การมีกายท่ีพัฒนาแลว ไดแกการพัฒนาในสวนกายของตน ใหมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง สามารถ

ดาํรงชีวิตอยูไดเพราะอาศัยปจจัย ๔ เปนเครื่องเลี้ยงชีวิตพอเพียง และการปฏิบัติตอสิ่งท่ีเก่ียวเน่ืองดวยกาย อยางถูกตอง ท้ัง

ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับสิ่งภายนอกกาย คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เชนการรูจักใชสอยปจจัย ๔ อยาง

ถูกตอง ไดแกอาหารเสื้อผา เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และท่ีอยูอาศัย อันเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงอยูของกาย โดยรูจักใช

สอยปจจัย ๔ เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีจําเปนของกาย 

(๒) ภาวิตสีล การมีศีลท่ีพัฒนาแลว ไดแกการมีพฤติกรรมทางกาย วาจา อันไมเบียดเบียนตน ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

เปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกคนท้ังหลาย พระพุทธศาสนาสอนใหเห็นความสําคัญของขอปฏิบัติพ้ืนฐานของมนุษย คือ ศีล ๕ 

ซึ่งเปนขอปฏิบัต ิเพ่ือความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน ผูท่ีไมปฏิบัติตามศีล ๕ ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน ไมไดรับการ

ยอมรับจากสังคมไมอาจอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดดี แมตายไปก็ตองประสบกับทุกคต4ิ5

46
 ดังน้ัน คุณสมบัติพ้ืนฐานของมนุษยคือ

การมีศีล ๕ เปนขอปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

(๓) ภาวิตจิต การมีจิตท่ีพัฒนาแลว ไดแกการมีจิตใจท่ีไดรับการฝกฝนอบรมใหมคีุณธรรมจริยธรรม เชนมีความเมตตา 

กรุณา ความซื่อสัตยจริงใจ ขยันอดทน มีความมั่นคงทางจิต มีสมาธิแนวแน เปนตน จนสามารถมีความสุขจากพ้ืนฐานจากจิตท่ี

ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมตางๆเพราะจิตท่ีไดรับการฝกฝนอบรมมาด ียอมมีแตความสุข (จิตตํ ทนฺตํ สุขาวหํ) 

44 ขุ.ชา.อ.(ไทย)๓/๗/๖๗๐. 
45 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน ,

๒๕๔๒), หนา ๗๗๙. 

46 ที .ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๙/๙๓-๙๔.  
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(๔) ภาวิตปญญา การมีปญญาท่ีพัฒนาแลว ไดแกการฝกฝนอบรมตนเองใหมีปญญา รูสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง เชน 

การมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามความเปนจริง ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเราของเรา 

ซึ่งเมื่อกลาวโดยสรุปการฝกฝนตนเองเพ่ือพัฒนาชีวิตน้ันจะตองดําเนินการพัฒนา ๓ ดานคือ (๑พัฒนากาย (๒) พัฒนา

จิต และ(๓)พัฒนาปญญาใหเปนปกติ ซึ่งจากตัวอยางในภูริทัตตชาดกก็ดี จัมเปยยชาดกก็ดี หรือสังขปาลชาดกก็ดีถือไดวาเปน

การพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาตนเองของพญานาคดังกลาวถือวาเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนและใหคุณคาแกผูศึกษาท่ีจะ

นําไปปรับประยุกตใชในการพัฒนาตนเองได 

๕.๒ ดานการทํากิจโดยไมประมาท คําวา ความไมประมาท หมายถึง การไมอยูปราศจากสติ การอยูกับปจจุบัน 

หรือการมีสติรับรูเห็นเปนปจจุบันซึ่งความไมประมาทน้ันถือวาเปนยอดของธรรมะในทางพระพุทธศาสนา ในการศึกษาเรื่อง

พญานาคท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถใหคุณคากับชีวิตเราในเรื่อง การทํากิจหรือหนาท่ีอยางไมประมาท

สาเหตุก็เพราะในเรื่องราวของพญานาคลวนเปนอุทาหรณใหกับเราได เปนอยางดีดังตอไปน้ี (๑) สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไม

แนนอนอยูตลอดเวลา (๒) การดําเนินชีวิตท่ีผิดพลาดทําใหไดกําเนิดท่ีไมดีและ (๓) ความโลภ ไมไดกอใหเกิดประโยชน ซึ่งเหตุ

ท่ีมนุษยจะตองไมประมาทก็ คือ  

(๑) สรรพสิ่งเปนเรื่องท่ีไมแนนอน คําวาไมแนนอนหมายถึงสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอโดยเฉพาะในการเปน

การเกิดเปนพญานาคแลวการเปนอยูในเมืองน้ันแมจะตลบอบอวลไปดวยความสุขกลับพบวาเปนความสุขท่ีซ้ําซาก ไมมั่นคง 

เปลี่ยนแปลงข้ึนๆลงๆตลอดเวลาทําใหพญานาคเกิดความเบ่ือหนาย เมื่อเกิดความเบ่ือหนายก็หาทางออกจากการเปนนาคดวย

การข้ึนมาบนโลกมนุษย เพ่ือรักษาศีลและตั้งความปรารถนาท่ีจะไปเกิดในภพอ่ืน46

47
 

จะเห็นไดวาการเปนพญานาครวมถึงการใชชีวิตในภพของนาคน้ันลวนแตเปนความไมแนนอนสักอยางท้ัง สาเหตุ

เพราะ (๑) ความตองการของจิตใจของนาคท่ีเปนไปสูง ๆ ต่ํา ๆ (๒) แมรางกายของนาคเองก็ไมไดคงท่ีมีแปรเปลี่ยนจากรูปนาค

เปนมนุษยจากมนุษยเปนนาคอยูตลอดเวลาเชน หากแปลงรางเปนมนุษยก็ไมไดคงอยูตลอดในขณะนอนหลับเสพกามรางกาย

จะเปนนาคตามสัญชาตญาณทันที (๓) เวลาข้ึนมาสูโลกมนุษยก็มีโอกาสถูกจับทํารายไดตลอดเวลา ดังน้ัน การเปนนาคจึงเปนสิง่

ท่ีไมแนนอน เมื่อเปนเชนน้ีจึงทําใหไดคุณคาวา ไมควรประมาท โดยเฉพาะในการดําเนินชีวิต ดังน้ัน เราจึงไมควรประมาทใน

การทํากิจทุกอยาง 

(๒) ความผิดพลาดในการดําเนินชีวิตกอใหเกิดผลคือไดกําเนิดท่ีไมดี จากการศึกษาเรื่องของพญานาคมาท้ังหมดเรา

จะพบวา ในการดําเนินชีวิตของมนุษยไมวาจะเปนพระสงฆหรือคฤหัสถ หากดําเนินชีวิตท่ีผิดพลาดก็อาจจะกอใหเกิดโทษได 

เชน พญานาคเอรกปตตะ ท่ีอดีตเคยเปนภิกษุบําเพ็ญสมณธรรมมานานแตเพราะความผิดพลาดเพียงนิดเดียวคือการตองอาบัติ

เล็กนอยแคจับสาหรายขาดติดมือมาและไมไดปลงอาบัติ พอสิ้นชีวิตจิตก็ไปติดอยูกับเรื่องน้ัน เปนเหตุใหเกิดเปนพญานาคอยู

เปนเวลายาวนาน47

48 ซึ่งเรื่องน้ียอมใหคุณคากับชีวิตเราวาไมควรประมาทในการดําเนินชีวิตหรือในการทํา หนาท่ีของตนเพราะ

หากเกิดความผิด พลาดเพียงนิดเดียวก็จะกอใหเกิดความเสียหายมหาศาลได 

(๓) ความโลภทําใหชีวิตไดรับความเสียหาย เน่ืองจากความโลภถือวาเปนหน่ึงในกิเลสท่ีเปนรากเหงาในจิตใจของ

มนุษยท่ีกอใหเกิดความทุกข ซึ่งการดําเนินชีวิตภายใตความโลภยอมเปนผลทําใหเกิดความเดือดรอน เชน พราหมณเนสารท ผู

ลวงอัมพายนหมองูเพ่ือใหไดมาซึ่งแกวมณีดวยความโลภแตพอเมื่อไดมาแลว ก็ทําแกวมณีตกพ้ืนเปนผลทําใหแกวมณีหายไปยัง

47 ขุ .ชา.อ.(ไทย)๓/๗/๖๗๐.  
48 ขุ .ธ.อ.(ไทย)๑/๒/๓/๓๒๓.  
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ภพของนาค และถูกพญานาคทําราย48

49
 จากกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความโลภไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไรกับชีวิต มีแต

ทําใหชีวิตมีแตทุกข ซึ่งการดําเนินชีวิตของเราน้ันจะตองไมประมาทจะตองไมโลภมาก ความตองการจะตองมีอยางพอเพียงคือ

สันโดษชีวิตจึงจะไมลําบาก 

จากเหตุผลท้ัง ๓ ประการดังกลาวมายอมเปนสิ่งท่ียืนยันวา เราไมควรประมาทในการทํากิจตาง ๆ เน่ืองจากสรรพสิ่ง

รอบตัวเราหรือแมแตกฎธรรมชาติท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไว ก็เปนการยืนยันวาไมมีอะไรเท่ียงแทแนนอนสรรพสิ่งมันยอม

เปลี่ยนแปลงไปไดทุกขณะ ดังน้ันเราจึงตองดําเนินชีวิตไปอยางมีสติ และไมประมาทดังไดกลาวมาแลว 

๕.๓ การปฏิบัติธรรม จากการศึกษาเรื่องพญานาคทําใหไดรับคุณคาอีกประการหน่ึงท่ีเดนชัดมาก็คือ คุณคาในดาน

การปฏิบัติธรรมวา การปฏิบัติธรรมดวยการ (๑)รักษาศีล (๒)เจริญภาวนา สามารถยังความสําเร็จตามแรงอธิษฐานของให

เกิดข้ึนได ดังปรากฏในการปฏิบัติธรรมของจัมเปยยนาคราชสังขปาลนาคราชและภูริทัตตนาคราชท่ีไดอาศัยการปฏิบัติธรรม

เปนเครื่องมือออกจากทุกขคือความเปนนาค และในสมบัติของนาค เพ่ือไปถือกําเนิดในภพภูมิท่ีสูงกวา ซึ่งการปฏิบัติธรรมของ

พญานาคท้ัง ๓ ตนน้ันยอมใหคุณคาและอีกท้ังยังเปนเครื่องยืนยันวาการปฏิบัติธรรมใหประโยชนกับชีวิตไดจริงไมสูญเปลา  

บทสรุป 
ความเช่ือเรื่องพญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาท พญานาคมีกําเนิดมาจากการกระทํากรรม ๒ อยางคือ (๑) กุศล

กรรมและ(๒) อกุศลกรรม เชน การรักษาอุโบสถศีลแลวปรารถนาความเปนนาค หรือการละเมิดพระวินัย เปนตนโดยถือ
กําเนิด ใน ๔ ประเภทคือ อัณฑชะ (เกิดในฟองไข) ชลาพุชะ (เกิดในครรภ) สังเสทชะ(เกิดในเถาไคล) และโอปปาติกะ (ผุดเกิด) 
พญานาคในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีพัฒนาการมาจากอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุภายใตความเช่ือแบบสมณธรรม คือเช่ือวา
พญานาคเปนสัตวโลกท่ีเปนไปตามกรรมหรืออยูภายใตกฎแหงกรรมไมไดเกิดมาจากการสรางของเทพเจา การเกิดของ
พญานาคจัดเปนอบายแตไมเปนทุคติเน่ืองจากพญานาคเกิดในภพภูมิท่ีมีแตความสุข การศึกษาพญานาคใหคุณคาคือ คนเรา
ตองรูจักอดทนและมีสจัจะกับตัวเองท้ังตอหนาและลับหลังซึ่งความอดทนน้ันมีนักปราชญบางทานกลาววา ความอดทนทําให
คนเปนคนดีอดทนถึงท่ีไดดีทุกคน หมายความวาหากเรารูจักการอดทนแลวก็จะสามารถบรรลุคณุธรรมความดีตาง ๆ ไดซึ่งพระ
พุทธองคเองไดตรัสวา ความอดทนเปนตบะอยางยิ่ง และความอดทนน้ันจะไดผลก็จะตองมาคูกับความมีสัจจะคือความจริงใจ
รักษาคําพูด ความตั้งใจ โดยธรรม ๒ ประการน้ีจะตองมาคูกัน หากมนุษยเรามีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการน้ีก็จะสามารถดําเนิน
ชีวิตไปได และประสบผลสําเร็จได ไมยากนัก 
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พิธีกรรม ในการแสดงละครชาตรี 

Rituals of folk theater performances 

 
สุนิศา โพธแิสนสขุ  

พิมพวลัญช พลหงส 
สาขาวิชานาฏศลิปและการละคร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี โดยการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณ
และการสังเกตการณจากผูรู ผูเกี่ยวของ (นางสาวขวัญตา สาสาร เจาของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
เพ่ือนํามาวิเคราะหและนํามาเสนอเปนบทความวิชาการ ผูศึกษาพบวา พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี ซ่ึงเปนพิธีกรรมท่ีมนุษยกระทํา
ขึ้น เพ่ือเปนการสักการะบูชาระหวางผูท่ีนับถือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจตามความเชื่อของผูแสดงละครชาตรี โดยมีลําดับ
ขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับการใชคาถาอาคม เพ่ือติดตอกับเทพเจาและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีตนเคารพนับถือ แบงเปน 3 ชวง ดังน้ี 1. พิธีกรรมกอน
การแสดง 2. พิธีกรรมลาเครื่องสังเวย 3. พิธีกรรมลาโรง  
คําสําคัญ: พิธีกรรม ละครชาตรี  
 

ABSTRACT 
This research aims at studying the ceremony in LAKORN CHATI by studying related documents, interviewing and 
observe from knowledgeable people, related persons (Miss Kwanta Sasarn who is a theater owner of Thida Band 
at Bangsai, Ayutthaya) to analyze and presented as an academic article. The researcher found that LAKORN CHATI 
is a ceremony that human created for worship among sacred people which is anchored by the faith of LAKORN 
CHATI’s characters. The sequence of steps involved with Arkhom spells to contact with the god or sacred things 
that respect. There are divided into three ranges as follows: 1. Before displaying 2. Sacrifice Ritual 3. Donkey's 
Ritual.    
Keywords: Rituals , folk theater performances  
 
บทนํา 
 ละครชาตรี เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดทางงานสรางสรรค จากบรรพบุรุษทางดานนาฏศิลปไทย จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรและขออางอิงท่ีแฝงอยูในบทนาฏวรรณกรรมการละคร ถือไดวา ละครชาตรี เปนปฐมแบบการ
แสดงละครราํของไทย ซึ่งมีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีหรือไมน้ัน ยังไมปรากฏหลักฐานแนชัด แตมีขอสันนิษฐาน
จากผูรู แตละทานลวนมีขออางอิงหลากหลายประการ เชน  นริศรานุวัติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ทรงใหขอสันนิษฐานวา ละครชาตรีเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรม ซึ่งมนุษยใชละครเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารกับ
เทพเจา หรือเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีเปนท่ีเคารพมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ละครชาตรี เปนการแสดงพ้ืนบาน รูปแบบการแสดงมุง
เนนความสนุกสนาน มีการดําเนินเรื่องอยางรวดเร็ว เรื่องราวท่ีนํามาแสดง จะสะทอนความเปนอยูของชาวบาน นิยมใชแกบน
มาจนถึงยุคปจจุบัน ดวยความเช่ือท่ีวา ผูแสดงละครชาตรีมีคาถาอาคม และสามารถติดตอกับเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิได หาก
ทานใดจะหาละครเพ่ือทําการแกบน ตองหาละครชาตรีเทาน้ัน เพ่ือใหเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิดลบันดาลใหไดสิ่งท่ีตองการ 
(นริศรานุวัติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2551, 44) 
 การแสดงละครชาตรี มแีบบแผนการแสดงท่ีเปนลักษณะสืบทอดตอกันมา คือ จะมีพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี
ท้ังหมด 3 ชวง คือ ชวงพิธีกรรมกอนการแสดง ชวงพิธีกรรมลาเครื่องสังเวยและชวงพิธีกรรมลาโรง จากการศึกษาขอมูล        
ผูศึกษาพบวา ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของนักแสดงรุนเกา เพราะนักแสดงรุนใหมๆ จะมุงเนนในเรื่องของความ
สะดวกสบาย จึงตัดทอนในเรื่องพิธีกรรมออกเปนบางสวน โดยไมคํานึงถึงแบบแผนของศิลปะการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิม  
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3611ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3611ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 361



 

385 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

อาทิ เชน ตัดทอนในเรื่องของการผกูก่ิงมะยมท่ีเสากลางโรง เน่ืองจากปจจุบันผูท่ีไดรับการถายทอดไมไดใหความสนใจเทาใน
อดีต ดวยเหตุน้ีผูศึกษา จึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาและรวมอนุรักษไวซึ้งมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบานของชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณและการ
สังเกตการณจากผูรู ผูเก่ียวของ (นางสาวขวัญตา สาสาร เจาของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
1.ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี 
2.ศึกษาขอมูลจากละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสัมภาษณและสังเกตอยางมีสวนรวม 
  
ผลการวิจัย 
 พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี หมายถึง การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือเปนสิริมงคลและเปนการแกสินบนตามท่ีไดบน
บานไว โดยนําการรองรําทําเพลงมาประกอบในพิธีกรรม และใหผูแสดงเปนตัวแทนในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ซึ่งมีอิทธิพล
ตอความเช่ือจึงทําใหเกิดการกระทําตางๆ คือ พิธีกรรมน้ันเอง 
 จากการศึกษาและสัมภาษณ นางสาวขวัญตา สาสาร เจาของละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปจจุบันเปนคณะท่ียังคงประกอบพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรีอยางครบถวน และยังคงอนุรักษสืบ
ทอดจากรุนสูรุน พบวา พิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี ซึ่งเปนพิธีกรรมท่ีมนุษยกระทําข้ึน เพ่ือการบูชาระหวางผูนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ โดยแบงชวงพิธีกรรม ดังน้ี 
 
1. พิธีกรรมกอนการแสดง 
 พิธีกรรมกอนการแสดง ตองทําเปนลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
 1.1.การปลูกโรง เปนพิธีกรรมกอนการแสดงละครชาตร ีโดยเริ่มตั้งแตการเตรียมสถานที นายโรงในคณะละครชาตรี
จะตองนําก่ิงมะยม ดอกไม ธูปเทียน และตอกไมไผ 3 เสน เพ่ือทําพิธีปลูกโรง ผูทําพิธีเริ่มการทําพิธี โดยการไหวพระแมธรณี 
ไหวพระภูมิเจาท่ี ไหวแมยานางเสาทุกตนท่ีอยูรอบเวที ตอจากน้ันผูทําพิธีตั้งมะโม 3 จบ ตอดวยบทคาถาชุมนุมเทวดา และเริ่ม
วาคาถาปลูกโรง กับการใชตอก 3 เสน ผูกก่ิงมะยมไวกับเสากลางน้ัน 3 เปลาะ การกระทําดังกลาว จึงมีผูเรียกพิธีกรรมน้ีวา 
“ผูกโรง”หรือปลูกโรง ผูทําพิธีน้ีจะตองไดรับการถายทอดการทําพิธีปลูกโรง มาจากผูสืบทอดพิธีกรรมจึงจะทําได  
 
 1.2.การต้ังเคร่ืองสังเวย การตั้งเครื่องสังเวยบูชาจะตองตั้งหลังจากทําการปลูกโรงละครเรียบรอยแลว เครื่องสังเวย
ท่ีทํามาถวาย อาทิ เชน ใบศรีเล็ก ไขตม ขนมตมแดง ขนมตมขาว เน้ือหมูสุก 1 ช้ิน นํ้าเปลา 1 แกว จากน้ันจุดธูปเทียนถวาย
ตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีเจาภาพไดบนบานศาลกลาวไว เปนความเช่ือวาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ัน จะมาประทับและรับเครื่องสังเวย ดังน้ัน การ
ตั้งเครื่องบูชาเพ่ือเปนการแกบนน้ันจะตองตั้งวางศาลเพียงตา และจัดท่ีสําหรับการประทับของเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีอัน
เชิญมาดวย 
 
 ศาลเพียงตา หมายถึง ศาลชนิดท่ีทําข้ึนช่ัวคราวสําหรับเปนท่ีสถิตเทพดาเทพารักษ เปนตน ในการพิธีบวงสรวงบูชา
ลักษณะเปนราน 4 เสา ยกพ้ืนสูง พ้ืนเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดกวางยาวดานละศอก ตอนหนารานทําพ้ืนลดต่ําลงช้ันหน่ึง มีเสารับ 
2 ตน พ้ืนช้ันลดน้ีสูงเสมอระดับสายตา เน่ืองดวยความสูงกําหนดใหเสมอระดับสายตา ศาลลักษณะน้ีจะเรียกวา “ศาลเพียง
ตา” ศาลเชนน้ีมีเสารวม 6 ตน พ้ืนท่ีตอนบนมักใชตั้งบายศรี พ้ืนช้ันลดลงมาใชตั้งเครื่องสังเวย 
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ภาพท่ี 1 การบูชาครู โดยขวัญตา สาสาร 

ท่ีมา:  สุนิศา โพธิแสนสุข (2561) 
 
 1.3.การบูชาครู คือการกระทําเพ่ือแสดงความเคารพ และระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย หมายถึง พระภรตฤาษี 
หรือเรียกวา พอแก รวมถึงบุคคลท่ีเปนครูบาอาจารยท่ีเปนผูถายทอดวิชาความรูทางการละคร และการดนตรี นอกจากจะเปน
การระลึกถึงพระคุณแลวยังเปนการบอกกลาวขอพร ขอความคุมครองปองกัน ใหการแสดงราบรื่น ไดช่ือเสียง และขอสมาโทษ
ตอครูบาอาจารยหากกระทําสิ่งใดท่ีไมสมควรในขณะท่ีทําการแสดง กอนทําพิธีบูชาครู ผูกระทําพิธี ตองเตรียมอุปกรณในการ
บูชา ไดแก กระถางธูป เชิงเทียน ของบูชาครู ไดแก หมากพลู  ผลไม 1 ท่ี นํ้าสะอาด 1 แกว จัดวางใหเปนระเบียบ บริเวณ
ท่ีตั้งพระภรตฤาษี เตรียมธูป 5 ดอก เทียน 1 เลม ดอกไมพวงมาลัย และเงินกํานล 12 บาท สําหรับ  การบูชาครู การทําพิธี
บูชาครูของการแสดงละครชาตรี จะเริ่มประมาณ 10.00 น. โดยผูทําพิธีบูชาครู จุดธูปเทียน และกลาวอันเชิญครู ถวายผลไม 
นํ้าและเครื่องสักการะ คือ ดอกไม ธูปเทียน และเงินกํานล ขอพรและขอขมาตามลําดับ ตอจากน้ันผูทําพิธีจะปกธูปเทียนในท่ีท่ี
เตรียมไว ในขณะท่ีทําพิธีบูชาครู ผูแสดงทุกคนในคณะตองหยุดกระทํากิจตาง ๆ เชน กําลังแตงกาย แตงหนา เพ่ือตั้งจิตและ
บูชาครูไปพรอม ๆ กัน ในเวลาเดียวกันการทําพิธีบูชาครูทางการแสดง ทางวงดนตรีตองทําพิธีบูชาครูไปพรอมกัน โดยหัวหนา
วงเปนผูทําพิธีบูชาครู ดอกไมธูปเทียน เมื่อถวายบูชาครูแลว จะปะติดไวกับตะโพน เพราะทางฝายผูเลนดนตรีเช่ือวา ตะโพน 
คือ ตัวแทน “ครู” ทางดนตร ี

 
ภาพท่ี 2  ปพาทยบรรเลงเพลงชุดโหมโรง โดยสมพงษ จิตรนัย 

ท่ีมา: สุนิศา โพธิแสนสุข (2561) 
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 1.4.การโหมโรงชวงเชา จากการสัมภาษณ นายสมพงษ จิตรนัย (นักดนตรีไทยประกอบการแสดงละครชาตรี คณะ
ธิดา ณ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ไดกลาวไววา การโหมโรงชวงเชา จะทําตอจากพิธีบูชาครูในเวลา 10.00 น.  คือ 
การบรรเลงดนตรีกอนท่ีจะทําการแสดง การโหมโรงน้ีทางผูเลนดนตรี ใหความหมายไว 3 ประการ คือ ประการท่ี 1 เปนการ
ไหวครูทางดนตรีประการท่ี 2 เปนการปรับเสียงดนตรีและปรับมือผูเลนใหเขากัน (เพราะผูเลนในบางครั้งอยูกันคนละที 
หัวหนาคณะหามาเลนรวมกัน) ประการท่ี 3 เพ่ือเปนการประกาศใหคนท่ัวไปทราบวาท่ีน้ีมีละคร และใกลเวลาเริ่มแสดงแลว 
ปจจุบันนิยมใชปพาทยเครื่องหา คือ ระนาดเอก ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด ฉ่ิง กรับคู จะใชโหมโรงมหรสพซึ่งเหมือนการ
โหมโรงดวยท่ัวไป ใชเวลาโหมโรงชวงเชา ประมาณ 30 นาที (สมพงษ จิตรนัย, สัมภาษณ, 2561) 
 1.5.การรําถวายมือ  คือ การรําเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีประทานความสําเร็จ และความสม
ปรารถนามาให ซึ่งถือเปนความสําคัญในเรื่องของการ “แกบน” ดวยความเช่ือของผูแสดงวา หากการแสดงละครชาตรีแกบน
ไมมีการรําถวายมือจะทําใหไมขาดสินบนท่ีไดบนไว ผูแสดงรําถวายมือจะตองแตงกายยืนเครื่อง พระ นาง จํานวนผูแสดงรํา
ถวายมือ ใชพระนางอยางละเทา ๆ กันตั้งแต 2 คูถึง 4 คู และบางครั้งจะใชผูแสดงถึง 9 คน เพ่ือเปนสิริมงคลตอทานเจาภาพ 
ซึ่งในความเช่ือสวนบุคคลแลว เลข 9 เปนเลขท่ีมงคลจะทํากิจการอะไรก็ร่ํารวย กาวหนาในหนาท่ีการงานเปนตน ทางคณะ
ละครจะจัดตัวพระ 5 ตัว ตัวนาง 4 ตัว เรียกวารําถวายมือชุดใหญ ท้ังน้ีแลวข้ึนอยูกับความตองการของเจาภาพผูหาละครวา
ตองการจํานวนผูรําถวายมือในแตละครั้งจํานวนเทาไหรอยางไร แตท่ีท่ัวไปนิยมรําถวายมือ 1 ครั้ง หรือ 1 ยก จะใช 2 คู คือ 
ตัวพระ 2 ตัว ตัวนาง 2 ตัว  กอนเริ่มการรําถวายมือ เจาภาพจะจุดธูปบอกกลาวตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีไดบนบานไว ขอใหมารับ
เครื่องสังเวยและละครปพาทยจะบรรเลงเพลง “รัว” ผูแสดงท่ีรําถวายมือจะออกมาหนาเวทีน่ังเปนแถวคูพระนาง หันหนาไป
ทางทิศสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีแกบน เมื่อจัดแถวน่ังเปนท่ีเรียบรอยแลวปพาทยก็จะบรรเลงเพลงสําหรับการรําถวายมือ คือ เพลงชา 
เพลงเร็ว ผูแสดงจะรําถวายมือไป จนจบเพลง และดําเนินเรื่องเขาสูการแสดงรอบเชา ตั้งแต 10.00 – 12.00 น.  
 
2. พิธีกรรมลาเคร่ืองสังเวย 
 พิธีกรรมลาเครื่องสังเวย คือ การเก็บเครื่องสังเวย ท่ีนําไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือเทพเจาเพ่ือแกบน แตการเก็บน้ัน
ตองทําเปนข้ันตอน ตองทําพิธีน้ีกอนเวลา 12.00 น ผูแสดงจะตองเตรียมตัว เพ่ือลาเครื่องสังเวย ถึงแมบางครั้งขณะกําลังแสดง
อยูก็ตามผูแสดงท่ีเปนตัวประกอบจะทําหนาท่ีเปนผูตัดบท หยุดพักการแสดงเพ่ือให “ขาดสินบน” ตัวพระ ตัวนาง ท่ียังอยูใน
ชุดยืนเครื่อง และตัวตลก เปนผูทําหนาท่ีลาเครื่องสังเวย ขณะท่ีผูแสดงเดินออกจากโรงละคร เพ่ือไปลาเครื่องสังเวยปพาทยจะ
บรรเลงเพลงเชิด ผูแสดงท่ีทําหนาท่ีลาเครื่องสังเวยออกไปน่ังคุกเขาท่ีศาลเพียงตาหรือแครท่ีวางเครื่องสังเวย แสดงความ
เคารพดวยการถวายบังคมตอสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและยืนข้ึนเพ่ือรับ                  เครื่องสังเวย ซึ่งตัวตลกจะเปนผูสงให ตัวพระถือ
ของคาว ตัวนางถือของหวานและบายศรี สวนตัวประกอบถือขวดเหลาและแกวนํ้าผูแสดงยืนเรียงตามลําดับหันหนาไปทางศาล 
ตัวพระยืนดานซาย ตัวนางยืนตรงกลาง ตัวประกอบยืนดานขวา  เมื่อจัดลําดับการยืนแลว ผูแสดงตัวพระ ตัวนางและตัว
ประกอบจะยกเครื่องสังเวยข้ึนเหนือศีรษะ พรอมกับการ ยกเทาเปนทารําสลับ 3 ครั้ง แลวลดเครื่องสังเวยลง ตัวพระเปนผูนํา
เดิน ผูแสดงท้ังหมดเดินเวียนรอบศาลเพียงตา จากขวาไปซาย 1 รอบ แลวกลับมาตั้งแถวและทําในลักษณะเดิมซ้ําจนครบ 3 
รอบ เมือ่ครบ 3 รอบแลว ผูแสดงจะวางเครื่องสังเวย พรอมกับน่ังลงถวายบังคมอีกครั้ง ปพาทยจะบรรเลงเพลงเชิด และหยุด
บรรเลง ตอจากน้ันตวัประกอบจะกระตุกตอกเสนกลาง ท่ีผูกไวท่ีแครพรอมกับวาคาถา มีใจความสําคัญบอกแกสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ี
ไดบนไววา บัดน้ีพิธีกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปนการแกบน ท้ังการถวายเครื่องสังเวยและละครไดเสร็จสิ้นลงแลว ขอใหขาดสินบน 
ตอจากน้ันตัวตลกจะกลับมาท่ีแครเครื่องสังเวยใชมีดตัดแบงเครื่องสังเวยทุกอยางใสยอดใบตอง ไปวางท่ีแครของศาลเพียงตา 
พรอมท้ังกลาวเชิญภูตผีหรือวิญญาณท่ีรอนเรท่ีเรียกวา “ตีนโรงตีนศาล” มารับสวนแบงอาหาร ถือเปนเสร็จพิธีลาเครื่องสังเวย 
จากน้ันตัวละครทุกตัวจะพักผอนตามอัธยาศัย ในเวลา 12.00-13.00 น. แลวจะจับเรื่องทําการแสดงตอในชวงบาย เวลา 
13.00-15.00 น. โดยทําการโหมโรงกลางวัน จะใชเวลาประมาณ 20 นาที (สมพงษ จิตรนัย, สัมภาษณ, 2561) 
 
3. พิธีกรรมลาโรง 
 พิธีลาโรง คือ เปนการกระทําเพ่ือใหทราบวาการแสดงละครชาตรีแกบนไดเสร็จสิ้นลงแลว เมื่อไดเวลาเลิกทําการ
แสดง ตัวตลกจะเปนตัวตัดบทวาวันน้ีหมดเวลาทําการแสดงแลว หัวหนาคณะกลาวขอบพระคุณเจาภาพและผูชมท่ีใหความ
สนใจในการแสดง และกลาวใหศีลใหพรกับทางเจาภาพ ปพาทยทําเพลงกราวรําตอจากน้ีเปนพิธีลาโรง ข้ันตอนในการทํา ผูทํา
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พิธีตั้งนะโม 3 จบ แลววาคาถาสงเทวดา ตอจากน้ันวาคาถา “สิทธิ สิจจัง สิทธิกันตัง สิทธิลาภัง ภะวันตุเต” ถือเปนอันเสร็จ  
พิธีลาโรง 
 
 จากการศึกษาพบวา พิธีลาโรง เปนพิธีกรรมท่ีนายโรงทําหลังจากเลิกการแสดงละครชาตรี คือ การแกตอกท่ีมัดก่ิง
มะยมออกจากเสากลางโรง ผูทําพิธีตองเปนคนเดียวกับผูท่ีปลูกโรงการแสดงละครชาตรี  
 
อภิปรายผล 
 จาการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเก่ียวกับ เรื่องพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรี 
เปนงานวิจัยเชิงอนุรักษ เพ่ือเก็บรักษาบันทึกไวเปนขอมูลทางวิชาการ ซึ่งจะทําใหผูท่ีสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยในบริบท
ลักษณะน้ี นําไปใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยไดตอไป ดังน้ี  ความเช่ือของมนุษยน้ัน เปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเกิดพิธีกรรมโดย
มนุษยเปนผูกระทําข้ึน เพ่ือการบูชาระหวางผูท่ีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ ชวยเหลือใหตนพนทุกขและไดรับความสุข อยางไรก็ตามผู
ศึกษาพบวา ปจจุบันบางคณะมีการประกอบพิธีกรรมการแสดงละครชาตรีไมครบถวน เน่ืองจากบางคณะไมเล็งเห็น
ความสําคัญเหมือนในอดีต และเห็นแตดวยความสะดวกรวดเร็วกับการแสดงละครชาตรี จึงมีบางคณะท่ีตัดทอนบางชวงบาง
ตอนออก อาทิ เชน พิธีกรรม “การผูกโรง” จากการศึกษาคนควาและการสัมภาษณผูเช่ียวชาญพบวา ยังมีบางคณะท่ีอนุรักษ
ในเรื่องของพิธีกรรมในการแสดงละครชาตรีอยางครบถวน อาทิ เชน ละครชาตรี คณะธิดา ณ บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยของศิรดา พานิชอํานวย (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความเช่ือและ
พิธีกรรมละครชาตรีคณะศิษยจันทรฉายวิเศษศิลป อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา การประกอบ
พิธีกรรมท่ีผนวกความเช่ือในทองถ่ินเขาไวดวยกันอยางแยบยล โดยมีความเช่ือและพิธีกรรมท่ีมีผลตอการแสดงอยางเหนียว
แนน และยังคงมีบางคณะท่ีแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รวมไปถึงความสนใจของรุนลูกรุนหลาน ท่ีขาดการ
สืบสานและสืบทอด 
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ภูมิปญญาการรักษาโรคที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเร่ืองขุนชางขุนแผน 
The Healing Wisdom in Thai Literature “Khun Chang Khun Phaen” 

 
สุรเชษฐ คูหาเลิศ   

อรอุษา สุวรรณประเทศ 
ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

บทคัดยอ  
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ในการศึกษาใชวิธีการวิเคราะห
ตัวบท โดยเลือกศึกษาจากขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ ผลการศึกษา พบวา ภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีเรื่อง
ขุนชางขุนแผน จําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรกัษาโรค ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรค
ตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรม ท้ังน้ี ภูมิปญญาดังกลาวเปนองคความรูท่ีไดรับการถายทอดสืบตอ
กันมาจากรุนสูรุนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ และวิธีการดูแลสุขภาพ อันเปนมรดกทางภูมิ
ปญญาท่ีมีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทยไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ภูมิปญญา  การรักษาโรค  ขุนชางขุนแผน 
 

ABSTRACT  
This article aimed to study the healing wisdom presented in Thai literature “Khun Chang Khun Phaen.” In the 
study, the method of textual analysis was used and the data was selected from Khun Chang Khun Phaen of the 
National Library version. The results of the study revealed that the healing wisdom presented in the Thai 
literature on Khun Chang Khun Phaen was classified into three categories according to the treatment methods: 1) 
the healing wisdom according to herbal medicine 2) the healing wisdom according to astrology 3) the healing 
wisdom according to rituals. In addition, those wisdoms are knowledge that has been transmitted from generation 
to generation and reflect the belief system and the way of health care which are valuable and meaningful 
cultural heritage for understanding Thai cultural society and way of life.  
Keywords : Wisdom,  Healing,  Khun Chang Khun Phaen 
 
บทนํา  

ภูมิปญญาการรักษาโรค หรือภมูปิญญาการแพทยพ้ืนบาน เปนองคความรู ความคิด ความเช่ือ และความชํานาญ 
ในการดูแล ปองกัน และรักษาโรคท่ีสั่งสมจากประสบการณของบรรพบุรุษและไดรับการถายทอดสงตอจากรุนสูรุนมาจนถึง
ปจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยู จนเกิดการยอมรับของคนในสังคม (วิชิต เปานิล, 
2550, หนา 96) และกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของกลุมชน  

การศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรค หรือภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบาน ถือเปนแขนงหน่ึงในการศึกษาคติชนวิทยา 
ในมิติสังคมและวัฒนธรรม เพราะเปนการศึกษาและทําความเขาใจผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีไดรับการถายทอด 
สืบตอกันมาจากรุนสูรุนในแงของภูมิปญญาหรือความชาญฉลาดของบรรพบุรุษในการคนหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหมีสุขภาพ 
อันดี หรือรักษาการเจ็บไขไดปวยดวยวิธีการตางๆ ตามวิถีทางแบบชาวบานท่ียังไมมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือการแพทย 
ท่ีทันสมัยเหมือนในปจจุบัน 

โดยท่ัวไปแลวการศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคหรือการแพทยพ้ืนบานน้ัน มักจะเปนการศึกษาจากตาํราการแพทย
พ้ืนบานโดยตรง ซึ่งตําราท่ีเกาท่ีสดุท่ีตกทอดมานาจะเปนคัมภีรธาตุพระนารายณ หรือ ตําราพระโอสถพระนารายณ ซึ่งเปน
ตํารายาท่ีมีหลักฐานวาสืบทอดมาตั้งแตสมยัอยุธยา สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงอธิบายวา 
“ท่ีเรียกวาตําราพระโอสถพระนารายณ เพราะมีตําราพระโอสถซึ่งหมอหลวงไดประกอบถวายสมเด็จพระนารายณมหาราช 
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หลายขนาน ปรากฏช่ือหมอแลวันคืนท่ีไดตั้งพระโอสถน้ันๆ จดไวชัดเจน อยูในระหวางปกุน จุลศักราช 1021 (พ.ศ.2202)  
จนปฉลูจุลศักราช 1023 (พ.ศ.2204) คือระหวางปท่ี 3 จนถึงปท่ี 5 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช” (สํานักคุมครอง
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย, 2555, หนา 9)  สวนตําราการแพทยอ่ืน ๆ ในสมัยอยุธยาน้ัน นาจะถูกพระเจากรุงหงสาวดี
กวาดตอนไปพรอมกับแพทย และชางฝมือตาง ๆ ในคราวเสียกรุงครั้งท่ี 1 ดังปรากฏในมหาราชวงษพงษาวดารพมา ความวา 
“...แลวพระองค [พระเจาหงสาวดี] มีรับสั่งใหเอาชางท้ังปวงไปกรุงหงษาวดีดวย คือ ชางทอง ชางเหล็ก ชางบุ ชางแกะ  
ชางหลอ ชางเขียน ชางทอ ชางสาน แลดูริยาเตนรําละครท้ังปวง แพทยรักษาโรคตาง ๆ แลแพทยชางแลตําราชาง ตํารามา 
แลชางปรุงกระแจะ ชางยอมสีตาง ๆ และชางวิเศษท้ังปวง...” (มหาราชวงษพงษาวดารพมา, หนา 85 อางถึงใน อรอุษา 
สุวรรณประเทศ, 2552, หนา 168-169)  

นอกจากน้ี การศึกษาภูมปิญญาการรักษาโรคหรือการแพทยพ้ืนบานอาจศึกษาไดจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
การสังเกตและการสัมภาษณหมอพ้ืนบานในชุมชนท่ียังคงมีการรักษาดวยวิธีการดั้งเดิมอยู  

อยางไรก็ตาม ยังมีขอมูลอีกประเภทหน่ึง ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นรองรอยของวิถีชีวิตของคนไทยสมัยกอน น่ันก็คือ
เอกสารลายลักษณประเภทตางๆ รวมท้ัง “วรรณคด”ี ดวย วรรณคดีไทยเรื่องหน่ึงท่ีเปนท่ียอมรับกันวาเปนวรรณคดีท่ีสะทอน
ภาพการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตไดอยางชัดเจนยิ่ง ก็คือ วรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน 
แมวาดวยประเภทของวรรณคดีจะมีลักษณะเปน “บันเทิงคดี” คือเปนเรื่องแตง ไมอาจใชอางอิงเปนหลักฐานอันหนักแนนทาง
ประวัติศาสตร แตขอมูลท่ีปรากฏในวรรณคดีน้ัน ก็เปนภาพสะทอนท่ีทําใหมองเห็นวิถีชีวิต ความนึกคิด และคานิยมของคนใน
สังคมท่ีเปนเจาของวรรณคดีได 

ผูวิจัยในฐานะนักคติชนวิทยาซึ่งสนใจขอมูลการแพทยพ้ืนบาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง
ขุนแผนเพ่ือคนหาภูมิปญญาการรักษาโรคของกลุมชนท่ีสะทอนผานขอมูลในรูปแบบท่ีตางออกไป นอกเหนือจากตําราการแพทย
และการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยผลการศึกษาท่ีไดจะทําใหเห็นถึงระบบความคิด ความเช่ือ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบสังคม
พ้ืนบาน อันเปนมรดกทางภูมิปญญาท่ีมีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทย 

ท้ังน้ี จากการสืบคนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา ยังไมมีงานวิจัยใดท่ีศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคท่ี
ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนมากอน  มีแตเพียงงานวิจัยท่ีศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษา 
ภูมิปญญาจากประเพณี เชน การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนจากเร่ืองขุนชาง-ขุนแผน 
(วรนันท อักษรพงศ, 2516,) ภูมิปญญาชาวบานจากประเพณีบางอยางในวรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผนวรรณคดีเร่ือง    
ขุนชางขุนแผน (ปรางทิพย ฮอนบุตร, 2541) ประเพณีและไสยเวทวิทยาในขุนชางขุนแผน (ประจักษ ประภาพิทยากร, 
2519) เปนตน  หรือศึกษาวิเคราะหดวยมุมมองทางวรรณคดี เชน คุณคาทางวรรณศิลปในเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน                
(อัควิทย เรืองรอง, 2543) บทละครเสภาเร่ืองขุนชางขุนแผน : การศึกษาในเชิงวรรณคดีวิเคราะห (เบญจวรรณ สงสมบูรณ, 
2540) เปนตน ดังน้ันการศึกษาวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนดวยมุมมองคติชนวิทยาเรื่องภูมิปญญาการรักษาโรคในครั้งน้ี               
จึงนาจะเปนการเติมเต็มองคความรูเดิมท่ีมีอยูกอนหนาแลวใหสมบูรณยิ่งข้ึนท้ังในดานของภูมิปญญาการรักษาโรคและในดาน
การศึกษาทําความเขาใจวิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทยในอดีต  
 
วัตถุประสงคการวิจยั   

เพ่ือศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด  
1. เปนการรวบรวมขอมูลและองคความรูท่ีเก่ียวของกับการแพทยพ้ืนบานท่ีไมไดปรากฏในตําราหรือเอกสารการรักษาโรค 
2. แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาการรักษาโรคของกลุมชน ท่ีมีระบบความคิด ความเช่ือ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบ

สังคมพ้ืนบาน อันเปนมรดกทางภูมิปญญาท่ีมีคุณคาและความหมายตอการทําความเขาใจชีวิตและสังคมวัฒนธรรมไทย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ภูมิปญญาการรักษาโรค  หมายถึง องคความรูท่ีเก่ียวกับการดูแล การปองกัน และการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน 
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วิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิเคราะหตวับท (Textual Analysis) โดยเลือกกรณีศึกษาจากวรรณคดีไทยเรื่องขุนชาง

ขุนแผน ฉบับหอสมดุแหงชาติ ซึ่งเปนฉบับท่ีแพรหลายมากท่ีสดุ โดยมีข้ันตอนในการศึกษาดังตอไปน้ี  
   1. รวบรวมเอกสารท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย ขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ ซึ่งเปนตัวบทท่ี
เปนกรณีศึกษา และเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิเคราะหวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน รวมถึงเอกสารท่ี
เก่ียวกับภูมิปญญาการรักษาโรค 
       2. ศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในขุนชางขุนแผน ฉบับหอสมุดแหงชาติ โดยใชวิธีการวิเคราะห 
ตัวบท (Textual Analysis)  

3. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 
4. นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)   

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน จําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรักษาโรค 
ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการ
รักษาโรคดวยพิธีกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 
  ภมูปิญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร เปนภูมิปญญาท่ีใชในการดูแล การปองกันและการรักษาโรค โดยใชวิธีทาง
ธรรมชาติ การใชยาสมุนไพรจะข้ึนอยูกับสรรพคุณของพืชท่ีเปนสมุนไพรชนิดตาง ๆ ซึ่งโดยมากจะเปนพืชผักพ้ืนบานในแตละ
ทองถ่ิน ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ปรากฏในตอนกําเนิดขุนชางขุนแผน  
โดยกลาวถึง ขุนชางมีอาการฟกชํ้าท่ีศีรษะ จึงมีการใชไพลในการรักษาอาการฟกชํ้า ดังความวา 
 

“เจาขุนชางหัวฟกว่ิงตกใจ   ขาไทก็กลัวว่ิงตัวสั่น 
ฝนไพลใสทาตาเปนมัน   ยิงฟนแลบลิ้นแทบสิ้นใจ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 12) 
 

   นอกจากน้ี การใชไพลในการบรรเทาอาการฟกชํ้า ยังปรากฏในตอนกําเนิดพลายงาม เมื่อแรกท่ีพลายงามไดพบกับ
นางทองประศรีผูเปนยาของตน ก็ไดบอกวาตนเปนลูกของขุนแผนและนางวันทอง แตเมื่อนางทองประศรีไดฟงแลวก็ยังไมเช่ือ 
จึงใชตระบองตีพลายงาม แตเมื่อรูความจริงวาพลายงามเปนหลานของตน ก็เขากอดหลาน พาพลายงามข้ึนเรือน และไดใช
ไพลทา เพ่ือลดอาการเจ็บของพลายงาม ปรากฏขอความดังน้ี 
 

 “เจาพลายนอยคอยหลบแลวนบนอม  ฉันเจ็บบอกแลวยาเมตตาหลาน 
ขาเปนลูกพอขุนแผนแสนสะทาน  ขางฝายมารดาช่ือแมวันทอง 
จะมาหายาช่ือทองประศรี   อยาเพอตีฉันจะเลาความเศรามอง 
ยาเขมนเห็นจริงท้ิงตระบอง   กอดประกอดรับขวัญกลั้นนํ้าตา 
แลวดาตัวช่ัวเหลือไมเช่ือเจา   ขืนตีเอาหลานรกเปนหนักหนา 
จนหัวหอยพลอยนอพอน่ีนา   แลวพามาข้ึนเรือนเตือนยายปล ี
ชวยฝนไพลใหเหลวเร็วเร็วเขา  อีเปลเอาขันลางหนาออกมาน้ี 
แกตักนํ้าร่ํารดหมดราคี   ชวยขัดสีโซมขมิ้นสิ้นเปนชาม 
แลวทาไพลใหหลานสงสารเหลือ  มาน่ังเสื่อลั่นไตปราศรัยถาม 
เจาช่ือไรใครบอกออกเน้ือความ  จึงไดตามข้ึนมาถึงยายาย ฯ 

                 (ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 526 - 527) 
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  การใชไพลในการบรรเทาอาการชํ้า บวม เคล็ดขัดยอก แกปวดเมื่อย ลดการเจ็บปวด ลดการอักเสบของกลามเน้ือ 
นับเปนภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ปจจุบันยังคงพบวามีการใชไพลรักษาอาการดังกลาวในรูปของนํ้ามัน
ไพล ครีมไพล ยาหมองไพล และลูกประคบไพล เปนตน ท้ังน้ี หนังสือความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการแพทยแผนไทย วาดวย
สมุนไพรกับการแพทยแผนไทย ไดอธิบายสรรพคุณของไพลไววา ไพล เปนพืชมีลําตนอยูใตดิน มีช่ือทองถ่ินอ่ืน ๆ เชน ปูเลย   
ปูลอย มิ้นสะลาง วานไฟ เปนตน สวนท่ีใชในการรักษา คือ เหงาท่ีแกจัด มีสรรพคุณในการรักษา ลดความเจ็บปวดเฉพาะท่ี
หรือลดอาการฟกชํ้าของรางกาย ลดอาการปวดทองขณะมีประจําเดือน แกทองเดิน บิด ลดอาการเตนเร็วกวาปกติของหัวใจ 
รักษาบาดแผลทําใหแผลหายเร็ว ใชทาปองกันยุงและแมลงรบกวนได (หนา 261–263) 

 นอกจากภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพรขางตนแลว ในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผนยังพบเรื่องของอาหาร
พื้นบาน ที่มีทั้งอาหารในชีวิตประจําวัน อาหารที่มีกรรมวิธีในการเก็บรักษา และอาหารที่ใชในโอกาสพิเศษ (เสาวลักษณ 
อนันตศานต, 2546, หนา 299-303) ยกตัวอยางเชน อาหารท่ีใชในโอกาสพิเศษท่ีปรากฏในตอนพลายแกวบวชเณร เปนการ
กลาวถึงการมาทําบุญของชาวบานในวันสงกรานตท่ีวัดปาเลไล โดยจะมีการเตรียมอาหารคาวและอาหารหวานมารวมทําบุญ 
ปรากฏช่ือของอาหาร ดังน้ี 

 
“ทีน้ีจะกลาวเรื่องเมืองสุพรรณ  ยามสงกรานตคนน้ันก็พรอมหนา 
จะทําบุญใหทานการศรัทธา   ตางมาท่ีวัดปาเลไลย 
หญิงชายนอยใหญไปแออัด   ขนทรายเขาวัดอยูขวักไขว 
กอพระเจดยีทรายเรี่ยรายไป   จะเลีย้งพระกะไวในพรุงน้ี 
นิมนตสงฆสวดมนตเวลาบาย   ตางฉลองพระทรายอยูอึงมี ่
แลวกลับบานเตรยีมการเลีย้งเจาชี  ปงจี่สารพัดจดัแจงไว 
ทําน้ํายาแกงขมตมแกง   ผาฟกจักแฟงพะแนงไก 
บางทําหอหมกปกปดไว   ตมไขผัดปลาแหงท้ังแกงบวน” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 51) 
 

จากตัวอยางขอความขางตน จะเห็นไดวาปรากฏช่ือของอาหารพ้ืนบานหลายชนิด ไดแก นํ้ายาแกงขม พะแนงไก   
หอหมก ไขตม ผัดปลาแหง และแกงบวน ซึ่งอาหารพ้ืนบานของไทยชนิดตาง ๆ จะมีสวนประกอบไปดวยพืชผักท่ีเปนสมุนไพร
หลายชนิด เชน  “แกงบวน” ซึ่งเปนแกงโบราณ มีวิธีการทําโดยการตําเครื่องแกง อันประกอบดวย กะปเผา หอมเผา 
กระเทียมเผา ขาเผา ตะไคร พริกไทย ปลาสลาดแหงปนใหละเอียด จากน้ันนําไปละลายในนํ้าคั้นใบมะตูม ใบตะไคร และใบ
ผักชีผสมกัน ตั้งไฟจนเดือด ใสหมูสามช้ัน และเครื่องในหมูตมหั่นช้ินใหญ ๆ เคี่ยวไปจนนุม ปรุงรสใหหวานนําเค็มตาม  
พอเปอยไดท่ี นํ้าขนดีแลว จึงเติมใบมะกรูดฉีก ตะไครซอย พริกช้ีฟาหั่นแวน จากน้ันก็ตักใสชาม โรยผักชี พรอมรับประทาน 
(กฤช เหลือลมัย, 2560) จะเห็นไดวาในเครื่องแกงของแกงบวนน้ันมีสวนประกอบท่ีเปนพืชผักพ้ืนบานและสมุนไพรตาง ๆ ท่ีมี
สรรพคุณทางยาในการรักษาโรค เชน หอม ชวยทําใหเจริญอาหาร กระเทียม ชวยปรับสมดุลใหรางกาย ขา ชวยขับเลือดลมให
สะดวก ตระไคร ชวยแกอาการเบ่ืออาหาร พริกไทย ชวยแกหวัดและลดไข เมื่อนําพืชสมุนไพรเหลาน้ีมาประกอบอาหาร   
ก็อาจกลาวไดวา อาหารพ้ืนบานก็คือ ยารักษาโรค ท่ีมีคุณคาและประโยชนตอการดูแลและปองกันไมใหเกิดโรคหรือเกิดอาการ 
เจ็บปวยไดน่ันเอง อาหารพ้ืนบาน จึงเปนภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร ท่ีแสดงใหเห็นวัฒนธรรมของการบริโภคท่ีมี
ระบบความคิด ความเช่ือ และวิธีการดูแลรักษาโรคแบบสังคมพ้ืนบาน โดยการนําเอาพืชผักพ้ืนบานและสมุนไพรตาง ๆ ท่ีมี
สรรพคุณทางยามาทําเปนอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 
 
2. ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร  
 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา1, 314) ไดใหความหมายของโหราศาสตร วา วิชาวาดวยการพยากรณ
โดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2535, หนา 28) ไดกลาวถึง การรักษาโรคตามหลัก
โหราศาสตรวา ความเจ็บปวยตามแนวคิดของโหราศาสตรเปนเคราะหกรรมท่ีเกิดข้ึนเมื่อวิถีการดําเนินชีวิตไดถึงจุดท่ีชะตา
กรรมกําหนดไว สามารถพยากรณหรือรับรูไดโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและดาราศาสตร ซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวกับฤกษ
ยามหรือเวลา และตําแหนงแหงท่ีหรือทิศอันเปนตัวกําหนดวาสิ่งตาง ๆ จะเปนไปอยางเปนสิริมงคลหรือมีเคราะห ดังน้ัน  
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ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร จึงเปนการรักษาความเจ็บปวยของมนุษยท่ีเกิดจากเคราะหกรรมและสามารถ
ปองกันหรือแกไขไดดวยวิธีการทางโหราศาสตร 

ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร ปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนตอนท่ีนางพิมเปลี่ยนช่ือวันทอง โดย
ในตอนน้ี นางพิมมีอาการเจ็บปวย นอนไมหลับ มีอาการเพอเหมือนกับผีเขา เน่ืองจากคิดถึงพลายแกวท่ียกทัพไปรบท่ีเชียงใหม
มาก นางศรีประจัน มารดาของนางพิมรูสึกไมสบายใจ เมื่อเห็นวาลูกสาวของตนมีอาการเจ็บปวย จึงไดไปติดตอหมอตาง ๆ 
เพ่ือมารักษาอาการของลูกสาวใหหายเปนปกติแตก็ไมมีหมอผูใดรักษาหาย จึงไปหาขรัวตาจูใหจับยามพิเคราะหดู ขรัวตาจ ู
บอกวา นางพิมมีเคราะหราย ตองเปลี่ยนช่ือใหมเปนการแกเคล็ด จาก “พิมพิลาไลย” เปน “วันทอง” โรคท่ีเจ็บปวยอยูก็จะ
หายไป ดังความวา  

  “คราน้ันจึงทานขรัวตาจู   พิเคราะหจับยามดูหาชาไม 
ครั้งดูรูประจักษก็ทักไป   ออพิลาไลยนี่เคราะหราย 
มันตกลงท่ีน่ังนางสีดา   เมื่อทศพักตรลักพาไปสูญหาย 
ถาแมนไมจากผัวตัวจะตาย   ถายักยายแกไขไมเปนไร 
ผลัดชื่อเสียพลันวาชือ่วันทอง  จะครอบครองทรัพยสนิท้ังปวงได 
โรคนั้นพลนัจะคลายหายไป   หาบรรลัยไมดอกสีกายาย” 

(ขุนชางขุนแผน , 2545, หนา 232) 
 

หลังจากท่ีขรัวตาจูไดตรวจดวงชะตาและแนะวิธีการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร  โดยการใหนางพิมพิลาไลย
เปลี่ยนช่ือเปนนางวันทองแลว อาการเจ็บปวยของนางวันทองก็หายเปนปกติ ปรากฏขอความดังน้ี  

 
“ศรีประจันรับคําแลวอําลา   ดีใจขรัวตาแกวาหาย 
ถึงเรือนรองไปวาไมตาย   ขรัวตาตะแกทายกูแนใจ 
แลวก็จัดขาวปลาและกลวยออย  ขนมเล็กขนมนอยเอาลงใส 
จะทําขวัญเจาพิมพิลาไทย   ขาวของจัดไวก็ใสลง 
ยายศรีประจันตักขวัญลูก  ผิดผดิถูกถูกแกวาหลง 
ขวัญเอยอยาเท่ียวไปไพรพง   กลางดงคนเดยีวอยูเปลีย่วดาย 
อยาหลงชมเสือสีหหมีเมน   กระแตกระเต็นเตนตุนกระตาย 
อยาหลงชมแรดชางแลกวางทราย  ชะนีคางนางกรายจะหลอนเลียน 
แลวก็ตักขาวปลาเขามาฟาด   โรคภยัหายขาดบาดหนามเสี้ยม 
เอาดายดาํผูกมือรื้อดับเทียน   เปลี่ยนพิมผลัดชื่อวันทองพลัน 
อยูมาขาวปลาก็กนิได   หลับใหลไมเพอละเมอฝน 
คลายคลี่มี่เนื้อขึ้นทุกวัน   ศรีประจันคอยสาํราญบานใจ ฯ”  

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 232-233) 
 
ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตรดังกลาวน้ี เปนภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ

เรื่องของการตั้งช่ือและการเปลี่ยนช่ือท่ีมีความหมายและความสัมพันธระหวางช่ือกับ “ชีวิตใหม” ของนางวันทองตามหลัก
โหราศาสตร เปนการรักษาโรค เพ่ือใหหายจากอาการเจ็บปวยทางกาย และมีความสุขทางจิตใจท่ีดีข้ึนตามลําดับ 
 นอกจากน้ี ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร ยังปรากฏในรูปของการทํานายฝน ดังเชน ตอน 
นางวันทองฝนรายและขุนแผนทํานายฝน ความวา 

 

 “ครั้นเวลาดึกกําดัดสงัดเงียบ             ใบไมแหงแกรงเกรียบระรุบรอน 

พระพายโชยเสาวรสขจายขจร   พระจันทรแจมแจงกระจางดวง 

ดุเหวาเราเสียงสําเนียงกอง    ระฆังฆองขานแขงในวังหลวง 

วันทองนองนอนสนิทรวง         จิตงวงระงับสูภวังค 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU370 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU370 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU370



 

394 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ฝนวาพลัดไปในไพรเถ่ือน         เลื่อนเปอนไมรูท่ีจะกลับหลัง 

ลดเลี้ยวเท่ียวหลงในดงรัง      ยังมีพยัคฆรายมาราวี 

ท้ังสองมองหมอบอยูริมทาง     พอนางดั้นปามาถึงท่ี 

โดดตะครุบคาบคั้นในทันที       แลวฉุดคราพารี่ไปในไพร 

สิ้นฝนครั้นตื่นตกประหมา        หวีดผวากอดผัวสะอ้ืนไห 
เลาความบอกผัวดวยกลัวภัย     ประหลาดใจนองฝนพรั่นอุรา 

ใตเตียงเสียงหนูก็กุกกก         แมงมุมทุมอกท่ีริมฝา 

ยิ่งหวาดหว่ันพรั่นตัวกลัวมรณา  ดังวิญญาณนางจะพรากไปจากกาย ฯ 

  คราน้ันขุนแผนแสนสนิท  ฟงความตามนิมิตก็ใจหาย 

ครั้งน้ีนาจะมีอันตราย   ฝนรายสาหัสตัดตํารา 

พิเคราะหดูท้ังยามอัฐกาล     ก็บันดาลฤกษแรงเปนหนักหนา 

มิรูท่ีจะแถลงแจงกิจจา     กอดเมียเมินหนานํ้าตากระเด็น 

จึงแกลงเพทุบายทํานายไป    ฝนอยางน้ีมิใชจะเกิดเข็ญ 

เพราะวิตกหมกไหมจึงไดเปน   เน้ือเย็นอยูกับผัวอยากลัวทุกข 
พรุงน้ีพ่ีจะแกเสนียดฝน    แลวทํามิ่งสิ่งขวัญใหเปนสุข 

มิใหเกิดราคีกลียุค    อยาเปนทุกขเลยเจาจงเบาใจ ฯ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 859) 
 

ในทางโหราศาสตร ความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนสามารถทํานายไดจากนิมิต ความฝน หรือลางบอกเหตุ เปนเหมือน
สัญญาณเตือนใหระมัดระวัง ซึ่งมักเปนเรื่องหรือเหตุการณท่ีไมอธิบายสาเหตุไมได เชน สัตวตาง ๆ รองทักในยามวิกาล มด 
ปลวก หรือกา ยกพวกมากัดหรือหรือจิกตีกันเปนฝูงใหญ ฟาผาเรือนหรือมีอุกาบาตรตก งูเลื้อยผานหนา หรือสัตวว่ิงมาตาย
ตรงหนา เปนตน ซึ่งถือวานิมิต ความฝน หรือลางบอกท่ีผูประสบเหตุการณจะตองไปดูตํารา เพ่ือใหทราบถึงเคราะหกรรมและ
หาวิธีการในการสะเดาะเคราะห เพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุรายหรือความเจ็บปวยข้ึน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2535, หนา 
33)  

 
3. ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรม 

ในการศึกษาคติชนคดีหรือเรื่องราวท่ีเก่ียวกับวิถีของพฤติกรรมมนุษยในสังคมท่ีสืบเน่ืองกันมาจนเปนประเพณี สิ่ง
หน่ึงท่ีไมสามารถทอดท้ิง คือ พิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรม หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใหบรรลุผลอยางใดอยางหน่ึง
ในทางรูปธรรมหรือนามธรรม (ก่ิงแกว อัตถากร, 2551, หนา 1) 

พิธีกรรมมีประโยชนตอการรักษาโรค กลาวถือ พิธีกรรมเปนวัฒนธรรมท่ีคนในสังคมไดสรางข้ึนเพ่ือเปนหลักประกัน
ความมั่นคงทางจิตใจ เมื่อประกอบพิธีกรรมใดพิธีกรรมหน่ึงไปแลว ผูทําน้ันยอมมีความสบายใจและมีความหวังในชีวิต เพราะ
เช่ือวาพิธีกรรมตองนําไปสูผลท่ีคาดหวังไว (ก่ิงแกว อัตถากร, 2525, หนา 2) ดังน้ัน พิธีกรรมกับภูมิปญญาการรักษาโรค จึงมี
ความสําคัญในการทําใหคนเรามีสภาวะทางจิตใจท่ีดีข้ึน ชวยลดความเครียดและความกังวลตาง ๆ ลง นอกจากน้ันยังสงผลดี
ตอสภาวะทางรางกายทําใหหายจากอาการเจ็บปวยอีกดวย 

ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรมท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน ท่ีสําคัญมี 2 พิธีกรรม ไดแก   
พิธีกรรมการทําขวัญ และ พิธีกรรมการโกนจุก 

 
1. พิธีกรรมการทําขวัญ 

   ขวัญ เปนสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด ขวัญทําใหคนเรามีความสุข ทําใหจิตใจของคนเราดําเนินชีวิตได
อยางมั่นคง หากประสบเหตุการณตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดความตกใจหรือหวาดกลัว ขวัญก็จะออกจากรางกายไปหรือท่ีชาวบาน
เรียกกันวา ขวัญหนีหรอืขวัญหาย ซึ่งจะสงผลใหคนเรามีอาการออนแอ เจ็บปวยหรืออาจจะเสียชีวิตได ความเช่ือเรื่องขวัญจึง
เปนความเช่ือท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547, หนา 76)  
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   พิธีกรรมการทําขวัญปรากฏในเรื่องขุนชางขุนแผนอยูหลายตอน เชน ในตอนกําเนิดขุนชางขุนแผน 
กลาวถึง พิธีกรรมการทําขวัญเดือนใหพลายแกว เมื่อพลายแกวมีอายุครบ 1 เดือน โดยมีการชวยกันจัดเตรียมสิ่งของหรือ
อุปกรณในการประกอบพิธีกรรม คือ บายศรี เครื่องเซนสังเวย ประกอบดวย กลวยนํ้าวา แตงกวา ดอกไมธูปเทียน และเตรียม
ขาวของเงินทองสําหรับผูกขวัญ จากน้ันมีการแตงตัวใหพลายแกวใสเครื่องประดับตาง ๆ และมีการจัดแจงใหญาติพ่ีนองและ
แขกท่ีมารวมในพิธีน่ังเปนวงกลมลอมผูรับขวัญ แลวเริ่มพิธีทําขวัญ โดยมีการยกบายศรีข้ึนทางหัวเด็กแลวโหข้ึนสามลา  
ยกแวนเทียนสงตอกันไปมาแลวโหเอาชัยใหพลายแกว ปรากฏขอความดังน้ี 
 

“แลวเรงรดัจัดแจงแตงบายศรี  เงินทองของดีมาผูกให 
กลวยนํ้าแตงกวาเอามาใส   ธูปเทียนดอกไมมีหลายพรรณ 
ใหหลานใสเสมาปะวะหล่ํา   กําไรทองคํางามเฉิดฉัน 
บาหวาทองผูกสองขางแขนน้ัน  สายกุดั่นท้ังแทงดังแกลงทํา 
เอวคาดสรอยออนซอนดอกลอย  ฝงพลอยมรกตสสีดขํา 
ผูกลูกพริกเทศดวยทองคํา   กําไรตีนนากเห็นหลากตา 
จัดแจงแขกนั่งเปนวงกนั   พงศพันธุพรอมอยูท้ังปูยา 
ยกบายศรีแลวโหขึ้นสามลา   เวียนแวนไปมาโหเอาชัย ฯ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 8) 
ในขณะประกอบพิธีกรรม ผูทําขวัญก็จะมีกลาวเชิญขวัญพลายแกวใหมาอยูในรางกาย จะไดมีความสุขสบาย เมื่อ

เวียนแวนเทียนเสร็จแลวจึงมีการโหเอาชัยอีก 3 ครั้ง ดับไฟเทียนและโบกควันเขาสูพลายแกว จากน้ันก็มีการอวยพรใหมีชัย
หรืออายุมั่นขวัญยืน ปรากฏขอความดังน้ี 

 
“ศรีศรีวันน้ีฤกษดีแลว   เชิญขวัญพลายแกวอยาไปไหน 
ขวัญมาอยูสูกายใหสบายใจ   ชมชางมาขาไทท้ังเงินทอง 
ขวัญเอยเจามาเถิดพอมา   อยาเท่ียวลากะเกณฑตระเวนทอง 
มาชมพวงแกวแลวพวงทอง   เขาของเหลือหลายสบายใจ 
ครั้นแลวจึงโหอีกสามที   ดับอัคนีโบกควันเจมิพักตรให 
ใหชันษายืนหมื่นปไป   มีชัยชํานะสวัสด ี
คร้ันทําขวัญเสร็จสําเร็จการ   วงศวานปรีด์ิเปรมเกษมศรี 
จนอายุพลายแกวไดหาป   พาทีคลองแคลววองไว ฯ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 9) 
   พิธีกรรมการทําขวัญ ยังปรากฏในตอนกําเนิดพลายงาม ซึ่งนางทองประศรีจัดพิธีกรรมเรียกขวัญใหพลายงาม 
หลงัจากท่ีทราบวาเปนหลานของตนและตองเดินทางไกลมาเปนระยะเวลานานตามลําพัง อาจทําใหขวัญหนีออกจากตัว โดย
ใหยายปลี ยายเปล และบาวคนอ่ืน ๆ ชวยกันทําบายศรี ใสขาวปลาอาหารคาว อาหารหวาน ไขขาว มะพราว ดอกไมธูปเทียน
และเครื่องหอมตาง ๆ ดังปรากฏขอความดังน้ี 

 
“ครั้นพลบค่ําย่าํฆองทองประศรี  เรียกยายปลียายเปลเขาเคหา 
เย็บบายศรีนมแมวจอกแกวมา  ใสขาวปลาเปรี้ยวหวานเอาพานรอง 
เทียนดอกไมไขขาวมะพราวพรอม  นํ้ามันหอมแปงปรุงฟุงท้ังหอง 
ลูกปะหล่ํากําไลไขออกกอง   บอกวาของพอเจาแตเยาวมา 
เอาสอดใสใหหลานสงสารเหลือ  ดวยหนอเน้ือนึกรักเปนหนักหนา 
เหมือนพอแผนแสนเหมือนไมเคลือ่นคลา   ท้ังหูตาคมสันเปนมันยับ 
พลางเรียกหาขาคนมาบนหอ   ใหน่ังตอตอกันเปนอันดับ 
บายศรีต้ังพร่ังพรอมนอมคํานับ  เจริญรับมิ่งขวัญรําพันไป ฯ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 527-528) 
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 จากน้ันนางทองประศรีไดกลาวคําเรียกขวัญใหกับพลายงาม ท่ีอาจจะหนีออกจากรางกายไปเท่ียวเลนอยูในปาเขา 
ใหกลับมาชมขาวของเครื่องทองท่ีบาน และใหขวัญกลับเขามาอยูกับตัวของพลายงาม จากน้ันมีการประกอบพิธีกรรมตาม
ข้ันตอนตาง ๆ ปรากฏขอความดังน้ี 
 

“ขวัญพอพลายงามทรามสวาดิ  มาชมภาชนะทองอันผองใส 
ลวนของขวัญจันทนจวงพวงมาลัย  ขวัญอยาไปปาเขาลําเนาเนิน 
เห็นแตเน้ือเสือสิงหฝูงลิงคาง  จะอางวางเวียนวกระหกระเหิน 
ขวัญมาหายาเถิดอยาเพลิดเพลิน  จงเจริญรอยปอยามภีัย 
แลวจุดเทียนเวียนวงสงใหบาว  มันโหกราวเกรียวลั่นสน่ันไหว 
คอยรับเทียนเวียนสงเปนวงไป  แลวดับไฟโบกควันใหทันที 
มะพราวออนปอนเจาท้ังขาวขวัญ  กระแจะจันทนเจิมหนาเปนราศ ี
ใหสาวสาวลาวเวียงท่ีเสียงด ี  มาซอปออซั้นทําขวัญนาย ฯ” 
 
 “พอเมื้อเมืองดง เอาพงเปนเหยา อึดปลาอึดขาว ขวัญเจาตกหาย 
ขวัญออนรอนเร วาเหวสูกาย อยูปลายยางยูง ทองทุงทองนา 
ขวัญเผือเมื้อเมิน ขอเชิญขวัญพอ ฟงซอเสียงออ ขวัญพอเจาจา 
ขาวเหนียวเต็มพอม ขาวปอมเต็มปา ขวัญเจาจงมา สูกายพลายเอย ฯ” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 528) 
 

ในตอนพระไวยถูกเสนห ไดมีการกลาวถึงการทําขวัญใหพลายชุมพลตอนท่ีเดินทางไปหานางทองประศรี ซึ่งตองผาน
ปาเขาลําเนาไพร พบกับสัตวปาและผีในปา อาจทําใหเกิดความตกใจและทําใหขวัญหายได จึงตองมีพิธีกรรมเรียกขวัญ 
ใหกลับมาอยูกับตัวของพลายชุมพล ปรากฏขอความดังน้ี 

 
“ครั้นพระสุริยนสนธยา พอโพลเพลเพลาจะเขาไต 
ทานผูเถาเจาเมืองสโุขทัย กับญาตวิงศนอยใหญอยูพรอมเพรยีง 
ทําขวัญหลายชายพลายชุมพล พวกผูคนโหลั่นสน่ันเสียง 
ทานยายสุกยายสายกับยายเชียง เขานั่งเคียงเรียกขวัญรําพันไป 
ขวัญเอยขวัญพอพลายชายชมุพล ท่ีอยูตนไมยูงสูงไมใหญ 
จะอางวางวังเวงวิเวกใจ ขวัญอยาไปอยูเขาลําเนาเนิน 
แตลวนผโีปงปาคาแขมรก ท้ังนกหคหงสหานทะยานเหิน 
ขวัญมาอยูเรือนเถิดใหเพลิดเพลิน ขออัญเชิญขวัญพอชมเงินทอง 
อายุยืนหมื่นปหนาพอหนา จงอยูดวยยายตาอยาเศราหมอง 
เปนสังฆราชบาตรแลวจีวรกอง ถือไมเทายอดทองเท่ียวเทศนธรรม 
แลวพ่ีนองพองญาติสิ้นท้ังหลาย เอาเงินตราผาลายมาทําขวัญ 
คอยอยูเย็นเปนสุขทุกคืนวัน ตายายน้ันรักใครกระไรเลย 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 951-952) 
 

พิธีกรรมการทําขวัญ เปนภมูิปญญาการรักษาโรคดวยพิธีกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึง ความเช่ือเรื่องขวัญกับการดูแล
และการปองกันโรคแบบพ้ืนบาน  อีกท้ังเปนการแนะนําสมาชิกใหมของครอบครัวใหกับญาติพ่ีนองไดรูจักกัน ถือวาเปนการ
แสดงถึงความสมัพันธท่ีดีของครอบครัวและญาติพ่ีนอง 
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2. พิธีกรรมการโกนจุก 
   เรื่องขุนชางขุนแผนในตอนกําเนิดพลายงาม เมื่อพลายงามอายุครบ 13 ป มีการเจริญเติบโตทางดาน
รางกายหรือแตกเน้ือหนุมแลวน้ัน นางทองประศรีไดจัดพิธีการโกนจุกใหกับพลายแกว เพ่ือเปนการปองกันโรคภัยไขเจ็บ และ
เปนการแสดงวาพลายแกวเขาสูชวงวัยรุน โดยมีการนิมนตพระสงฆมาเปนผูทําพิธี ดังน้ี 
 

“จนอายุพลายงามสิบสามขวบ  ดูขาวอวบอวนทวนเปนนวลหนา 
ดวยเน้ือแตกแรกรุนละมุนตา   กิริยาแยมยิ้มหงิมหงิมงาม 
นัยนตากลมคมขําดดูําขลบั   ใครแลลบัรักใครปราศรยัถาม 
ทองประศรีดีใจไลฤกษยาม   ไดสิบสามปแลวหลานแกวก ู
จะโกนจุกสุกดิบขึน้สิบคํ่า   แกทํานํ้ายาจีนตมตีนหม ู
พวกเพ่ือนบานวานมาผาหมากพล ู บางปดปูเสื่อสาดลาดพรมเจยีม 
ท้ังหมอเงินหมอทองสํารองตั้ง  มีท้ังสังขใสนํ้ามนตไวจนเปยม 
อัฒจรรยช้ันพระก็ตระเตรียม   ตามธรรมเนียมฆองกลองฉลองทาน 
ถึงวันดีนิมนตขรัวเกิดเฒา   อยูวัดเขาชนไกใกลกับบาน 
พอพิณพาทยคาดตระสะธุการ  ทานสมภารพาพระสงฆสิบองคมา 
น่ังสวดมนตรจนจบพอพลบค่าํ  ก็ซัดนํ้ามนตสาดเสยีงฉาดฉา 
ผูชายเสยีดเบียดสาวชาวละวา  เสียงเฮฮาฮึดฮัดเมื่อซัดนํ้า 
ผูหญิงหยิกตะกายผูชายทับ   เสียงหนุบหนับเหนาะแหนะแขยะขยํา 
จนอีหังคลั่งใจถีบไอดํา   ลุกข้ึนปล้ํากันออกอึงเสียงตึงตัง 
ทองประศรีดีใจวาใครแพ   สนุกแนแลวไอดําปล้าํอีหัง 
แลวใหหลานผลดัผามาเกกัง   เขาไปน่ังกราบกรานสมภารครู” 

(ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 533-534) 
 

พิธีกรรมการโกนจุก นอกจากสะทอนเห็นถึงภูมิปญญาการปองกันและการรักษาโรคดวยพิธีกรรมแลว ยังสะทอนให
เห็นถึงพิธีกรรมท่ีเปนรหัสหรือสัญลักษณของการเปลี่ยนผานสภาวะของชวงวัย กลาวคือ เด็กท่ีผานพิธีกรรมการโกนจุกแลวน้ัน 
เปนการเปลี่ยนผานสภาวะของชวงวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ ท้ังน้ีเปนการเตรียมพรอมใหเด็กกาวไปสูการเจริญเติบโตทางดาน
รางกายท่ีสมบูรณและดานจิตใจท่ีดี เพ่ือการเปนผูใหญท่ีดีในอนาคตตอไป 
 
สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ  

ภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรือ่งขุนชางขุนแผน สามารถจําแนกได 3 ประเภท ตามวิธีการรักษา
โรค ไดแก 1) ภูมิปญญาการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร 2) ภูมิปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตร และ 3) ภูมิปญญาการ
รักษาโรคดวยพิธีกรรม ซึ่งภูมิปญญาการรักษาโรคดังกลาวสอดคลองกับภูมิปญญาการรักษาโรคของหมอพ้ืนบานท่ีมีการดูแล
และรักษาโรคหลายกลุม ไมวาจะเปน 1) กลุมการปองกันรักษาและถือปฏิบัติดวยพิธีกรรมหรือพิธีกรรมบําบัด 2) กลุมการ
ปองกันรักษาทางกายหรือกายบําบัด 3) กลุมการปองกันรักษาทางยาหรือสมุนไพรบําบัด และ 4) กลุมการปองกันรักษาดวย
อาหารและการกินหรืออาหารบําบัด (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2547, หนา 21) อีกท้ังยังสอดคลองกับแนวคิดเรื่องสุขภาพและ
ความเจ็บปวยในสังคมไทย ท่ีวาดวยแนวคิดเรื่องของโหราศาสตร เคราะหกรรม กับความเจ็บปวย เปนเรื่องของความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมิติของเวลาและสถานท่ี หรือกาละและเทศะ สารสาระสําคัญอยูท่ีระบบวิธีคิดท่ีตอบสนองตอจิตใจของ
มนุษยท่ีตองการความมั่นคงทางจิตใจ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, 2535, หนา 33-34) 

 ภมูปิญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องขุนชางขุนแผน แสดงใหเห็นถึงองคความรูของการรักษาโรค
ของการแพทยพ้ืนบานไทยท่ีเปนการดูแล การปองกัน และการรักษาโรคท้ังทางรางกายและทางจิตใจ  

การรักษาโรคทางกาย เปนภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีมีการดูแล การปองกัน และการรักษาโรค ไมใหรางกายมีอาการ
เจ็บปวย หากมีอาการเจ็บปวยจะตองมีการรักษาและพบหมอประเภทตาง ๆ ตามอาการท่ีเปน ยกตัวอยางเชน ในกรณีของขุน
ชางและพลายชุมพล จากท่ีกลาวไปน้ัน มีอาการเจ็บฟกชํ้าท่ีรางกาย ก็ใชไพลท่ีมีสรรพคุณทางยาในการรักษาใหหายจากอาการ
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เจ็บน้ัน และอีกกรณีหน่ึงของนางแกนแกว (ขุนชางขุนแผน, 2545, หนา 50) ท่ีมีอาการเจ็บปวยทางรางกาย โดยเปนโรคบิด
ริดสีดวง แตไมไดรับการรกัษาโรคกับหมอพ้ืนบานท่ีความรูและความสามารถทางโรคน้ันตั้งแตตน จึงทําใหไมไดรับการดูแลและ
การรักษาท่ีดี นางแกนแกวจึงเสียชีวิตไป  

สวนการรักษาโรคทางจิตใจ เปนภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีเก่ียวของกับหลักโหราศาสตรและพิธีกรรม ซึ่งมีเรื่องของ
ความเช่ือท่ีเปน “นามธรรม” แสดงออกผานพิธีกรรม ใหเปน “รูปธรรม” จนกลายเปน “องคความรูในการรักษาโรค” ภูมิ
ปญญาการรักษาโรคตามหลักโหราศาสตรและพิธีกรรม มีอิทธิพลตอความรูสึก ความคิดของชีวิตและจิตวิญญาณของคน 
สอดคลองกับ ก่ิงแกว อัตถากร ไดกลาวถึง คุณสมบัติของพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับจิตใจ (ก่ิงแกว อัตถากร, 2525, หนา 5) วา 
พิธีกรรมเปนการกระทําข้ึนเพ่ือตอบสนองจิตใจ หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีอางวามีอํานาจ แมไมมีตัวตน แตเปนสิ่งท่ีจิตยอมรับวามี
สภาวะเหนือธรรมชาติหรือมีสภาวะเหนือปกติวิสัย ซึ่งในการประกอบพิธีกรรม ผูประกอบพิธียอมหวังผลอันดับแรก เปนเรื่อง
ของความสบายใจและการมีกําลังใจ ความเช่ือมั่นน้ีเปนเครื่องหลอเลี้ยงใจและกาย หากขาดสิ่งไปชีวิตก็ดํารงอยูเหมือนปวยเสยี 
ครึ่งหน่ึง เปนการปวยเพราะความกังวลและความระแวง ดวยเหตุน้ี พิธีกรรมจึงเปนท้ังอาหารและยาสําหรับจิตใจและอารมณ
ของมนุษย นอกจากน้ียังสอดคลองกับ สุรเชษฐ คูหาเลิศ ไดสรุปองคความรูในงานวิจัยเรื่อง กระบวนการรักษาโรคและบทบาท
หนาท่ีของหมอพิธีกรรมพ้ืนบานในอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง (สุรเชษฐ คูหาเลิศ, 2558, หนา 92) ท่ีกลาวถึง พิธีกรรมเปน
รหัสหรือสัญลักษณในการทําความเขาใจสาระสําคัญของชีวิต ในแตละข้ันตอนของพิธีกรรมจะมีสัญลักษณของความเช่ือท่ีแฝง
อยู ไมวาจะเปนสัญลักษณของความเช่ือในอุปกรณท่ีใชในการประกอบพิธีกรรม ในบทสวดหรือทาทางในการประกอบพิธีกรรม
ของหมอพิธีกรรมพ้ืนบาน พิธีกรรมจึงมีความสําคัญในการทําใหคนเรามีสภาวะทางจิตใจท่ีดีข้ึน ลดความเครียดและความกังวล
ตางๆ ลงได สงผลดีตอสภาวะทางรางกายทําใหอาการเจ็บปวยได 
 
ขอเสนอแนะ 

แนวทางการศึกษาภูมิปญญาการรักษาโรคท่ีปรากฏในวรรณคดีไทยครั้งตอไปน้ัน อาจศึกษาเพ่ิมเติมในวรรณคดีไทย
ท่ีไดรับอิทธิพลมาจากวรรณคดีอินเดียและวรรณคดีพุทธศาสนาอันเปนตนทางของวัฒนธรรมหลวงท่ีสงอิทธิพลมาถึง ซึ่งจะ
นําไปสูความเขาใจในกระบวนการรักษาโรคตลอดจนวิธีการรักษาท่ีอาจมีความเช่ือมโยงถึงกัน  
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ปญหาการกาํหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ: กรณีศึกษาอําเภอแมสะเรียง  

จังหวัดแมฮองสอน 
Problems of Citizenship Status of Stateless People: Case Studies of 

Maesarieng District, Maehongson Province 
 

สุวิดา จิตวิขาม   
วัชรี ศรีคํา 

สาขาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                  

บทคัดยอ 
บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ในป พ.ศ. 
2560-2561 โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 11 คน ท่ีไดจากการสุมอยางเฉพาะเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดย
การพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน            
เกิดจากบุคคลไรสัญชาติและหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงปญหาท่ีเกิดจากบุคคลไรสัญชาติ ไดแก การขาดความรูเรื่องสิทธิของตนตามกฎหมาย
และขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติ ขาดทุนทรัพยเพ่ือใชในการเดินทางและใชในขั้นตอนการดําเนินการของรัฐ เอกสารหายและ
ขอมูลเอกสารผิดพลาด ปญหาจากระยะทางของหมูบานหางไกลจากอําเภอและการเดินทางมีความยากลําบาก ปญหาพยานบุคคลไม
สามารถเดินทางมาใหการไดเน่ืองจากเจ็บปวย สวนปญหาท่ีเกิดจากภาครัฐ ไดแก บุคลากรไมเพียงพอในการใหบริการ ขาดงบประมาณ 
ความไมตอเน่ืองในการทํางานของเจาหนาท่ี บุคลากรขาดความชํานาญ ขั้นตอนการดําเนินการขอสัญชาติมีหลายขั้นตอนและใช
เวลานาน 

 
ABSTRACT 

This article purports to investigate problems of citizenship status of stateless people living in Maesarieng district, 
Maehongson province.  Data is gathered in 2017-2018 by in-depth interviews of 11 people identified by purposive 
sampling method. The data has been analyzed by utilizing descriptive -analysis. Findings of the study explicate 
that problems of citizenship status of the stateless people in the district under study can be identified into 2 
main causes. The dual causes consist of the problems caused by the stateless people themselves and the ones 
caused by state officials. The problems caused by the stateless people include: lacking of knowledge on citizen’s 
legal rights, lacking of knowledge on citizenship procedures, monetary inefficiency as required to afford their 
travelling costs and the government fee, document lost and mistaken document, difficulties of long distance from 
their villages to the district office and poor road conditions, as well as missing witnesses as they could not travel 
to complete a required procedure at the district office due to illness. The problems caused by the state officials 
include: insufficient services due to lacking of the state officials, lacking of governmental budget, discontinuity and 
lacking of skills of the state officials working on citizenship status, as well as complicated and prolonged 
citizenship status procedures.  
 
บทนํา 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหเกิด
การอพยพเขามาในประเทศไทยไมวาจะจากการหลบหนีเขาเมือง เน่ืองจากหนีภัยสงครามจากประเทศตนทางหรือการ
แสวงหาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทําใหประชากรประเทศเพ่ือนบาน เชน ลาว กัมพูชา พมา และเวียดนาม อพยพเขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก และมีหลายกลุมชาติพันธุ เชน กะเหรี่ยง อาขา มง เปนตน บุคคลเหลาน้ีบางกลุมเขาเมืองผิด
กฎหมายและมาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย หรือบางกลุมก็มีเช้ือสายเดียวกันเปนญาติพ่ีนองกับคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยมา
นานโดยเฉพาะตามชายแดนตางๆ ซึ่งมีการไปมาหาสูกันมาตั้งแตกอนการปกปนเขตแดนระหวางประเทศ (กฤษฎา บุญราช 
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2560: 2-3) ซี่งคนเหลาน้ี บางสวนไมไดรับสัญชาติไทยและไมมีเอกสารยืนยันการเปนบุคคลในประเทศตนทางท่ีอพยพมา ทํา
ใหกลายเปนคนไรสัญชาติ ไมสามารถเขาถึงบริการท่ีจําเปนในภาครัฐ ท้ังในดานการศึกษา บริการสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 
รวมท้ังโอกาสในการประกอบอาชีพ 

พันธุทิพย กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2548: 12) ใหคํานิยามของคนไรสัญชาติวา คือบุคคลท่ีไมมีสัญชาติของรัฐใด
เลย แตภายหลังจากท่ีไดพิจารณาตามกฎหมายวาดวยสัญชาติของรัฐท่ีมีจุดเกาะเก่ียวท่ีแทจริงกับบุคคลน้ันแลว คนไรสัญชาติ
ไมอาจไรรัฐ ถาหากวามีรัฐใดรัฐหน่ึงบนโลกใบน้ียอมรับใหสิทธิอาศัยอยู บุคคลน้ันก็อาจตั้งบานเรือนในรัฐท่ีใหภูมิลําเนา        
โดยชอบดวยกฎหมาย และสถานภาพของบุคคลน้ันอาจเปนคนตางดาว ซึ่งสุนีพร หลี่จา และคณะ (ม.ป.ป.: 56) ระบุวา 
อาจจะมีท้ังคนตางดาวจริงๆ และผูท่ีมีฐานะทางกฎหมายท่ีเปนผูมีสญัชาติไทย เพียงแตยังไมมีการพิสูจน หรือไมมีโอกาสพิสูจน 
หรือไมมีพยานหลักฐานในการพิสูจน ซึ่งกรณีดังกลาว ถือวาเปนการลิดรอนสิทธิความเปนผูมีสัญชาติไทย ทําใหเสียโอกาสใช
สิทธิตางๆ เปนอยางมาก เชน สิทธิในการทํางานของคนไรสัญชาติ ตามบทบัญญัติกฎหมายและกรอบนโยบายของรัฐท่ี
เก่ียวของ ในทางกฎหมายคนไรสัญชาติมีสิทธิท่ีจะทํางานได แตในความเปนจริง คนไรสัญชาติมีสิทธิท่ีจะทํางานแตตองอยู
ภายใตเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และการทํางานนอกพ้ืนท่ีตองขออนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี ซึ่งสวนมากจะออกทํางาน
โดยไมมีใบอนุญาตออกนอกพ้ืนท่ี นอกจากน้ียังมีการจํากัดการใหสิทธิในการทํางานโดยจํากัดอาชีพ 27 อาชีพ ซึ่งสวนมากเปน
อาชีพชาง งานบางอยางตองอาศัยทักษะในการทํางานและในบางกรณีท่ีไดรับการศึกษาในระดับสูงแตไมสามารถประกอบ
อาชีพท่ีนอกเหนือจากขอจํากัด 27 อาชีพได (อารยา ชินวรโกมล 2547: 164-173) 

หลักการสากลของการไดสัญชาติโดยการเกิดตามกฎหมายระหวางประเทศน้ัน การไดสัญชาติโดยการเกิดจะมีอยู        
2 ลักษณะ คือ การไดสัญชาติตามหลักการสืบสายโลหิตจากบิดามารดา คือ บิดามารดามีสัญชาติใด บุตรยอมไดสัญชาติน้ัน 
กับการไดสัญชาติโดยหลักดินแดนท่ีเปนถ่ินกําเนิด ผูใดเกิดในดินแดนของประเทศใดยอมไดสัญชาติของประเทศน้ัน              
แตเน่ืองจากหลักการในการใหสัญชาติของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดคนไรสัญชาติ 
โดยเฉพาะผูท่ีเกิดในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2515 เมื่อประเทศไทยเริ่มมีปญหาเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ มีการขยายลัทธิ
การปกครองในระบอบคอมมิวนิสตเขามาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต รัฐบาลในขณะน้ันไดออกประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 337 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการไดสัญชาติตามหลักดินแดน  โดยไดเพ่ิมเง่ือนไขวา 
บุคคลท่ีจะไดสัญชาติไทยโดยการเกิดน้ัน บิดาหรือมารดาจะตองไมใชคนตางดาวท่ีเขาเมืองช่ัวคราวหรือผิดกฎหมาย ทําใหผูท่ี
เกิดในประเทศไทยท่ีเปนบุตรของคนตางดาวไมไดสัญชาติไทย และยังมีผลตอบุคคลท่ีไดสัญชาติไทยจากหลักการเดิมกอน
ประกาศของคณะปฏิวัติท่ีมีบิดามารดาเปนคนตางดาวน้ันถูกถอนสัญชาติ (กฤษฎา บุญราช 2560: 3) 

แมวาภายหลังจะมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว แตหลักการใหสัญชาติไทยน้ันก็ยังคงมีเง่ือนไขอยูตาม
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  คือ บุคคลท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยจะไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิดถามีบิดา
หรือมารดาเปนคนตางดาวท่ีเขาเมืองช่ัวคราวหรือเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย และใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูพิจารณาใหไดเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดไว ซึ่งอยูในรูปแบบของมาตรา 7 ทวิวรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 นอกจากน้ีการดําเนินการใหสัญชาติยังพิจารณา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2551 กําหนดให
บุคคล 3 กลุม คือ ผูท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยจากมารดาหรือบิดาอพยพเขามาในประเทศไทยและจดทะเบียนสมรสกัน           
ผูท่ีเคยมีสัญชาติเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแตถูกถอนสัญชาติไทย เปนผูมีสิทธิไดสัญชาติไทย ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด คือ
บุคคลน้ันตองเปนผูท่ีอาศัยอยูจริงในราชอาณาจักรไทยติดตอกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเปนผูมีความประพฤติ
ดี หรือทําคุณประโยชนใหแกสังคมหรือประเทศไทย  

นอกจากน้ี ยังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑการ
ใหสัญชาติไทยโดยใหบุตรของชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทย หรือเด็กและบุคคลท่ีกําลังศึกษา        
เลาเรียนอยูในสถาบันการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาแลวท่ีเกิดในราชอาณาจักร โดยมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาวอ่ืนท่ี
ไมใชชนกลุมนอยหรือกลุมชาติพันธุตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดทําทะเบียนประวัติ หรือไมปรากฏบิดามารดา หรือถูกบิดา
มารดาทอดท้ิงตั้งแตวัยเยาวและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดใหไดสัญชาติไทยโดยท่ัวไป ซึ่งประกาศใชตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ 
2560 โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2551 จะเห็นไดวา กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาใหสัญชาติและกําหนดสถานะบุคคลมีจํานวนมากและมีแนวทางการปฏิบัติท่ีซับซอน ใชเวลานาน 
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การกําหนดสถานะบุคคลมิไดหมายถึงเพียงการใหสัญชาติเทาน้ัน แตหมายถึงการกําหนดใหบุคคลมีสถานะถูกตองตาม
กฎหมาย  คําวา “สถานะของบุคคล” ตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง สถานะตามกฎหมายท่ีจะไดรับความคุมครองสิทธิในการเปนบุคคลและสิทธิท่ีจะไดรับความ
คุมครองในการเปนบุคคล การจะไดรับความคุมครองตามสิทธิน้ันหรือไม ตองพิจารณาจากความเปนบุคคลของผูน้ันเปนหลัก 
เชน การโตแยงเก่ียวกับสัญชาติของบุคคล เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: เว็ปไซต) ซึ่งการกําหนดสถานะบุคคลอาจ
มีท้ังผูท่ีไดรับการสํารวจเพ่ือจัดทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน คนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย 
คนตางดาวบางจําพวกท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง หรือผูหนีภัยจากการสูรบ 

สวนการศึกษาท่ีเก่ียวของกับปญหาการกําหนดสถานะบุคคลพบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจากบุคคลผูไรสัญชาติ 
เจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ังกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของ ซึ่งในดานปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคลผูไรสัญชาติน้ัน งานวิจัยของ อารยา 
ชินวรโกมล (2547 : 164-173) อาทิตย วงศอทิติกุล (2549: 105)  อรสา จันทรชุม (2551: 148) กิติวรญา รัตนมณี (2552: 
113) กิติวรญา รัตนมณี (2552: 113) สรุปปญหาในลักษณะเดียวกันคือ คนไรสัญชาติไมทราบถึงสิทธิของตนเอง การยื่นคํา
รองขอแจงเกิดเกินกําหนดและคํารองขอเพ่ิมช่ือเขาในทะเบียนราษฎรน้ัน บุคคลท่ียื่นคํารองไมมีความรูเก่ียวกับสิทธิของตนเอง 
จึงไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร ไมเขาใจข้ันตอนการดําเนินการ กลัวการติดตอสื่อสารกับเจาหนาท่ี ขาดทุนทรัพยใน
การจายคาเดินทางและคาธรรมเนียม สวนในกรณีท่ีไมมีเอกสารใดๆ มาใชยืนยัน และมีความจําเปนตองใชพยานบุคคลพบวา 
มีปญหาในการติดตอเพ่ือขอใหเปนพยานเชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานไมยินยอมท่ีจะเปนพยานให ซึ่งสอดคลองกับท่ีนิวัติ 
วุฒิ (2555: 35) ระบุวา ปญหาคนไรสัญชาติน้ันเบ้ืองตนอาจเกิดการการไมมีความรู ไมรูวาสัญชาติคืออะไรและมีไวทําไม และ
ไมรูถึงความจําเปนในการจดทะเบียนการเกิด ไมมีหลักฐานในนํามาแสดงในการพิจารณา ซึ่งสงผลกระทบถึงสิทธิตางๆ ของคน
ไรสัญชาติ 

ปญหาท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีรัฐน้ัน โชคชัย ศรีหิรัญรัตน (2542: 74) อารยา ชินวรโกมล (2547 : 164-173) อรสา จันทร
ชุม (2551: 148) กิติวรญา รัตนมณี (2552: 113) และนิวัติ วุฒิ (2555: 35) เสนอวา ปญหาการกําหนดสถานะบุคคล น้ัน 
เจาหนาท่ีรัฐมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายของรัฐท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากไมไดรับการช้ีแจงใหมีความรูในการดาํเนินการกําหนด
สถานะบุคคล โดยเฉพาะประเดน็ท่ีซับซอน ตองใชวิธีแกปญหาท่ีหลากหลาย ประเด็นหน่ึงคือเกิดจากการท่ีไมไดมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหา ซึ่งกอใหเกิดการแกไขปญหาท่ีไมสอดคลองกับพ้ืนท่ีและข้ันตอนการปฏิบัติการ ไดแก 
เจาหนาท่ีปฏิบัติมีหนาท่ีท่ีรับผิดชอบประจําอยูแลว ข้ันตอนการปฏิบัติงานกําหนดสถานะบุคคลมีความจําเปนท่ีตองใชเวลา
ตอเน่ืองและใชระยะเวลานาน จึงดําเนินการไดเพียงไมก่ีรายในแตละพ้ืนท่ี การขาดความพรอมของงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานและขาดความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปญหาการติดตอสื่อสารกับชาวเขาท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลท่ีการสื่อสาร
เขาไมถึงและเจาหนาท่ีไมสามารถพูดภาษาของกลุมชาติพันธุได นอกจากน้ี เจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของไมมีความรูความชํานาญใน
การแกไขปญหาสถานะบุคคล เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอทําใหเกิดความลาชาและไมใสใจตอปญหาการแกไขสถานะ
บุคคล ดังน้ัน เพ่ือใหไดสัญชาติก็อาจจะมีการทุจริตของเจาหนาท่ีเชน การสวมช่ือบุคคลอ่ืน ขาดการประสานความเขาใจใน
การจัดการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาดการประชาสัมพันธใหแกคนไรสัญชาติไดรับทราบ บางครั้งก็เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกขอมูล เน่ืองจากสื่อสารไมตรงกันและไมเขาใจกัน  

นอกจากน้ี ปญหาคนไรสัญชาติยังเกิดจากกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซึ่งอาทิตย วงศอทิติกุล (2549: 105) สรุปวา การไร
สัญชาติน้ัน เกิดข้ึนเพราะพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 ทวิ ท่ียินยอมใหบุคคลสามารถไดสัญชาติไทยจากการ
สืบสายโลหิต และโดยหลักดินแดน แตมีการแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535 ท่ีมเีง่ือนไขในการใหสัญชาติคือ บุคคลท่ีเกิดใน
ประเทศไทยจากบิดาหรือมารดาท่ีเปนตางดาวยอมไมไดสัญชาติไทย  สวนประเด็นดานนโยบายน้ัน ประทีป นทีทวีวัฒน 
(2551: 55) พบวา นโยบายการแกไขปญหาคนไรสัญชาติในภาพรวมคือ การเรงสํารวจทําทะเบียนประวัติบุคคลและการให
กําหนดสถานะแกคนไรสัญชาติ แตในทางปฏิบัติการพบวา การดําเนินการมีข้ันตอนท่ียุงยากและซับซอน ทําใหในการ
ดําเนินการมีความลาชาเปนอยางมาก 

สันติพงษ มูลฟอง (สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2560)   ระบุวา สถิติคนไรสัญชาติท้ังหมดในประเทศไทยมีจํานวน 
834,465 คน ซึ่ง 5 อันดับแรกไดแก จังหวัดเชียงใหม จํานวน  130,043  คน จังหวัดเชียงราย  จํานวน 118,407 คน จังหวัด
ตาก  จํานวน 102,393 คน จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 75,440 คน และจังหวัดแมฮองสอน จํานวน  43,918 คน ตามลําดับ 
จากขอมูลจํานวนไรสัญชาติท่ีกลาวมาขางตนพบวา ภาคเหนือเปนภาคท่ีมีจํานวนคนไรสัญชาติมากท่ีสุด รัฐบาลกําหนด
นโยบาย มาตรการและวิธีการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของคนไรรัฐไรสัญชาติดังน้ี  
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1. การแกไขปญหาบุคคลท่ีไมมีเอกสารทะเบียนราษฎร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดปรับปรุงแกไข 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ใหนายทะเบียนสามารถจัดทําทะเบียน
ราษฎรใหกับคนไรรัฐไรสัญชาติไดเหมือนประชาชนไทยท่ัวไป คือ รับแจงเกิดหรือจดทะเบียนการเกิดและออกสูติบัตรใหกับคน
ท่ีเกิดในราชอาณาจักรไทยทุกคน ไมวาบิดามารดาของเด็กจะเปนคนตางดาวประเภทใด มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม       
ก็ตาม และจัดทําทะเบียนประวัติคนไรรัฐไรสัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี และตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร (มาตรา 38 
วรรคสอง) รวมท้ังการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย และบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน 

2. การแกไขปญหาเรื่องสิทธิอาศัยในประเทศไทย เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีซึ่งมีสถานะเปนคนท่ีเขาเมืองโดยไมชอบดวย
กฎหมาย สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดอยางถูกตอง รัฐบาลจึงไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 ออกมติคณะรัฐมนตรีใหคนไรรัฐไรสัญชาติ สามารถอาศัยอยูในประเทศไทยไดโดยถูกตอง เชน การไดสิทธิอาศัยอยูใน
ประเทศไทยเปนการช่ัวคราวในระหวางรอการดาํเนินการในเรื่องตางๆ เชน การดําเนินการใหสถานะบุคคล หรือรอการสงกลับ
ประเทศเดิมตามขอตกลงระหวางประเทศ การใหคนไรรัฐไรสัญชาติท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวตาม
มติคณะรัฐมนตรี ไดรับสถานะเปนคนตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายคือการขอใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 

3. การแกไขปญหาเรื่องสัญชาติสําหรับบุตรของคนไรรัฐไรสัญชาติท่ีเกิดในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. 2508 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายกรณีข้ึนอยูกับ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานะของบุคคลน้ันๆ ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว (ประชาไท 2560: เว็บไซต) 

การแกไขปญหาคนไรสัญชาติในจังหวัดแมฮองสอน มีท้ังหนวยงานรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรชุมชน ท่ีเขา
มามีบทบาทในการแกไขปญหา โดยองคกรพัฒนาเอกชนท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในการแกไขปญหาคนไรสัญชาติ คือ        
ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน ท่ีอาศัยปจจัยทางดานความสัมพันธและความไววางใจท่ีอยูในระดับชุมชนเปนตัวเช่ือมตอ
ในการประสานงานเพ่ือใหคําปรึกษาปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ  แตการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติน้ัน           
มีปญหาบางประการท่ีศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนไมสามารถแกไขปญหาไดจึงตองสรางเครือขายพันธมิตร นักวิชาการ 
ท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและผูมีอํานาจระดับสูงในการผลักดันนโยบายตางๆ เพ่ือแกไขปญหาดานสถานะบุคคลและ
สัญชาติ  ดังน้ัน เมื่อ พ.ศ. 2554 นายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ ไดเขามาดํารงตําแหนงนายอําเภอแมสะเรียง มีการจัดตั้ง
คณะทํางานการแกไขปญหาบุคคลไรสัญชาติ ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนจึงเขารวมเปนคณะทํางานในระดับอําเภอ ซึ่ง
ในระหวางท่ีนายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมสะเรียงในป พ.ศ. 2554-2555 ชาวบานไดรับอนุมัติในการ
ขอสัญชาติไทยจํานวน 243 ราย เมื่อนายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ ไดดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เมื่อ พ.ศ. 
2560 มีการนําปญหาคนไรสัญชาติมากําหนดเปนนโยบายจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหาคนไรสัญชาติในระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ โดยแตงตั้งใหศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนรวมเปนคณะทํางานดวย   

ผูวิจัยมีโอกาสไปฝกงานท่ีศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน จังหวัดแมฮองสอน และทํางานในพ้ืนท่ีอําเภอแมสะเรียง 

ซึ่งทวี มอนจองตระกูล (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561) ระบุวา มีจํานวนคนไรสัญชาติท้ังหมดจํานวน 3,144 คน แบงเปน
บุคคลท่ีไมมีสถานะทางทะเบียนจํานวน 2,571 คน บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงจํานวน 527 คน บุคคลไมมีสัญชาติไทยจํานวน 46 คน 
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหากําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยการศึกษาครั้งน้ีรวบรวมขอมูลจาก
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางจํานวนรวม 11 คน ประกอบดวย ผูไรสัญชาติ จํานวน 5 คน เจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเครือขาย
เด็กและชุมชน จํานวน 3 คน และเจาหนาท่ีรัฐอําเภอแมสะเรียงจํานวน 3 คน ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยาง
เฉพาะเจาะจง จากผูท่ีมีสวนเก่ียวของและยินดีใหความรวมมือเพ่ือท่ีจะทําใหไดขอมูลครบถวนและสมบูรณ 
 
ผลการศึกษา 

กลุมตัวอยางผูไรสญัชาติจํานวน 5 คน เปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร รับจางท่ัวไป 
อาสาสมัครและกําลังศึกษา อายุระหวาง 15-65 ป กลุมตัวอยางมรีายไดเฉลี่ยจํานวน 2,000–7,000 บาทตอเดือน มสีมาชิกใน
ครอบครัวตั้งแต 2-8 คน คนในครอบครัวสวนใหญไมไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยเฉพาะผูใหญ สวนเด็กกําลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา  
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ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
 ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสัญชาติ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน เกิดจากบุคคลท่ีมีสวน
เก่ียวของในกระบวนการกําหนดสถานะบุคคล ไดแก บุคคลไรสัญชาติและเจาหนาท่ีรัฐ 

1. ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลท่ีเกิดจากบุคคลไรสัญชาต ิ
1.1 ขาดความรูในสิทธิของตนเองตามกฎหมาย บุคคลไรสัญชาติอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีสูงท่ีหางไกลจากเมือง 

ขาดการกระจายขาวสารเขามาในพ้ืนท่ีและความไมเขาใจในขอกฎหมายจึงไมทราบวาตนมีสิทธิตามกฎหมายอยางไร ไมได
รับทราบขอมูลขาวสารและเมื่อมีประกาศตางๆ หรือขอกฎหมายท่ีมีการประกาศใช ก็ไมทราบวาสิทธิของตนน้ันเปนไปตาม
กฎหมายหรือเง่ือนไขในขอใด ไมทราบขอเท็จจริงวาตนน้ันมีสิทธิหรือไม รวมไปถึงการไปแจงเกิดใหกับบุตรของตนเองซึ่งเปน
สิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจะทําใหไดหลักฐานสําคัญเพ่ือยืนยันตัวตนของบุตร ดังเชนในกรณีของนางดีเก  
  “ฉันเปนลูกของนางอินพอ แมของฉันไมมีเอกสารใดๆและไมมีเลขบัตรประจําตัวเน่ืองจากตกหลนและ
ไมไดรับการสํารวจใดๆทําใหในวันท่ีฉันเกิด แมของฉันไมไดไปไปแจงเกิดใหเพราะคิดวาตนเองไมมีสิทธิและไมมีเอกสาร
อะไรเลย ฉันจึงกลายเปนผูท่ีไมมีเอกสารอะไรและกลายเปนคนไทยตกหลนตามแม” (นางดีเก ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ,                        
21 กรกฎาคม 2560) 
สวนกรณีของนายสุรชาติ พบวา 

“ท่ีแมผมไมไดไปแจงเกิดใหตอนท่ีผมเกิดเพราะวาเขาไมรูในเรื่องของความสําคัญและไมรูวาตองแจงเกิด 
เพราะวาการใชชีวิตในเมื่อกอนก็ใชชีวิตหากินตามปาตามเขาเลยไมรูวามันสําคัญยังไง” (นายสุรชาติ ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ,  
11 มกราคม 2561) 

1.2 ขาดความรูในข้ันตอนการดําเนินการขอสัญชาติไทย ข้ันตอนการพิสูจนสถานะในการขอสัญชาติไทย
น้ันมีความละเอียดและซับซอนอยูมากและมีหลากหลายข้ันตอน ผลจากการศึกษาพบวาชาวบานสวนมากไมทราบในข้ันตอน
การดําเนินการตั้งแตการเตรียมเอกสารไปจนถึงการติดตอกับเจาหนาท่ีทําใหชาวบานน้ันไมไดไปดําเนินการ และการไปติดตอ
กับเจาหนาท่ีในข้ันตอนตางๆ ชาวบานไมทราบรายละเอียดวาตองดําเนินการอยางไร ไมทราบวาจุดเริ่มตนและการสิ้นสุด
กระบวนการการดําเนินการน้ันคืออะไร ทําใหชาวบานมีการดําเนินการผิดพลาด ดังกรณีของนางดีเก  
  “ฉันไดตรวจดีเอ็นเอกับปาของฉันท่ีเปนคนไทย ผลท่ีออกมาคือเช่ือถือไดวามีเช้ือสายเดียวกันจริงตาม
สายโลหิต แตเมื่อไดผลตรวจมาฉันก็ไมไดดําเนินการยื่นเรื่องของเพ่ิมช่ือท่ีอําเภอเพียงแตนําเอกสารผลตรวจไปยื่นใหเจาหนาท่ี
เทาน้ันแตไมไดมีการสอบสวนใดๆ ซึ่งฉันมีความเขาใจกวายื่นเอกสารคือการเสร็จสิ้นในการบวนการแลว ทําใหฉันเสียเวลารอ
ไปเปลาๆ 1 ป” (นางดีเก ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ, 21 กรกฎาคม 2560) 

กรณีของนางดีเก คํารองยังไมมีความสมบูรณและไมไดดําเนินการในข้ันตอนตอหลังจากไดผลตรวจดีเอ็นเอ          
เปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งในการดําเนินการแตละข้ันตอนน้ันตองใชระยะเวลานานอยูแลว ถาหากมีการดําเนินการท่ีผิดพลาดก็จะ
ทําใหตองมีการเสียเวลากลับไปแกไขหรือดําเนินการใหมอีกครั้ง 

ปญหาการขาดความรูของชาวบาน คณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคลในระดับจังหวัดและระดับอําเภอไดจัด
โครงการหองเรียนสิทธิและสถานะบุคคลเคลื่อนท่ี โดยมีเจาหนาท่ีรัฐและองคกรพัฒนาเอกชน คือ ศูนยพัฒนาเครือขายเด็ก 
และชุมชนเดินทางไปยังพ้ืนท่ีตามหมูบานตางๆ เพ่ือใหความรูแกชาวบาน ประสานครูในโรงเรียนสํารวจขอมูลเด็กท่ีไรสัญชาติ 
จัดการอบรมใหความรูแกเด็กในรงเรียน ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนมีโครงการคลีนิคปญหาสถานะบุคคลเพ่ือให
คําปรึกษาตางๆ แกผูท่ีมีปญหา ในบางครั้งผูนําชุมชนหรือผูใหญบานจะเปนผูติดตอประสานขอคําปรึกษากับศูนยพัฒนา
เครือขายเด็กและชุมชนแทนลูกบาน 

1.3 ขาดทุนทรัพย 
ชาวบานท่ีอาศัยอยูบนพ้ืนท่ีสูงในพ้ืนท่ีราบตามภูเขาซึ่งมีความหางไกลและหางจากความเจริญทําใหวิถีชีวิตของ

ชาวบานน้ันเปนการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย ไมมีรายไดมากนัก ทําใหขาดทุนทรัพยในการเดินทางเพ่ือไปดําเนินการกําหนด
สถานะบุคคล ซึ่งจําแนกเปน  

1.3.1 ขาดทุนทรัพยเพ่ือใชในการเดินทางการเดินทางเพ่ือมาดําเนินการท่ีอําเภอ ชาวบานจะตองใชพาหะ
ในการเดินทาง อาทิ รถจักรยานยนตหรือรถยนต เน่ืองจากระยะทางจากหมูบานถึงอําเภอมีระยะทางท่ีไกล ถาหากเดินทาง
ดวยเทาจะใชระยะเวลาในการเดินทางหลายวัน แตชาวบานสวนมากน้ันมีฐานะยากจนไมมีจักรยานยนตหรือรถยนต เมื่อตอง
เดินทางมาดําเนินการยื่นคํารองท่ีอําเภอจะตองไปจางรถรับจาง ถาเปนจักรยานยนตจะมีคาจางไป-กลับ 500 ตอรอบ รถยนต
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จะมีคาใชจายโดยการเหมาจายไป- กลับ 3,000 บาท ตอรอบหรือชาวบานสามารถเฉลี่ยรวมกับคนอ่ืนไดจะเสียคาใชจาย
จํานวน 500 บาทตอคน โดยนางสาวลัดดา กลาววา  
 “ชาวบานหลายคนไมมีเงิน ตอนท่ีมาเพ่ือทําเรื่องสัญชาติชาวบานก็ชวยกันออกคารถมาดวยกัน” (นางสาวลัดดา ไมมี
ช่ือสกุล, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561) 

1.3.2 ขาดทุนทรัพยท่ีใชในข้ันตอนการดําเนินการของรัฐ กระบวนการข้ันตอนการขอสัญชาติไทย บุคคล
ไรสัญชาติตองใชรูปถายจํานวน 3 รูปเพ่ือติดเอกสารคํารอง และในกรณีท่ีผูยื่นคํารองขอสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ วรรคสองท่ีมี
อายุเกิน 18 ป ตองใชรูปถายอีก 4 รูปเพ่ือติดรูปถายในเอกสารท่ีจะตองสงตรวจประวัติอาชญากรรม ดังน้ันผูยื่นคํารองจึงตอง
ไปถายรูป ซึ่งมีคาใชจายประมาณคนละ 120 บาท อีกท้ังยังมีคาธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจํานวน 100 บาท 
และในระหวางการดําเนินการอาจจะตองคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการถายเอกสารเพ่ิมเติม  เปนตน นายสุรชาติ ระบุวา 

“เงินเดือนผม 5,000 บาท ตองสงใหพอกับแมแลวก็สงใหนองเรียนดวย ตอนท่ีมายื่นคํารองท่ีอําเภอไปก็ยืมเงินกับ
คนอ่ืนมา” (นายสุรชาติ ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561) 

ปญหาจากการขาดทุนทรัพยของชาวบาน ในบางประการก็ยากท่ีจะแกไขปญหาได ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน
ไดมีการแกไขปญหาโดยนําอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร กลองถายภาพ เปนตน ไปดําเนินการใหฟรีแกชาวบานท่ี
ไปขอสัญชาติท่ีอําเภอ เพ่ือลดคาใชจายในการถายภาพติดคํารองและถายเอกสาร  

1.4 ปญหาท่ีเกิดจากเอกสาร 
เอกสารราชการเปนหลักฐานสําคญัท่ีตองใชในกระบวนการขอสัญชาติ ซึ่งประกอบดวย บัตรประจําตัว แบบสํารวจ

จัดทําทะเบียนประวัตสิําหรับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงหรือแบบ 89 หลักฐานทางการศึกษา สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส 

และเอกสารอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุ ซึ่งจากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีเกิดจากเอกสารไดแก เอกสารสูญหาย คือ แบบสํารวจ
จัดทําทะเบียนประวัตสิําหรับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงหรือแบบ 89 ซึ่งการสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัตบุิคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
เจาหนาท่ีไดจัดทําการสํารวจในหลายครั้ง เมื่อป พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2546 ภายใตโครงการมิยาซาวาซึ่งทําใหผูท่ีไดรับการ
สํารวจไดรับบัตรสีฟาและสเีขียวขอบแดง ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2548 มีการดําเนินการตามระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
การสํารวจและการจดัทําทะเบียนสําหรับบุคคลท่ีไมมสีถานะทางทะเบียน โดยจัดสํารวจเมื่อป พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 
2551และ พ.ศ. 2554 ภายใตยุทธศาสตรการจดัการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  แบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติ
บุคคลบนพ้ืนท่ีสูงหรือแบบ 89 เปนเอกสารท่ีจดัทํามาเปนระยะเวลานาน และไมไดใชเอกสาร เมื่อมีความจําเปนตองใชจึงหา
เอกสารไมพบหรือสูญหาย 

1.4.1 เอกสารสูญหาย เอกสารท่ีมีจําเปนตองใชเพ่ือขอสัญชาติไทยของผูยื่นคํารองเอกสารสูญหายไดแก 
แบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติสําหรับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงหรือแบบ 89 ท่ีมีความจําเปนอยางมากในการพิสูจนสถานะและเปน
หลักฐานในการยืนยันตัวตนเพ่ือขอสัญชาติไทย ชาวบานผูท่ีมายื่นคํารองหลายคนไมมีเอกสารแบบสํารวจจัดทําทะเบียน
ประวัติสําหรับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ในบางกรณี เมื่อเจาหนาท่ีตรวจสอบในฐานขอมูลพบวา เคยไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียน
ประวัติสําหรับบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงแลว จึงสามารถพิมพเอกสารสําเนาแบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนท่ีสูงหรือ
แบบ 89 มาใหผูยื่นเพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการยื่นคํารองขอสัญชาติไทย ดังกรณีของนางสาวลัดดา 

“ตอนท่ีหนูไดรับการสํารวจ หนูยังเด็กๆ จําความไมได กวาจะไดมายื่นคํารองหนูก็อายุ 17 ปแลว เพราะเพ่ิงมี
กฎหมายใหสัญชาติท่ีหนูขอได ” (นางสาวลัดดา ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561) 

  1.4.2 ขอมูลเอกสารผิดพลาด เน่ืองจากผูยื่นคํารองไมเขาใจภาษาไทย เขียนและอานภาษาไทยไมได เมื่อมี
การดําเนินการตางๆ ท่ีหนวยงานของรัฐและเมื่อไดเอกสารท่ีเจาหนาท่ีมอบกลับมาให ทําใหไมทราบวาเอกสารไมถูกตองจึง
ไมไดโตแยง  
 “ครอบครัวหนูไดรับการสาํรวจไดแตหนูยังเด็กๆยังจําความไมได แมเลาใหฟงวาพอสํารวจแลว ตอนท่ีไปถายบัตรเลข 
0 ท่ีอําเภอ ขอมูลในบัตรของหนูผดิพลาดคือ พ.ศ. ท่ีเกิด ท่ีจริงเกิด พ.ศ. 2543 แตในบัตรระบุวาเกิด พ.ศ. 2541  แมบอกวา
ตอนน้ันก็ไมคอยรูเรื่องอะไรอานหนังสือไมออกเลยไมรูวาขอมลูผดิ”  (นางสาวลัดดา ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ,  9 มกราคม 
2561) 

นอกจากน้ียังมีสาเหตุอ่ืนท่ีทําใหเกิดปญหาขอมลูเอกสารผิดพลาด เน่ืองจากบิดามารดาตองการใหบุตรไดรับสญัชาติ
ไทยและไมทราบขอกฎหมาย ดังกรณีของเด็กหญิงเกเหนมู  
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“หนูมีเลขประจําตัวสองเลข คือเลข 0 กับเลข 6 เพราะวาตอนเกิดไดแจงเกิดกับคนท่ีไมใชพอแมแทๆ ตอมาก็มีคน
มาสํารวจก็ไดรับการสํารวจอีก” (เด็กหญิงเกเหนมู ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2561) 

ความผิดพลาดในเอกสารของกรณเีด็กหญิงเกเหนมูน้ันคือเอกสารใบสูติบัตรท่ีมีการแจงเกิดกับผูอ่ืนท่ีไมใชพอแมโดย
แทจริงเมื่อ พ.ศ. 2545 และไดเลขประจําตัวท่ีข้ึนตนดวยเลข 6 ภายหลังมีการเขามาสํารวจบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง เด็กหญิงเกเหนม ู
จึงไดรับการสํารวจและไดบัตรบุคคลซึ่งไมมีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลขท่ีข้ึนตนดวยเลข 0 ทําใหเอกสารท้ังสองชนิดของ
เด็กหญิงเกเหนมูน้ันไมตรงกัน คือ สูติบัตรและแบบสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ( แบบ 89) ซึ่งเอกสารท้ัง
สองอยางดังกลาวมีความสําคญัเปนอยางมากในการยืนยันตัวตนและเปนหลักฐานในการขอสญัชาติไทย และสาเหตุของการ
ดําเนินการท่ีผิดพลาดเน่ืองจากบิดามารดาของเด็กหญิงเกเหนมูตองการใหบุตรไดรับสญัชาติไทยและไมทราบขอกฎหมาย
เพราะในขณะท่ีบุตรเกิด บิดามารดาของเด็กหญิงเกเหนมไูมมเีอกสารใดๆ 

การแกไขปญหาเอกสารไมตรงกันในกรณีของเด็กหญิงเกเหนมู คือการสอบสวนหาขอเท็จจริงของเจาหนาท่ีเพ่ือแกไข
เอกสารใหไปในแนวทางท่ีถูกตอง จากน้ันจึงจะสามารถพิจารณาคุณสมบัติในการขอสัญชาติไทยวามีสทิธิตามขอใด 

1.5 ปญหาจากการเดินทาง หมูบานท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอแมสะเรียงหลายหมูบานท่ีมีระยะทาง
หางไกลจากอําเภอ ไดแกหมูบานในตําบลปาแป มีระยะหางจากอําเภอแมสะเรียง 83 กิโลเมตร หมูบานในตําบลเสาหินท่ีมี
ระยะทางหางจากอําเภอแมสะเรียงจํานวน 96 กิเปนตน อีกท้ังเสนทางท่ีใชในการเดินทางมีลักษณะท่ีเปนดินชํารุดและตอง
เดินทางผานเสนทางนํ้า ทําใหการเดินทางมีความยากลําบากและใชเวลานาน เน่ืองจากลักษณะพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของอําเภอแม
สะเรียงเปนภูเขาสลับซับซอนและการตั้งถ่ินฐานของชาวบานก็มีการตั้งหมูบานตามท่ีราบของภูเขา ซึ่งนายสันติพงษ มูลฟอง 
กลาววา  
 “เมื่อกอนจากเสาหินมาแมสะเรียงใชเวลาเดินทาง 5 วัน แตเดี๋ยวถึงแมจะดีข้ึนมากแตก็ใชเวลาในการเดินทาง 6-7 
ช่ัวโมง ไมแปลกใจวาทําเมื่อไมชาวบานไมไดมาติดตอกับอําเภอ”  (นายสันติพงษ มูลฟอง, สัมภาษณ,  8 มกราคม 2561 ) 

การแกไขปญหาจากระทางไกลและการเดินทางมีความยากลําบากน้ี คณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคลไดจัด
โครงการหองทะเบียนราษฎรเคลื่อนท่ี เพ่ือเขาไปยังชุมชนท่ีมีความหางไกลและชาวบานไมสามารถมาดําเนินการได เพ่ือไป
รับคํารอง เชน คํารองขอหนังสือรับรองการเกิด เปนตน โดยมีการเตรียมอุปกรณตางๆ เพ่ือดําเนินการเชนเดียวกับข้ันตอนการ
รับคํารองท่ีอําเภอ  

1.6 ปญหาท่ีเกิดจากพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการได ในการยื่นคํารองขอสัญชาตินอกจากจะ
ใชพยานเอกสารแลวจะตองใชพยานบุคคลท่ีนาเช่ือถือและรูเห็นการเกิดในการรับรองและยืนยันตัวบุคคลดวย ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการไดเน่ืองจากปญหาทางสุขภาพ 

“ปาดีเก เขาตรวจดเีอ็นเอกับพ่ีสาวของแมหรือนา ซึ่งจะตองเซ็นเอกสารคํารองดวย แตนาของปาดเีกก็อายุเยอะแลว
ไมสามารถเคลื่อนไหวได จะไดมาดําเนินการท่ีอําเภอก็คงไมได” (นางดีเก  ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ,  21 กรกฎาคม 2560) 

การแกไขปญหาดังกลาว เมื่อมีการลงพ้ืนท่ีของคณะทํางานแกไขปญหาสถานะบุคคล จะนําคํารองและอุปกรณการ
ลงช่ือเชน หมึกพิมพลายน้ิวมือ เปนตน นําไปใหพยานสามารถลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายน้ิวมือเปนพยานไดและทําใหคํารอง
มีความสมบูรณ แตในบางกรณีท่ีพยานไมสามารถไปดําเนินการท่ีอําเภอได ผูใหญบานจะเปนผูนําคํารองน้ันกลับมายังหมูบาน
เพ่ือใหพยานลงลายมือช่ือและนํากลับไปสงใหอําเภอ 

2. ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลท่ีเกิดจากหนวยงานภาครัฐ 
2.1 บุคลากรไมเพียงพอในการใหบริการ อําเภอแมสะเรียงมีเจาหนาท่ีฝายสถานะบุคคล 1 คน แต

จํานวนคนไรสัญชาติในพ้ืนท่ีอําเภอแมสะเรียงมีจํานวนถึง 3,144 คน ทําใหการรับคํารองและการดําเนินการเก่ียวกับสถานะ
บุคคล เจาหนาท่ีไมสามารถบริการไดท่ัวถึง นอกจากน้ี แตละข้ันตอนของการรับคํารองยังตองใชเวลานาน จึงทําใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการ ซึ่งนายวิมล สามเมือง ปลัดอําเภอแมสะเรียงกลาววา  
 “ผมมองวาปญหาคนไรสัญชาติในอําแมสะเรียงมันมีปจจัยหลายๆ อยางท่ีมันเปนปญหาในการแกไขปญหาคือ 
เจาหนาท่ีไมเพียงในการปฏิบัติงาน เวลาสอบสวนพยานแตละรายใชเวลานานมากเพราะมีรายละเอียดในการสอบขอเท็จจริง
เยอะ  และมีข้ันตอนหลายข้ันตอน อีกท้ังคํารองแตละคํารองจะมีระเบียบวามกํีาหนดระยะเวลาคือ 90 วัน ถาเราดําเนินการไม
เสร็จสิ้นคํารองก็จะหมดอายุ” (นายวิมล สามเมือง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561) 

2.2 ขาดงบประมาณ จากปญหาท่ีเกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ รัฐไดจัดหางบประมาณในการจาง
เจาหนาท่ีเพ่ิมใหอําเภอท่ีมีปญหาคนไรสญัชาติน้ันเปนจํานวนเงิน 96,000 บาทตอป ซึ่งอําเภอแมสะเรียงสามารถจางเจาหนาท่ี
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ฝายสถานะบุคคลในการปฏิบัติงานดานสัญชาติไดเพียง 1 คน เทาน้ัน และไดรับคาตอบแทนเพียงเดือนละ 8,000 บาท มี
หนาท่ีรับผิดชอบการรับแจงเกิด รับคํารองขอหนังสือรับรองการเกิด คํารองขอสัญชาติไทย  ในการรับคํารองแตละอยางน้ันมี
ข้ันตอนท่ีมีความละเอียด คํารอง 1 รายใชเวลาดําเนินการราว 4 ช่ัวโมง อีกท้ังยังขาดงบประมาณและวัสดุ อุปกรณในการเขา
พ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน นายวิมล สามเมือง ปลัดอําเภอแมสะเรียงไดกลาววา  
 “เงิน 8,000 บาทท่ีไดมาเพ่ือจางเจาหนาท่ีเพ่ิมน่ันคือจางท้ังเดือน ซึ่งจางไดแค 1 คน ท้ังๆ ท่ีความจริงมันไมเพียงพอ
เลยในการทํางานกับปญหาน้ี จะจางเพ่ิมอีกก็ไมไดแลว และในบางครั้งท่ีงานหนักมีการทํางานนอกเวลา ก็ไมมีคา OT ใดๆ 
เวลาท่ีไปลงพ้ืนท่ีผมก็เลยไปกับศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชนเพราะเขามีสิ่งอํานวยท่ีความสะดวกตางๆ ท่ีทางเราไมมี 
เชน รถยนต โนตบุค เครื่องพิมพ เพราะเวลาชาวบานจะมายื่นคํารองก็ใชเวลา ใชเงินในการเดินทาง คนไหนท่ีไมมีก็ไมไดมา 
ทางอําเภอเองก็ไมสามารถข้ึนดอยไปรับคํารองไดเองเพราะขาดอุปกรณ เชน คอมพิวเตอร รถ เครื่องพิมพ คน และ
งบประมาณ” (นายวิมล สามเมือง, สัมภาษณ, 9 มกราคม 2561) 

2.3 ความไมตอเน่ืองในการทํางานของเจาหนาท่ี  การโยกยายตําแหนงทางราชการของเจาหนาท่ี
หนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจและบทบาทในการปฏิบัติงานดานการกําหนดสถานะบุคคลสงผลกระทบใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินการแกไขปญหา โดยเฉพาะปลัดอําเภอฝายทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน  ท่ีมีขอบเขตความรับผิดชอบคือ 
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน และการทะเบียนอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง เก่ียวของกับงานดานสถานะบุคคล ซึ่งการโยกยายตําแหนงปลัดอําเภอแมสะเรียงฝายงานทะเบียนตั้งแตป 
พ.ศ. 2551-2560 พบวา มีการโยกยายถึง 6  ครั้งและมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงคนละ 1-2 ป มีผลกระทบทําใหการ
ดําเนินงานไมมีความตอเน่ืองของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร กลาววา  

“ตั้งแตป พ.ศ. 2551- ปจจุบัน ปลัดฝายทะเบียนของอําเภอแมสะเรียงมีการปรับเปลี่ยนบอยมาก ตั้งแตปลัดจรูญ 
ปลัดยุที ปลัดนพรัตน ปลัดอดุลย ปลัดสุชัยและมาคนปจจุบันคือปลัดวิมล ซึ่งแตละคนท่ีมาก็ดํารงตําแหนงประมาณคนละ            
1-2 ป” (นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561) 

ซึ่งปญหาจากการโยกยายตําแหนงทางราชการทําใหเกิดปญหาการทํางานท่ีไมตอเน่ือง 
“เวลาคนใหมท่ียายเขามา งานท่ีคนเกาทําคางไวก็ไมไดทําตอ เพราะวาคนท่ีเขามาทํางานใหมก็ไมรูวาขอมูลน้ีเปน

ของใครมีความเปนมาอยางไร งานคางเกาก็เลยไมมีความคืบหนา” (นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร, สัมภาษณ, 11 มกราคม 
2561) 

2.4 บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะดาน เน่ืองจากเจาหนาท่ีท่ีมาบรรจุในจังหวัดแมฮองสอน
สวนมากจะเปนเจาหนาท่ีบรรจุใหม ท่ีตองการหาประสบการณในการทํางาน ขาดความชํานาญเฉพาะดานการกําหนดสถานะ
บุคคล เมื่อเจาหนาท่ีสามารถเรียนรูและเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานก็มีการยายไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืน  

“อําเภอแมสะเรยีงเหมือนสนามทดลองหรือสถานท่ีฝกงานของเจาหนาท่ีท่ีจบมาใหมมาแรกๆ เพ่ือฝกฝนและเตรียม
ความพรอมเพ่ือทํางานในอนาคต พอเริ่มมาทํางานใหมๆ ก็จะใหมทุกอยาง พอเริ่มเปนก็จะออก”  (นายวิมล สามเมือง, 
สัมภาษณ,  9 มกราคม 2561) 

2.5 ข้ันตอนการดําเนินการขอสัญชาติท่ีมีหลายข้ันตอน ข้ันตอนการดําเนินการในการยื่นคํารองขอ
สัญชาติ มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง และมาตรา 23 มีข้ันตอนท่ีหลากหลายและมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการหลาย
ภาคสวน อาทิ เจาหนาท่ีอําเภอมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 90 วัน สถานีตํารวจมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 30 วัน ผูวา
ราชการจังหวัดมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 60 วัน และสํานักทะเบียนกลางมีกําหนดการใชเวลาไมเกิน 30 วัน ในกรณีไมเกิด
ความผิดพลาดในระหวางดําเนินการตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป จะใชเวลาไมเกิน120 วันหรือ 4 เดือน 
ผูท่ีมีอายุตั้งแต 18 ป จะใชเวลาไมเกิน 210 วันหรือ 7 เดือน และมาตรา 23 ใชระยะเวลารวมท้ังสิ้น ไมเกิน 120 วันหรือ 4 
เดือน ซึ่งในแตละข้ันตอนน้ัน มีข้ันตอนการสอบสวนขอเท็จจริงและการพิจารณาท่ีตองใชเวลาในการดําเนินการ ข้ันตอนการ
ดําเนินการขอสัญชาติท่ีซับซอน สงผลใหการดําเนินการมีความลาชา  กรณีท่ีเกิดความผิดพลาดระหวางการดําเนินการ           
ก็จะตองใชเวลาเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากตองกลับไปแกไขในสิ่งท่ีผิดพลาด ดังในกรณีของนายสุรชาติ  
 “ตอนไปยื่นเรื่อง ผมไมมีสูติบัตรแลวก็หลักฐานการเกิด ก็เลยตองมาทําข้ันตอนขอหนังสือรับรองการเกิดกอน”             
(นายสุรชาติ ไมมีช่ือสกุล, สัมภาษณ, 11 มกราคม 2561) 
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ซึ่งนายวิมล สามเมือง กลาววา 
“ใชเวลาในข้ันตอนสอบสวนพยานแตละรายใชเวลานานมาก และมีข้ันตอนหลายข้ันตอน แตเจาหนาท่ีมีแคคนเดยีว 

ยิ่งมาตรา 23 ตองสอบสวนขอเท็จจริงของพยานถึง 5 คน” (นายวิมล  สามเมอืง, สัมภาษณ,  9 มกราคม 2561) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ปญหาการกําหนดสถานะบุคคลของคนไรสญัชาตอํิาเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน มีสาเหตุ 2 ประการ ประการ

แรกเกิดจากตัวบุคคลไรสัญชาติคือ ขาดความรูเก่ียวกับสิทธิของตนตามกฎหมายและกระบวนการข้ันตอนขอสัญชาติ ปญหา
การขาดทุนทรัพยท่ีใชในการเดินทางและใชในกระบวนการดําเนินการของรัฐ ปญหาท่ีเกิดจากเอกสารหายและขอมูลเอกสารมี
ความผิดพลาด ปญหาจากการเดินทางเน่ืองจากระยะทางของหมูบานหางไกลจากอําเภอและการเดินทางมีความยากลําบาก 
ปญหาท่ีเกิดจากพยานบุคคลพยานบุคคลไมสามารถเดินทางมาใหการได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรสา จันทรชุม (2551: 
148) ท่ีพบวา ตัวบุคคลท่ียื่นคํารองไมมีความรูเก่ียวกับสิทธิของตนเองจึงไมทราบวาจะตองดําเนินการอยางไร ไมเขาใจข้ันตอน
การดําเนินการ มีปญหาจากปจจัยทรัพยสินท่ีไมพรอมใชในการดําเนินการเน่ืองจากในการยื่นคํารองแตละข้ันตอนมีความ
จําเปนตองใชเงินเชนคาเดินทาง เปนตน  ประการท่ีสองปญหาเกิดจากหนวยงานภาครัฐ คือ บุคลากรไมเพียงพอในการ
ใหบริการ ขาดงบประมาณ ปญหาความไมตอเน่ืองในการทํางานของเจาหนาท่ีเน่ืองจากการโยกยายตําแหนงทางราชการ 
บุคลากรขาดความชํานาญเฉพาะดาน ข้ันตอนการดําเนินการขอสัญชาติท่ีมีหลายข้ันตอน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อาทิตย วงศอทิติกุล (2549: 105) ท่ีไดศึกษาภาวะไรสญัชาติของชาวอาขา หมูบานพญาไพรเลามา พบวา ภาวะไรสัญชาติท่ีมี
ผลมาจากหนวยงานภาครัฐคือ ลาชาในกระบวนการพิจารณาการใหสถานะบุคคลบนพ้ืนท่ีสูง ระบบราชการมีข้ันตอนหลาย
ข้ันตอนอีกท้ังการโยกยายตําแหนงของเจาหนาท่ีท่ีตองใชระวะเวลาในการเรียนรูระยะหน่ึงเพ่ือใหเกิดความชํานาญในการ
ดําเนินการ เจาหนาท่ีรัฐขาดความรูและความเขาใจในกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย  
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การแปลขามวัฒนธรรม (Cross - Cultural Translation): เทคนิคและประเด็นที่เกี่ยวของ 

 
สุวิภา เหลืองอราม   

ณรงคฤทธิ์  อัษฎางค พลนอก 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 

บทคัดยอ  
บทความน้ีไดอธิบายถึง การแปลขามวัฒนธรรมและการแปลยอนกลับ (back translation) ของบริสลิน ป ค.ศ. 1970 ซ่ึงถูกนํามาใชกัน
อยางแพรหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระแสโลกาภิวัตน ท่ีมีการอพยพยายถิ่นของประชากรจากประเทศตนทางไปยังประเทศ
ปลายทางเพ่ิมมากขึ้น ในงานวิจัยขามวัฒนธรรม หากผูวิจัยตองการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยท่ีไมมีในภาษาท่ีกลุมตัวอยางเขาใจ ผูวิจัย
ตองอาศัยการแปลเครื่องมือจากภาษาด้ังเดิมไปเปนภาษาเปาหมายท่ีกลุมตัวอยางเขาใจ เทคนิคการแปลเครื่องมือวิจัยขามวัฒนธรรม       
มีท้ังส้ิน 6 วิธี คือ 1) การแปลไปขางหนาอยางเดียว (forward-only translation) 2) การแปลไปขางหนาพรอมกับทดลองใช 
(forward-only translation with testing)  3) การแปลยอนกลับ (back translation) 4) การแปลยอนกลับและทดลองใชกับบุคคล
ภาษาเดียว (back translation with monolingual test)  5) การแปลยอนกลับและทดลองใชกับบุคคลสองภาษา (back translation 
with bilingual test)   6) การแปลยอนกลับและทดลองใชกับท้ังบุคคลภาษาเดียวและสองภาษา (back translation with 
monolingual and bilingual test) เทคนิคการแปลตางๆ ขางตนมีขอดีและขอเสียตางกัน ผูวิจัยจึงตองเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับ
งานวิจัยของตน 
คําสําคัญ : การแปลขามวัฒนธรรม  การแปลยอนกลับของบริสลิน 

 
ABSTRACT 

The article attempts to explain the cross cultural translation and the back translation of Brislin, 1970. The back 
translation of Brislin is well-known among the cross cultural research, because of globalization. This phenomenon 
affects current the global market with the influx of a large number of immigrant workers from the less industrial 
countries into the highly industrial countries. The researcher who is interested in cross- cultural research and aims 
to develop a tool in a sample size language needs to translate the tool into the language that the sample size 
understands. The translation procedure includes six methods consisting of 1) forward-only translation, 2) forward-
only translation with testing, 3) back translation, 4) back translation with monolingual test, 5) back translation with 
bilingual test, and 6) back translation with monolingual and bilingual test. However, this article shows you the 
positive and negative effects of each translation method that the researcher can choose from the six methods 
which can be suitable to their research or translation. 
Keywords: cross-cultural, translation, back translation of Brislin 

 
บทนํา 
 ภาษา คือ เครื่องมือพ้ืนฐานท่ีใชเพ่ือการสื่อสาร และยังเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความเขาใจท่ีไมตรงกันไดอีกดวย แมวา
บุคคล 2 คนท่ีสื่อสารกันจะใชภาษาเดียวกันและเติบโตมาในวัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม และยิ่งจะเพ่ิมความผิดพลาดไดมากข้ึน
ไปอีกหากเปนการสื่อสารขามวัฒนธรรม การแปลจึงเปนหนทางหน่ึงเพ่ือชวยใหการสื่อสารขามวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(Brislin & Freimanis, 2001 : 22) นิดาและเทเบอรไดใหนิยามของการแปลไววา คือ การหาความหมายในภาษาเปาหมายให
ใกลเคียงและเปนธรรมชาติท่ีสุดเพ่ือใหเทาเทียมกับภาษาดั้งเดิมท้ังแงของความหมายและลีลาภาษา (Nida & Taber, 1982 : 
12) ซึ่งสอดคลองกับ Catford ท่ีกลาววาการแปลคือการใชภาษาอีกภาษาหน่ึงเพ่ือสื่อความหมายท่ีแสดงโดยภาษาเดิม ภาษา
จึงเปนเครื่องมือท่ีนักแปลนํามาใชเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งใจไว (Catford, 1965 : 1)  ในสวนของวัฒนธรรม เสาวนีย 
จิตตหมวด ไดใหนิยามไววา คือ วิถีการดําเนินชีวิต (Way of life) หรือรูปแบบพฤติกรรม (Behavior pattern) และบรรยาย
ผลงานท้ังหมดท่ีมนุษยไดสรางสรรคข้ึน ไดแก ศาสนา ปรัชญา ภาษา และกฎหมาย เปนตน (เสาวนีย จิตตหมวด, 2544 : 7) 
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สอดคลองกับความเห็นของ Newmark ท่ีกลาววา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต และการแสดงออกตามวิถีชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนซึ่งใชภาษาเดียวกันในการแสดงออกปรากฏใหเห็น (Newmark, 1988 : 1) 
 ปจจุบันมีการอพยพยายถ่ินของประชากรจากประเทศหน่ึงไปสูประเทศหน่ึงเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกตาง
กันของแตละประเทศ ทําใหเกิดการอยูรวมกันในสังคมของกลุมคนท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน หากผูวิจัยตองการ
ทํางานกับผูอพยพยายถ่ิน จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเครื่องมือวิจัยท่ีเขาใจถึงบริบททางภาษาและวัฒนธรรม โดยตองอาศัยการ
แปลขามวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง การแปลท่ีมิไดคํานึงถึงความเทาเทียมกันดานภาษาเทาน้ัน แตคํานึงถึงความเทาเทียมกันดาน
วัฒนธรรม เพ่ือเปนการเคารพซึ่งกันและกันอีกดวย (Gao, 2012 : 343-347) บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ืออธิบาย
ความหมายของการแปลขามวัฒนธรรม และข้ันตอนการแปลยอนกลับของบริสลินเพ่ือนําไปพัฒนาเปนเครื่องมือวิจัย เน่ืองจาก
ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ซึ่งมีขอดีคือผูวิจัยไมจําเปนตองรูภาษาเปาหมาย โดยสามารถหาผูแปลท่ีรูภาษาเปาหมายและ
ภาษาดั้งเดิมไดเปนอยางดี เปนผูแปลแทนได ผูวิจัยจึงสามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยของตนเองได 
 
Newmark แบงประเภทของการแปลออกเปน 4 ประเภทดังน้ี (Newmark, 1988 : 1)  

1. การแปลคําตอคํา (word-for-word translation) เปนการแปลคําตอคําจากภาษาตนฉบับ รักษาลําดับคําและ
ความหมายของภาษาดั้งเดิมใหไดมากท่ีสุด โดยไมสนใจบริบทของขอความหรือเน้ือหา ประโยชนของการแปลแบบน้ี ก็เพ่ือดู
กลไกของภาษาดั้งเดิม เชน การแปลคัมภีรไบเบ้ิลในยุคเริ่มแรก เปนตน 

2. การแปลตรงตัว (literal translation) เปนการแปลโดยไมคํานึงถึงบริบท เปนการถายทอดความหมายของคําและ
โครงสรางทางไวยากรณจากภาษาดั้งเดิมเปนภาษาเปาหมายใหใกลเคียงกันท่ีสุด เชน การแปลคัมภีรไบเบ้ิลในยุคปจจุบัน 
จดหมายราชการ กฎหมาย สนธิสัญญาระหวางประเทศ เปนตน 

3. การแปลตามหลักอรรถศาสตร (semantic translation) เปนการแปลเพ่ือถายทอดความหมายจากภาษาดั้งเดิมมาสู
ภาษาเปาหมายใหตรงกันท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และพยายามปรับโครงสรางประโยคเพ่ือใหบรรลุถึงความหมายท่ีตองการ
ถายทอดใหไดมากท่ีสุด โดยซื่อตรงตอวัตถุประสงคและความคิดของผูเขียนภาษาดั้งเดิม เชน การแปลนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน 
เปนตน 

4. การแปลเพ่ือสื่อสาร (communicative translation) เปนการพยายามสื่อความหมายจากภาษาดั้งเดิมมาเปน
ภาษาเปาหมายในบริบทของภาษาเปาหมาย โดยเนนการสื่อสารท่ีใหท้ังขอมูลและขาวสารท่ียอมรับไดท้ังในแงความหมายและ
ภาษาสํานวนท่ีเปนธรรมชาติ เปนท่ียอมรับและเขาใจแกผูอานโดยท่ัวไปไดโดยงาย เปนการแปลท่ีใหความสําคัญกับ
ภาษาเปาหมาย เชน การแปลขาวสารตางๆ เปนตน 

 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของเทคนิคท่ีใชแปลเคร่ืองมือวิจัยขามวัฒนธรรมแบบตางๆ (Maneesriwongkul & Dixon, 
2004 : 175-186) 

 การแปลเครื่องมือวิจัยในงานวิจัยขามวัฒนธรรมมีเปาหมายเพ่ือใหไดเครื่องมือวิจัยฉบับภาษาเปาหมายท่ีมีความ        
เทาเทียมกันทางวัฒนธรรม (cultural equivalence) โดยมีหลายวิธีดังน้ี 

 
          เทคนิคการแปล               คุณสมบัติ                   ขอดี                  ขอเสีย 
1. forward-only 
translation 

การแปลจากภาษาดั้งเดิม 
เปนภาษาเปาหมาย 

ใชผูแปล 1 คน 
ประหยดัเวลา คาใชจาย 

ไมมีการประเมินความเทา
เทียมกันระหวางเครื่องมือท้ัง
สองฉบับคือฉบับภาษา
ดั้งเดิมและภาษาเปาหมาย 

2. forward-only 
translation with 
testing 

การแปลจากภาษาดั้งเดิม 
เปนภาษาเปาหมาย และมี
การนําฉบับภาษาเปาหมาย
ไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง 

ใชผูแปล 1 คน ประหยดัเวลา 
คาใชจาย มีการนําไปทดลองใช
กอนเพ่ือดูความเหมาะสมของ
เครื่องมือฉบับภาษาเปาหมาย
กอนนําไปใชจริงในกลุมคนท่ีใช
ภาษาเดยีว  

ไมมีการประเมินความเทา
เทียมกันระหวางเครื่องมือท้ัง
สองฉบับ 
คือฉบับภาษาดั้งเดมิและ
ภาษาเปาหมาย 
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3. back translation การแปลจากภาษาดั้งเดิม 
เปนภาษาเปาหมาย โดยผู
แปลคนท่ี 1 คนแลวแปล
ยอนกลับโดยผูแปลคนท่ี 2 
นําฉบับภาษาดั้งเดิมและ
ภาษาเปาหมายท่ีไดจากการ
แปลมาเปรียบเทียบกัน 

มีการตรวจสอบความเทาเทียม
กันทางดานความหมายระหวาง
ฉบับภาษาดั้งเดมิและ
ภาษาเปาหมาย 
มีการเปรียบเทียบฉบับท่ีแปล
ยอนกลับเพ่ือดูคณุภาพของ
เครื่องมือ  

ใชผูแปลมากกวา 1 คน 
ใชคาใชจายและเวลามาก 
ขาดการประเมินความ
แตกตางของสองสิ่งท่ีควรจะ
เหมือนกัน 

4. back-translation 
with monolingual 
test 

เหมือนขอ 3 แตเพ่ิมการนํา
เครื่องมือไปทดสอบกับกลุม
คนท่ีใชภาษาเดียวคือ
ภาษาเปาหมาย 

มีการตรวจสอบความเทาเทียม
กันทางดานความหมาย ความ
ตรง ความเท่ียงและความ
เหมาะสมของเครื่องมือในฉบับ
ภาษาเปาหมาย ในกลุมคนท่ีใช
ภาษาเดยีวคือภาษาเปาหมาย 

เหมือนขอ 3 

5. back-translation 
with bilingual test 

เหมือนขอ 3 แตเพ่ิมการนํา
เครื่องมือไปทดสอบกับกลุม
คนท่ีใชสองภาษา 

เหมือนขอ 4 แตทําการทดสอบ
เครื่องมือในกลุมคนสองภาษา
และมีการพิสูจนความแตกตาง
ของสองสิ่งท่ีควรจะเหมือนกัน 

ใชผูแปลมากกวา 1 คน หา
กลุมบุคคลสองภาษาไดยาก 
เสียคาใชจายและเวลามาก 
ไมมีการทดสอบความ
เหมาะสมในการใชงานใน
ฉบับภาษาเปาหมาย 

6. back-translation 
with monolingual 
and bilingual test 

เหมือนขอ 3 แตเพ่ิมการนํา
เครื่องมือในภาษาเปาหมาย
ไปทดสอบในกลุมคนท่ีใช
ภาษาเดยีวและสองภาษา  

เหมือนขอ 4,5 มีการนําไป
ทดลองใชกอนเพ่ือดูความ
เหมาะสมของเครื่องมือกอน
นําไปใชจริงในกลุมคนท่ีใช
ภาษาเดยีว 

ใชผูแปลมากกวา 1 คน หา
กลุมบุคคลสองภาษาไดยาก 
เสียคาใชจายและเวลามาก 
 

 
 
 
เกณฑการพิจารณาความเหมือนหรือเทาเทียบกันเชิงวัฒนธรรม (Flaherty et al, 1988 : 257-263) 

1. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานแนวคิด (conceptual equivalence) นักวิจัยตองคํานึงถึงสิ่งน้ีเปนอันดับ
แรก กลาวคือตัวแปรท่ีตองการศึกษาตองมีในวัฒนธรรมของกลุมประชากรท่ีตองการศึกษา ผูแปลตองหาคํา 
หรือเน้ือหาในภาษาเปาหมายท่ีมีความหมายตรงกับคําหรือเน้ือหาในภาษาดั้งเดมิใหมากท่ีสดุ ยกตัวอยางเชน 
การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลของการท่ีสามีชวยทํางานบานมีผลตอสภาพจิตใจของภรรยาอยางไร หาก
แบบสอบถามน้ีนํามาใชในสองประเทศท่ีมีความแตกตางกันในเรื่องวัฒนธรรมเชน อินเดยีและสหรัฐอเมริกาจะ
ไดผลการวิจัยท่ีแตกตางกัน  

2. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเน้ือหา (content equivalence) เปนการพิจารณาเน้ือหาของแตละสวนให
ตรงประเด็นหรือมีความเหมาะสมกับปญหาการวิจยัท่ีตองการศึกษาในแตละวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชน การ
แปลขอคําถามท่ีเปนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับการปรับตัวเขาสูสังคมและวัฒนธรรมใหม ใชในกลุมตัวอยางท่ีอาศัย
อยูในสหรัฐอเมริกา ตองการแปลขอคําถามดังกลาวเปนภาษาสเปนเพ่ือใชในกลุมตัวอยางท่ีเปนชนกลุมนอย
ท่ีมาอาศัยอยูในกรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งมีขอคําถามหน่ึงท่ีถามวา “คุณเคยไดรับการเปรียบเทียบปรับในการ
ขับรถผิดกฎจราจรมากกวา 4 ครัง้ตอปหรือไม” ขอคําถามน้ีจะไมเหมาะสมในแงความเหมือนหรือเทาเทียมกัน
ดานเน้ือหา เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวนใหญขับรถไมเปน 
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3. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานความหมาย (semantic equivalence) เปนการพิจารณาวาเครื่องมือท่ีแปล
มีความคงไวซึ่งความหมายหรือสาํนวนในเน้ือหาแตละสวนตรงกันกับเครื่องมือชุดดั้งเดิม ยกตวัอยางเชน 
ขอความภาษาอังกฤษ “Give children an inch and they’ll take a mile” ขอความท่ีแปลเปนภาษาไทยท่ี
ยังคงความเทาเทียมกันดานความหมายคือ “ไดคืบจะเอาศอก” เปนตน 

4. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเทคนิค (technical equivalence) เกณฑน้ีเก่ียวของกับวิธีการรวบรวม
ขอมูล กลาวคือในการรวบรวมขอมูลตองใชวิธีเดียวกันท้ังเครื่องมือท่ีแปลมาและเครื่องมือตนฉบับ ยกตัวอยาง
เชน การใชเทคนิค pencil and paper เปนการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางเขียนตอบแบบสอบถามหรือ
แบบสัมภาษณ ซึ่งเปนท่ีนิยมมากในประเทศพัฒนาแลว แตในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนา การใช
เทคนิคน้ียังไมเปนท่ีนิยมมากนัก 

5. ความเหมือนหรือเทาเทียมกันดานเกณฑการแปลผลของขอมูล (criterion equivalence) หมายถึงการแปลผล
ของขอมูลท่ีวัดไดควรใชหลักการหรือเกณฑเดียวกัน 

          แตอยางไรก็ดีเกณฑการพิจารณาความเหมือนหรือเทาเทียมกัน ท่ีไดรับการนํามาอางอิงมากท่ีสุดคือ การเหมือนหรือ
เทาเทียมกันดานเน้ือหา (content equivalence) และดานความหมาย (semantic equivalence) 
 
การแปลยอนกลับของบริสลิน (Brislin, 1970 : 185-216) 

เมื่อ ค.ศ.1970  Richard Brislin ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยขามวัฒนธรรมและดานจิตวิทยาไดคิดคนการแปล
ยอนกลับโดยทําการทดลองท่ีมหาวิทยาลัยกวม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในขณะน้ันในสหพันธรัฐไมโครนีเซีย (กลุม
ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก โดยมีเกาะกวมเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุด) เปนสังคมพหุวัฒนธรรม ในการศึกษาของบริสลินไดให
นักศึกษาท่ีเปนบุคคล 2 ภาษาโดยมีภาษาแมเปน 1 ใน 9 ของภาษาเหลาน้ีคือภาษา Chamorro, Kusaien, Marshallese, 
Palauan, Tagalog, Ponapean, Trukeso, Ulithian และภาษาเกาหลี โดยมีภาษาท่ี 2 คือภาษาอังกฤษ จํานวน 94 คน ทํา
การแปลเรื่องการวาดภาพ การเลี้ยงดูและสั่งสอนบุตร และความเฉลียวฉลาดระหวางคนผิวดําและคนผิวขาว โดยทําการ
เปรียบเทียบความเทาเทียมกันทางดานความหมายของคําท่ีใช แลวพัฒนาตอมาจนมีการนําไปใชอยางแพรหลายเน่ืองจากมี
ขอดี คือ ในกรณีท่ีผูวิจัยมีความรูในภาษาเปาหมายนอย ก็สามารถพัฒนางานวิจัยไดโดยอาศัยผูแปลท่ีเช่ียวชาญท้ังสองภาษา
เปนอยางดี อีกเหตุผลหน่ึง คือ การกระจายอิทธิพล (decentering) ของเครื่องมือวัดออกมาจากภาษาดั้งเดิม ผลท่ีไดน้ีจึงไมใช
การแปลจากภาษาดั้งเดิมไปเปนภาษาเปาหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาดั้งเดิมนอยท่ีสุด แตจะเปนการแปลจากภาษา
ดั้งเดิมไปเปนภาษาเปาหมายท่ีราบรื่นและดูเปนธรรมชาติ  

การแปลยอนกลับของบริสลินมีข้ันตอนดังน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 การแปลเครื่องมือวิจัยชุดตนฉบับ (forward translation) จากภาษาดั้งเดิม (source language) เปน

ภาษาเปาหมาย (target language) ในการแปลควรใชการแปลแบบสมมาตร (symmetrical translation approach) ใน
ข้ันตอนน้ีผูแปลควรเปนผูท่ีเขาใจในเน้ือหาและรูจักกลุมประชากรท่ีจะใชเครื่องมือน่ันดวยเพ่ือใหมั่นใจวาผูแปลสามารถ
เลือกใชภาษาในการแปลไดอยางเหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจเครื่องมือวิจัยฉบับแปลโดยผูทรงคุณวุฒิ  (Review of the translated version by 
reviewer) เปนการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใชในการแปล ซึ่งผูตรวจสอบเครื่องมือฉบับแปลไมควรเปน
บุคคลเดียวกับผูแปลในข้ันตอนแรก 

ขั้นตอนท่ี 3 การแปลยอนกลับ (backward translation) จากภาษาเปาหมายมาเปนภาษาดั้งเดิม โดยผูแปล
ยอนกลับควรเปนผูท่ีสามารถใชท้ังสองภาษาไดเปนอยางดี (bilingual person) แตตองไมใชบุคคลเดียวกันกับผูแปลใน
ข้ันตอนแรก และไมเคยเห็นเครื่องมือวิจัยชุดดั้งเดิมมากอน เพ่ือลดอคติในการแปลยอนกลับ 

ขั้นตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบเครื่องมือวิจัยชุดดั้งเดิมกับชุดท่ีแปลยอนกลับ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของภาษา
และวัฒนธรรม หากพบวาขอคําถามใดไมเหมาะสมใหวิเคราะหวามีปญหาในการแปลชวงใด หากพบวามีปญหาในข้ันตอนการ
แปลชุดดั้งเดิมเปนภาษาเปาหมาย ใหเริ่มตนข้ันตอนท่ีหน่ึงใหม หากมีปญหาในข้ันตอนการแปลยอนกลับก็ใหทําข้ันตอนน้ีใหม 
การเปรียบเทียบเครื่องมือชุดแปลยอนกลับเปนชุดดั้งเดิม นักวิจัยควรพิจารณาวามีเน้ือหาสวนใดบางท่ีเมื่อแปลยอนกลับแลว
ไมตรงกับชุดดั้งเดิม หากมีปญหานักวิจัยตองสงเน้ือหาสวนน้ันไปใหผูแปลคนแรกและผูแปลยอนกลับพิจารณาปรับแก จนกวา
จะไดขอคําถามท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากท่ีสุดและเปนขอสรุปรวมกัน อีกนัยหน่ึงหากเปรียบเทียบแลววา
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เครื่องมือชุดดั้งเดิมและชุดแปลยอนกลับมีความเหมือนกันหรือเทียบเทากัน (equivalence) แสดงวาเครื่องมือท้ังสองฉบับมี
ความหมายเหมือนกัน. 

ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบเครื่องมือวิจัย (pretest procedures) โดยนําไปใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือชวยใหประเมินได
วาเครื่องมือชุดท่ีแปลน้ันมีความเหมาะสมหรือไม และผูตอบมีความเขาใจขอคําถามอยางไร เพ่ือพิจารณาวาเครื่องมือสามารถ
นําไปใชวัดในสิ่งท่ีผูวิจัยตองการวัดไดจริง นอกจากน้ีนักวิจัยอาจสัมภาษณผูตอบเพ่ิมเติมวา “คุณคิดวาขอคําถามน้ีหมายถึง
อะไร” หรือ “คุณมีขอเสนอแนะอยางไรตอขอคําถามน้ี” เพ่ือท่ีจะยืนยันวาผูตอบเขาใจความหมายแตละขอตรงตามสิ่งท่ี
ตองการวัด และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณไปปรับปรุงเครื่องมือชุดท่ีแปลใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
ตัวอยางการศึกษาท่ีนําเอาการแปลยอนกลับของบริสลินมาใชเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
การแปลคํายินยอมเขารวมวิจัยและเอกสารงานวิจัยโดยคํานึงถงึความเทาเทียมระหวางวัฒนธรรม  
(แนวทางการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาจีน ) (Lee, Li & Puntillo, 2009 : 77-82) 
             การศึกษาของ Cheng-Chih Lee และคณะ ท่ีทําในแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา เพ่ืออธิบายกระบวนการแปล
เอกสารท่ีสามารถนําไปใชไดจริง ดวยหลักการแปลยอนกลับของบริสลินเพ่ือแปลเอกสารภาษาอังกฤษเปนภาษาจีนแมนดาริน 
คุณสมบัติของผูแปลคือ พูดไดสองภาษาท้ังภาษาจีนแมนดารินและภาษาอังกฤษ เติบโตมาในสองวัฒนธรรม ไดรับปริญญา
พยาบาลศาสตร โดยมีผูแปลท้ังหมด 4 คน ประเมินคุณภาพของเอกสารฉบับแปลโดย Flaherty 3 point scale (Flaherty   
et al, 1988 : 257-263) (3 คะแนน หมายถึง คําท่ีใชมีความหมายเหมือนกัน, 2 คะแนน หมายถึง คําท่ีใชมีความหมาย
ใกลเคียงกัน, 1 คะแนน หมายถึง คําท่ีใชมีความหมายตางกัน) เอกสารดังกลาวประกอบไปดวย ใบยินยอมดวยความสมัครใจ 
(consent form) แบบเก็บขอมูลและแบบประเมินอาการสับสนเฉียบพลัน (delirium assessment tool) โดยมีข้ันตอนการ
แปลท้ังสิ้น 9 ข้ันตอน ประกอบไปดวย  

1. แปลไปขางหนาจากภาษาอังกฤษเปนภาษาจีนแมนดาริน (English version 1 to Chinese version 1) 
2. แปลยอนกลับจาก Chinese version 1 เปน English version 2 
3. เปรียบเทียบเอกสารท่ีแปลคือ English version 2 กับเอกสารตนฉบับคือ English version 1 โดยผูแปลจากท้ังสอง

ข้ันตอน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของการเลือกใชคํา ประเมินดวย Flaherty 3 point 
scale หลังจากน้ันนําความเห็นท่ีไดไปแปลเปน Chinese version 2 

4. ผูแปลคนท่ี 3 ซึ่งไมเคยเห็นเอกสารตนฉบับมากอน แปลกลับ Chinese version 2 เปน English version 3 
5. นําเอกสารท่ีแปลคือ Chinese version 2 ใหบุคคลท่ีพูดไดสองภาษาท่ีมภีาษาจีนเปนภาษาแมและไมมสีวน

เก่ียวของกับการศึกษา จํานวน 2 คน พิจารณาความเหมาะสมและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิกับผูแปลคนท่ี 3  
6. ผูแปลสองคนแรก ประเมินเอกสารตนฉบับกับ English version 3 ดวย Flaherty 3 point scale และในข้ันตอนน้ี

ผูแปลตองมาวิเคราะหเพ่ือหาคําท่ีมีความหมายเหมือนกันตามคําแนะนําของบุคคลสองภาษาในข้ันตอนท่ี 5 เพ่ือ
พัฒนา Chinese version 3 

7. ผูแปลคนท่ี 4 ซึ่งไมเคยเห็นเอกสารใดๆ ขางตนมากอน แปล Chinese version 3 ไปเปน English version 4 โดย
ในข้ันตอนน้ีเปนการแปลยอนกลับครั้งสุดทาย แลวนํา  English version 4, Chinese version 3 และ เอกสาร
ตนฉบับ (English version 1) มาเปรียบเทียบความเทาเทียมกันโดยผูแปลสองคนแรกดวย Flaherty 3 point 
scale พบวาการแปลยอนกลับในข้ันตอนแรกเจอคําท่ีมีความหมายแตกตางกัน 1 คํา (1 คะแนน) คิดเปนรอยละ 25  
คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน 3 คํา (2 คะแนน) คิดเปนรอยละ 10.7 และคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน 11 คํา       
(3 คะแนน)   คิดเปนรอยละ 39.3 และอีก 7 สวนของเน้ือหาท่ีไมเทาเทียมกันทางวัฒนธรรม คือ เครื่องหมาย
กากบาท (x) ซึ่งชาวจีนไมเขาใจสัญลักษณน้ี หลังจากปรับแกอีกครั้งจนไมมีเน้ือหาสวนใดไดคะแนน 1 แลว จึงจัดทํา
เปนเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ (final Chinese version)   

8. นําเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ มาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 10 คน โดย 5 คนแรกเปนผูท่ีพูดภาษาจีนเพียงภาษา
เดียว และอีก 5 คน เปนผูท่ีสามารถพูดไดท้ังสองภาษา ตอบแบบสอบถามท่ีเปนคําถามปลายเปด ในคําถามท่ี
เก่ียวกับความชัดเจนของเน้ือหาและความเขาใจท่ีมีตอเน้ือหา 

9. นําเอกสารภาษาจีนฉบับสมบูรณ ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข ไปเขาคณะกรรมการเพ่ือขอรับการอนุมัติใชตอไป 
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แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการแปล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูแปลคนที่ 1 แปลเคร่ืองมือจากฉบับด้ังเดิม

ภาษาอังกฤษ (English 1)  เปนฉบับภาษาจีน 
Chinese 1 

ผูแปลคนที่ 2 แปลเคร่ืองมือยอนกลับจาก  

Chinese 1 เปน English 2 
English 2 

ผูแปลคนที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบเคร่ืองมือ English 2 

กับ English 1 ดวย Flaherty’s 3-point scale แลว

พัฒนาเปน Chinese 2 
Chinese 2 

ผูแปลคนที่ 3 แปลยอนกลับจาก Chinese 2 

เปน English 3 
English 3 

ผูเชี่ยวชาญที่เปนบุคคลสองภาษา ซ่ึงไมเคยเห็นเคร่ืองมือ   

ที่พัฒนามากอน ทําการประเมิน Chinese 2 พรอมให

คําแนะนํา 

ผูแปลคนที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบเอกสารฉบับด้ังเดิม         

คือ English 1 กับ English 3 โดยพิจารณาคําแนะนํา             

ของผูเชี่ยวชาญดวย แลวทาํการพัฒนาเปน Chinese 3 

Chinese 3 

 

ผูแปลคนที่ 4 แปลยอนกลับจาก Chinese 3 เปน English 4 

แลวนําทั้ง 2 ฉบับมาเปรียบเทียบกับฉบับด้ังเดิมคือ English 1 
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สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ  
 การแปลขามวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีจําเปนในการแปลเครื่องมือวิจัยจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึง เน่ืองดวย
การอพยพยายถ่ินของผูคนจากประเทศหน่ึงไปสูประเทศหน่ึง และการท่ีประเทศท่ีพัฒนานอยกวาอาจจะมีเครื่องมือวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพดอยกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว ผูวิจัยหลายทานจึงสนใจท่ีจะแปลเครื่องมือวิจัยมาใชในงานวิจัยของตน แต
เน่ืองจากภาษา บริบท ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันของประชากรในแตละประเทศจึงทําใหการนําเครื่องมือมาใชตอง
คํานึงถึงความเทาเทียมกันทางดานแนวคิด เน้ือหา ความหมาย เทคนิคของการรวบรวมขอมูลและเกณฑในการแปลผลขอมูล 
รายละเอียดท่ีกลาวถึงในบทความช้ินน้ีแสดงใหเห็นถึงการแปลเครื่องมือวิจัยดวยเทคนิคการแปลยอนกลับของบริสลินซึ่งเปน
วิธีการท่ีถูกใชและเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง การเลือกผูแปลท่ีมีความสามารถใชไดท้ังสองภาษาและคุนเคยกับท้ังสอง
วัฒนธรรมอีกท้ังมีประสบการณในการแปลจึงเปนสิ่งสําคัญ และควรมีความตรวจสอบคุณภาพของการแปลโดยเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือเทียบเทากัน (equivalence) ท้ังทางความหมายและเน้ือหา จะทําใหงานวิจัยมีความนาเช่ือถือมากข้ึน 
 
เอกสารอางอิง  
เสาวนีย จติตหมวด.  (2544).  การถายทอดวัฒนธรรมอิสลามของครอบครัวชาวไทยมสุลิมในกรุงเทพมหานคร.     
 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 
Brislin, R.W. (1970). Back translation : A Tool for Cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural   

Psychology, 1, 185-216.   
Brislin, R.W., & Freimanis, C. (2001) Back translation: A Tool for Cross-cultural research. In: S.W. Chan & D  

Pollard (Eds.),  An Encyclopaedia of Translation (pp.22). Hong Kong: The Chinese University Press. 
        Catford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of translation. London: Oxford University Press. 
Flaherty, J.A., Gaviria, F.M., Pathak, D., Mitchell, T., Wintrob, R., Richman, J.A. & Briz, S. (1988). Developing  

instruments for cross-cultural psychiatric research.The journal of nervous and mental disease, 
176(5), 257-263. 

Gao H. (2012). A Brief Analysis of Culture and Translation. Theory and Practice in Language Studies, 2(2),  
343-347. 

Lee, C.C., Li, D., Arai, S., Puntillo, K. (2009). Ensuring Cross-Cultural Equivalence in Translation of Research  
Consents and Clinical Documents: A Systematic Process for Translating English to Chinese. 
Journal of Trannscultural Nursing, 20(1), 77-82. doi:10.1177/1043659608325852. 

Newmark, P. (1988). A textbook of translation. London: Prentic Hall International. 
Nida, E.A., Taber, C.R. (1982). The Theory and practice of translation. Leiden: (n.p.). 
Maneesriwongkul, W., & Dixon, J.K. (2004). Instrument translation process: A method review. Journal of  

Advanced Nursing, 48(2), 175-186. 

นํา Chinese 3 ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนชาวจีน 

10 คน เพื่อประเมินเคร่ืองมือ แลวปรับปรุงเคร่ืองมือตาม

คําแนะนําของกลุมตัวอยาง 

Chinese 3 ไดรับการรับรองเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 
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“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ภาษาจีนกับโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัล  
“One Belt, One Road” Chinese Language with Business Opportunities                

in the Digital Era 
 

หนึ่งฤทัย บุญญังกูร 
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม 

 
บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจของจีนท่ีพัฒนาอยางตอเน่ือง มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สงผลใหประชากรใน
ประเทศมีการพัฒนาและปรับตัวตามไปดวย จีนเปนประเทศท่ีพรอมกาวขึ้นเปนประเทศมหาอํานาจระดับโลกและภูมิภาคอยางสันติ 
เน่ืองมาจากความพรอมในหลายๆดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และกําลังคน ทําใหจีนมีการพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง 
ทําใหจีนเปนประเทศท่ีพรอมท่ีจะเปนผูนําในดานเศรษฐกิจ ในไมนานมาน้ีมีอีกหน่ึงโครงการท่ีหลายๆคนไดยิน คือโครงการ “หน่ึงแถบ
หน่ึงเสนทาง ท่ีเชื่อมตอเสนทาง” โครงการน้ีเปนการสรางเสนทางการคาท่ัวโลก สะดวก รวดเร็ว โดยใชเสนทางคมนาคมทางนํ้า และ
ทางบกคือรถไฟความเร็วสูงน่ันเอง ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและพรอมท่ีจะศึกษารสนิยมของชาวจีนท่ีมีตอสินคาไทย  โดย
ภาครัฐของไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ หรือไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยังยืน” ภารกิจสําคัญคือขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบปรับทิศทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศให
เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหมๆท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 กลุมคนท่ีมีความรูภาษาจีนสามารถอาน
ออกเขียนได และติดตอส่ือสารดวยภาษาจีนไดจึงมีความไดเปรียบในหลายดานรวมถึงการไดรับโอกาสท่ีดี และยังสงผลตอความกาวหนา
ในการทํางาน การทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต  

คําสําคัญ ：หน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง โอกาสธุรกิจ ภาษาจีน ยุคดิจิทัล 
 

ABSTRACT 
China is a country that is ready to step up as a global and regional superpower. Because of the availability in 
many areas. Whether it is economic. Digital technology and manpower, China is constantly developing. China is a 
country ready to lead the economy. Not long ago, there was one project that many people knew. This project 
"One Belt One Road, "This project is a quick and easy way to build a global trade route using waterways. And the 
land is high-speed train itself. Thailand needs to adjust and be ready to study Chinese tastes with Thai products. 
Thailand's government has a policy of economic development that is in line with the national strategic plan, or 
Thailand 4.0, with a vision of "prosperity and prosperity." Its mission is to drive reforms in the country. Country 
Catch up with new opportunities and threats that change dramatically in the 21st century. A group of people who 
have knowledge of Chinese can read and write. And communicating in Chinese, it has many advantages, including 
good opportunities. It also affects the progress of work. Business and lifestyle.  
Keywords: One Belt One Road, Business opportunities, Chinese language, digital 
 
บทนํา 

ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีน อยูในระดับดีมาโดยตลอดทําใหความรวมมือในหลายดานดําเนินมาอยาง
ตอเน่ือง ในสวนของเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนไดขยายตัวท้ังภาคการผลิตท่ีมีการสงออกและ
นําเขาสินคาอุปโภคและบริโภคตางๆ ซึ่งจากความตองการของผูบริโภคท้ังไทยและจีนเอง ทําใหไทยและจีนตางเปนประเทศคู
คาซึ่งมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันใหดียิ่งข้ึนเชน สงเสริมใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางกัน ท้ังการสรางปจจัยโครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆทางภาษี เพ่ือดึงนักลงทุนจากจีน มาตั้งฐานผลิตในไทย  
และจะทําใหเกิดผลดีตอภาคแรงงาน รวมถึงโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตตางๆ ซึ่งจีนมีการยกระดับ
การผลิตท่ีนําเอาเครื่องจักรท่ีทันสมัย รวมถึงหุนยนตมาใชทดแทนแรงงานในกิจกรรมผลิตท่ีตองทําซ้ําๆซึ่งหุนยนตจะทําให
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ดีกวา ทําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยตองเรียนรูและปรับตัวใหมีความสามารถท่ีจะแขงขัน ซึ่งจะไดประโยชนท้ังประสิทธิภาพ
การผลติท่ีเพ่ิมข้ึน และยังลดตนทุนในระยะยาวอีกดวย ภาครัฐของไทยในสวนของการเปนแรงขับเคลื่อนหลักของชาติทําตอง
ยกระดับใหทุกภาคสวนมีการบรหิารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีผลการปฏิบัติท่ีมคีุณภาพสูระดับมาตรฐานสากล จึงเริ่มมี
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ หรือไทยแลนด 4.0 ดวยวิสัยทัศนท่ีวา “มั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน” 
ภารกิจสําคัญคือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทางและสรางหนทางพัฒนาประเทศให
เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามใหมๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 ได และทิศทางในการพัฒนา
พลเมืองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 
การขยายตัวท่ีกาวกระโดดทางเศรษฐกิจ 

ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ปท่ีผานมาประเทศจีนไดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ เปดประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ 10 ตอป ทําใหจีนมีบทบาทสําคัญตอ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกหลายประการ เชน จีนสงออกสินคาเปนอันดับหน่ึงของโลก จีนเขาไปเปนหุนสวนของผูท่ีเขาไปลงทุนในประเทศกําลัง
พัฒนา และยังเปนประเทศอันดับหน่ึงท่ีกระจายการลงทุนไปยังประเทศท่ีกําลังพัฒนา ดวยเศรษฐกิจท่ีขยายตัวอยางกาว
กระโดดน้ันทําใหจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในป 2010 GDP ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก สงผลใหประเทศ
จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก เปนรองเพียงแคประเทศสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน และตอมาป 2013 เศรษฐกิจจีน
ขยายตัวไดถึงรอยละ 20 ตอป ซึ่งกําลังการผลิตของประเทศจีนน้ันเปนอันดับ 1 เปนเวลาติดตอกันยาวนานถึง 4 ป รวมถึง
ดานการคาระหวางประเทศไทย–จีน ในชวงตนป 2559 มูลคาการคาระหวางไทยกับจีนรวม 69,704 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.02 จากชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวนดังกลาว จีนมีการนําเขาสินคาจากไทยมูลคารวม 34,723 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.1 จากชวงเดียวกันของปกอน  ดวยพลังขับเคลื่อนจากภาคการผลิตท่ีแข็งแกรง รวมถึงการ
ขยายตลาดและขยายการลงทุนไปยงัตางประเทศ ทําใหประเทศจีนพรอมท่ีจะเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกท่ีท่ัว
โลกจับตามองในศตวรรษ  ท่ี 21 
 1. บทบาททางเศรษฐกิจ  
 ประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจมาก และยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สงผลใหประชากรในประเทศมีการพัฒนา
และปรับตัวตามไปดวย มีรายไดเฉลี่ยตอหัวมากข้ึน ประชาชนจีนซึมซับ กระแสวัตถุนิยม และบริโภคนิยมจากระบบเศรษฐกิจ
ท่ีเปนแรงขับเคลื่อนสังคมยุคใหม ทําใหผูคนในประเทศจีนท่ีมีกําลังทรัพยตางจับจายและแขงกันบริโภค ดวยเหตุน้ีจึงทําให
ประชาชนจีนท่ีพอมีกําลังทรัพยนิยมออกมาจับจายใชสอยในตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน แมแตคนในประเทศเองท่ีไมมีเวลา
ออกไปเท่ียวตางประเทศตางก็มีชองทางในการซื้อของออนไลน ผานระบบ (E-Commerce) ของจีนซึ่งมีช่ือวา Taobao หรือ 
Alibaba ชองทางการซื้อของออนไลนท่ีไดกลาวมาน้ีเปนการซื้อของผานระบบแอพพลิเคช่ัน เพียงแคกดสั่งซื้อและจายผาน
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งผูวิจัยเองอาศัยอยูในประเทศจีนมาเปนเวลา 6 ปก็สังเกตไดวาการซื้อของผานระบบน้ีไมเพียงแตสะดวก 
รวดเร็วแลว สินคาไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการของผูซื้ออีกดวย ไมเพียงแตมีสินคาในประเทศเทาน้ัน สินคา
ตางประเทศ อาหาร ของใช ทุกสิ่งอยางแมกระท้ังภาคการเกษตรของจีน ชาวไรชาวนา สามารถสั่งเมล็ดพันธุ เคมีภัณฑ รวมถึง
อุปกรณการเกษตรในตลาดออนไลน ทําใหลดตนทุนและเวลาในการเดินทาง และทําใหเกษตรกรของจีนสามารถขายสินคา  
หรือแปรรูปสินคาและขายผานระบบออนไลนในแบบ C2C (customer to customer)หรือ C2B  (customer to business) 
จากการกระจายตัวดานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ทําใหสังคมในประเทศจีนเริ่มเปนสังคมไรเงินสดเน่ืองจากโครงสรางความ
ไดเปรียบเชิงโครงสรางทางดานพ้ืนฐานเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและดิจิทัล ประชาชนทุกคนไมวาอยูมณฑลไหนก็สามารถเขาถึง
อินเตอรเน็ตไดจากปลายน้ิว สรางความสะดวกและยังไมตองเสียเวลาและทุนทรัพยในการเดินทาง  

ระบบออนไลนน้ีเพียงพูดถึงในวงแคบก็สามารถสังเกตุไดชัดวาในประเทศจีนเองมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางกาว
กระโดดโดยอาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน ตอมาการขยายตัวไดเขาสูประเทศไทยเรา โดยจะเห็นไดวาคนไทยสวนใหญท่ี
เปนนักธุรกิจรายใหญ ก็ไดสั่งสินคาออนไลนจาก Taobao มาในประเทศไทยจํานวนมาก  และ นํ ามา ทํ า กํ า ไ รป ล ะหลาย
พันลานบาท บางรายสั่งวัตถุดิบหรืออะไหลของอุปกรณอิเล็กทรอนิกมาประกอบเปนอุปกรณตางๆภายใตแบรนดสินคาของ
ตนเอง รวมถึงการเขามามีสวนในการลงทุนในภาคธุรกิจออนไลนของบริษัท E-Commerce ซึ่งเห็นไดชัดวาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยใีนปจจุบันทําใหท่ัวโลกไมเพียงแตจีนเทาน้ันท่ีอาศัยชองทางออนไลนเปนเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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 2. การเปดเสรีทางการคา ไทย - จีน 
 จีนเปนประเทศท่ีพรอมกาวข้ึนเปนประเทศมหาอํานาจระดับโลกและภูมิภาคอยางสันติ เน่ืองมาจากความพรอมใน
หลายๆดาน โดยเฉพาะเศรษฐกิจท่ีกาวกระโดด ทําใหสกุลเงินหยวนมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนระดับโลก และทําใหคน
ท่ัวโลกมีความมั่นใจในการถือเงินหยวนในดานทุนสํารอง ไมเพียงแตดานดานเศรษฐกิจแตดานเทคโนโลยีดิจิทัล และกําลังคนท่ี
มีความพรอมทําใหจีนมีการพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง และไดสมาคมกับนานาประเทศ ทําใหจีนเปนประเทศท่ีพรอมท่ีจะเปนผูนํา
ในดานเศรษฐกิจ ในไมนานมาน้ีมีอีกหน่ึงโครงการท่ีหลายๆคนไดยิน คือโครงการ “หน่ึงแถบหน่ึงเสนทาง ”หรือ “เสนทางสาย
ไหมแหงทศวรรษท่ี 21” โครงการน้ีเปนการสรางเสนทางการคาท่ัวโลก สะดวก รวดเร็ว โดยใชเสนทางคมนาคมทางนํ้า และ
ทางบกคือรถไฟความเร็วสูงน่ันเอง โครงการดังกลาวไทยมีโอกาสท่ีจะไดประโยชน เน่ืองจากสอดคลองกับทิศทางของไทยท่ีจะ
เดินหนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและยุทธศาสตร “ไทยแลนด 4.0” ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและพรอมท่ีจะเรียนรู
เทคโนโลยีจากจีนใหได เชน การใชหุนยนตในมิติตางๆ และไทยควรท่ีจะศึกษารสนิยมของชาวจีนตอสินคาไทย เพราะ
ประชากรจีนท่ีจะเดินทางเขามาประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือนําสินคากลุมน้ันไปนําเสนอขายพรอมพัฒนาวัตถุดิบใหเปนสินคา
ท่ีตรงกับความตองการของชาวจีน ขณะท่ีรัฐบาลเรงพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ไทยจึงควรสาน
สัมพันธดานการคากับจีนใหแนนแฟนข้ึน  ไทยเราไดมีการเปดเขตการคาเสรี การคาเสรีคือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ี
ใกลชิดกันเปนพิเศษ คลุมไปท้ัง FTA, Customs Union และ CEP สวนการใชคําวา FTA หรือCustom UnionหรือCEPน้ัน 
หมายถึง ความรวมมือในรูปแบบน้ัน ๆ เปนกรณี ๆ ไป อยางไรก็ดี เขตการคาเสรีน้ัน ในทางปฏิบัติเปนเรื่องท่ีมีความยุงยากใน
ระดับหน่ึง และหากตองการใหไดผลจริงจัง ก็จะตองพัฒนาไปสูการเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการหลบหนีภาษี
ในรูปแบบตาง ๆ เน่ืองจากประเทศนอกกลุมจะพยายามสงสินคาเขาทางประเทศท่ีทําขอตกลงเขตการคาเสรี ท่ีมีภาษีต่ําไปสู
ประเทศในเขตการคาท่ีมีภาษีสูง เชน สมมติวาไทยมีเขตการคาเสรีกับมาเลเซีย แตไทยเก็บภาษีศุลกากรการนําเขาสิ่งทอเพียง 
10 % ในขณะท่ีมาเลเซียเก็บภาษีสินคาเดียวกันในอัตรา 30 % พอคาจีนก็จะพยายามนําเขาสิ่งทอทางประเทศไทยเพ่ือเสีย
ภาษีเพียง 10 % แลวนําไปแปรรปูเล็กนอย เชน บรรจุหอใหมเพ่ือแปลงสภาพใหเปนสินคาไทยแลว นําไปขายในมาเลเซียอัน
จะทําใหเขาเลี่ยงภาษีได 20% กลาวคือ เขตการคาเสรีจะตองใชทรัพยากรของภาครัฐเปนจํานวนมาก เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ
เก่ียวกับแหลงกําเนิดสินคาท่ีรัดกุม ซึ่งทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ การแปลงภาษีศุลกากรของประเทศในเขตการคาเสรีใหเทากัน
ท้ังหมด หรือแปลงใหเปนสหภาพศุลกากรโดยเร็วน่ันเอง    

ขอมูลลาสุด 10 กุมภาพันธ 2560 การคาระหวางประเทศของจีนโตข้ึนรอยละ19.6 การคาระหวางประเทศของจีน
เทากับ 2.18 ลานลานหยวน (3.17 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.6 จากชวงเดียวกันของปกอน ในจํานวน
ดังกลาว มูลคาการนําเขาอยูท่ี 9.11 แสนลานหยวน (1.32 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.2 สวนมูลคาการ
สงออกอยูท่ี 1.27 ลานลานหยวน (1.85 แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.9 นอกจากน้ี เดือน ม.ค. 2560 มูลคา
การคาระหวางจีนกับประเทศตามเสนทาง “One Belt One Road” มีการเตบิโตอยางรวดเรว็ โดยมูลคาการคาระหวางจีนกับ
อินเดีย รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย และปากีสถานเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.6 รอยละ 44 รอยละ 46.9 และรอยละ 26.5 ตามลําดับ 
 เราคงปฏิเสธไมไดกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยการนําเอาไอทีมาใชเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน โดย
ใชเวลานอยลงและสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชระยะเวลาเพียงสั้นๆ และทําสถิติการขายไดสูง และสามารถแขงขันกับตางชาติได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชสมารทโฟนหรืออ่ืนๆท่ีสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตไดก็สามารถทําใหผูประกอบการรายใหญหรือ
รายยอยไดเพ่ิมโอกาสและมูลคาทางธุรกิจใหกับสินคาและการบริการผานทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคบนระบบ
ออนไลน 
 ปจจุบันคนไทยใชดิจิทัลเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการเลน Facebook, line แตสิ่งท่ีพบมากท่ีสุดคือการใชเพ่ือ
ความบันเทิง และไมไดถูกนําใชในดานท่ีกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองหรือสรางอาชีพ  ดังน้ัน การเรงพัฒนาความรู 
การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยี ใหกับทุกภาคสวนน้ันเปนสิ่งสําคัญ ท้ังภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ 
เกษตรกรรม การทองเท่ียว การขนสง และการทําอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยเขาสู Digital Economy โดยเนน
การปฎิรูปการศึกษาใหเยาวชนไทยมีความรูและเกิดการนําสิ่งท่ีมีอยูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน เมื่อสังคมไทยมี
ความรูและตระหนักถึง ดิจิทัลมากข้ึนการใชขอมูลออนไลนตางๆ ก็มากข้ึนดวย สังคมและธุรกิจก็จะเขาสูการเปน Digital 
Economy และเศรษฐกิจของสังคมไทยจะกาวเขาสู Real-Time Economy  
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“หนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง”  
ประเทศจีนมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และมีความเปนพลวัตสูง และถือไดวา

จีนเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมภิาคและของโลก โครงการ “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” 
และโครงการ  ไทยแลนด 4.0 สูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประเทศไทยถือเปนหุนสวนดานยุทธศาสตร และมีความรวมมือ
ในดานตางๆกับสาธารณรัฐประชาขนจีน ไทยถือเปนประเทศท่ีสําคัญเชิงภูมิรัฐศาสตรและเปนศูนยกลางท่ีสําคัญสําหรับจะ
พัฒนาภูมิภาคอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันถนนทุกสายว่ิงสูประเทศจีน ทําใหซึ่งทําใหจีนมีเงินทุนสํารองท่ีมากท่ีสุด
ในโลก ดวยความสําเร็จน้ีนํามาซึ่งโอกาส โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงออกดานอุตสาหกรรม สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตรการคา การแถลงขาวการคาระหวางไทยเดือนตุลาคม 2560 ท่ีผานมา ตลาดจีน ขยายตัวรอยละ 17.2 
และเปนการขยายตัวมากกวา 2 หลักตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 12 โดยสินคาหลัก เชน ยางพาราและผลิตภัณฑ เมล็ดพลาสติก และ
เคมีภัณฑ (มีสัดสวนรวมประมาณรอยละ 35.0 ของการสงออก สินคาท้ังหมดไปจีน) ขยายตัวในอัตราสูงรวมท้ังสินคาท่ีมี
ศักยภาพยังคงขยายตัวอยางโดดเดน ท้ังรถยนตและแผงสวิทซและแผงควบคุมกระแสไฟฟาเปนตน นอกจากน้ีเครื่อง
คอมพิวเตอรฯ ขยายตัวมากกวา 2 หลักตอเน่ืองเปน เดือนท่ี 5 ติดตอกัน ขณะท่ี 10 เดือนแรกของป 2560 ขยายตัวรอยละ 
26.5  ตลาดเอเชียใต 

จากขอมูลดังกลาว “โครงการหน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” ท่ีประกอบไปดวยเสนทางทางบก 6 เสนทาง และทางทะเล 1 
เสนทาง ทุกเสนทางท่ีกลาวมาน้ันลวนสงผลใหเมืองตามแนวเสนทางพัฒนาเปนเมืองใหญและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
ลวนกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว ปจจุบันจีนไดมีเสนทางรถไฟจากเมืองคุนหมิง สิงคโปร ซึ่งเสนทางดังกลาวไดผาน
ประเทศไทยและมีโครงการจะลงทุนในจังหวัดเชียงราย และมีรถไฟท่ีจะมุงหนาสูแหลมฉบัง รถไฟความเร็วสูงน้ีเปนโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจของจีนเลยก็วาได  และจะมีเสนท่ีเช่ือมตอเวียดนามโดยจะเช่ือมตอเสนทางถนน ซึ่งไทยก็ไดมีแผนรองรับเขต
เศรษฐกิจท่ีสี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก การเช่ือมโยงโครงขายรถไฟ รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนการสนับสนุนดานการเงิน
ผานธนาคารการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเอเชีย และกองทุนเสนทางสายไหม การเช่ือมโยงดานขอมูลและดิจิทัล ลวนเปน
ยุทธศาสตรหลักของจีนท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ปจจุบัน ประเทศไทยไดเปนหน่ึงใน 60 ประเทศท่ีมีสวนไดรับประโยชน
โดยตรงในทางเศรษฐกิจ โดยมีการประชุมสุดยอดผูนําในวันท่ี 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
 

 
          ภาพประกอบ การประชุมสุดยอด Belt and  Road Forum, 14-15 พฤษภาคม ปกกิ่ง 

ที่มาภาพ : reuters.com 
 

การปรับตัวของประเทศไทยใหพรอมท่ีจะรบัมือกับความเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาบุคลากร และ
พัฒนาผูประกอบการ และสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจทองถ่ิน การใชประโยชนจากชองทางการคาใหมๆ การนํา
นวัตกรรมดิจิทัลมาใชในการเพ่ิมมูลคาทางดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากไทยเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวจีนใหความสนใจเอยาง
มาก ไทยจึงจําเปนท่ีตองสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม มิติดานสังคม และการศึกษาดวย และสรางศูนยการผลิต
อุตสาหกรรมและการคาข้ึนมาโครงการเครือขายเสนทางสายไหมทางบกและทางทะเลน้ีมีช่ือเรียกอยูหลายอยาง เชน การริเริ่ม

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3971ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 3971ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 397



 

421 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

แถบและเสนทาง (Belt and Road Initiative) หรือ หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง (One Belt, One Road) โครงการเสนทางบกมี
ช่ือเปนทางการวา “แถบเศรษฐกิจเสนทางสายไหม” (Silk Road Economic Belt: SREB) สวนเสนทางมหาสมุทร เรียกวา 
“เสนทางสายไหมทางทะเล” (Maritime Silk Road) เมื่อสี จิ้นผงิ เองกลาวถึงโครงการน้ีโดยรวมจะใชคําในภาษาจีนวา “一
带一路” ท่ีหมายถึง “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” โครงการหน่ึงแถบหน่ึงเสนทางน้ีไมเพียงแตเสนทางการคา บก เรือ อากาศ
เทาน้ัน แตยังสงผลถึงรายไดท่ีจะเขาประเทศจีนอยางมหาศาลจากโครงการดังกลาวรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนใน
ภูมิภาคตางๆทําใหเงินหยวนจีน ไดรับความเช่ือมั่นมากข้ึน 

1. ความสัมพันธทางการคาระหวางไทย-จีน 
ประเทศท่ีเปนคูคาท่ีสําคัญมากเปนอันดับหน่ึงของไทยก็คงหนีไมพนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเรียกไดวาจีนเปนคู

คาสําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในป 2555 จีนเปนคูคาอันดับท่ี 2 รองจากประเทศญี่ปุน โดยเปนตลาดสงออกอันดับ 1 
และเปนแหลานําเขาอันดับ 2 ของไทย ในขณะท่ีไทยเปนคูคาอันดับท่ี 13 ของจีน และเปนตลาดสงออกอันดับท่ี 17 ของจีน    

2651 ท่ีผานมากับการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี  6 การประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีนถือเปนกลไกการ
หารือทวิภาคีระหวางไทย-จีน ซึ่งในการประชุมน้ีมรการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกําหนดนโยบายรวมถึงยุทธศาสตร ดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสองประเทศตางมีนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกัน คือยุทธศาสตรความ
เช่ือมโยงดานโครงสรางพ้ืนฐาน การคาและการลงทุนตามขอริเริ่ม “หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง” (Belt and Road Initiative:BRI) 
ของจีน รวมถึงแนวทางการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม การปรับปรุงการดําเนินงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในรอบดาน กับยุทธศาสตร “ประเทศไทย 4.0” เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกของไทยดวย  

ในดานเศรษฐกิจน้ันสาธารณรัฐประชาชนจีนน้ันมีจุดแข็งดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในขณะท่ีประเทศไทยน้ัน    
มีจุดแข็งดานการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร ไทยจึงมุงเนนความรวมมือกับจีนในดานอุตสาหกรรมอาหาร  
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ตลอดจนการใชนวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
ยกระดับภาคการผลิตสินคาเกษตร และพัฒนาเกษตรกรท่ีเราไดยินอยูบอยๆวา (Smart Farmer)และการใชประโยชนจาก
ชองทางการคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสความรวมมือตางๆ ท่ีกลาวมา จะมีผลตอการยกระดับหวงโซมูลคาเพ่ิมระหวางไทย-
จีน และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว 

ปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเปนคูคาอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยจีนเปนตลาดสงออกอันดับ 1 และเปน
แหลงนําเขาอันดับ 1 ของไทย ในขณะท่ีไทยเปนตลาดสงออกอันดับ 15 และแหลงนําเขาลําดับท่ี 10 ของจีน ในป 2559 
การคาสองฝายมีมูลคารวม 65.8 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยในป 2560 (ม.ค.-พ.ย.) การคารวมระหวางไทยกับจีนมีมูลคา 67 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกท่ีสําคัญของไทย ไดแก ยางพารา ผลิตภัณฑยาง เม็ดพลาสติก คอมพิวเตอร และ
สวนประกอบ เคมีภัณฑ ไมและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เปนตน ในขณะท่ีไทยนําเขาสินคาประเภทเครื่องจักรไฟฟา
และสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน เคมีภัณฑ อุปกรณและสวนประกอบรถยนต และ
ผลิตภัณฑเหล็ก เปนตน ท้ังน้ี ไทยและจีนไดตั้งเปาหมายการคาสองฝายใหมีการขยายตัวเปนสองเทา หรือ 120 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ภายในป 2563 

2. ความเจริญทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสาร 
ในปจจุบันความเจริญทางดานเทคโนโลยีมีอิทธิพลตอบริบทในการศึกษาของไทยเปนอยางมากโดยเฉพาะแวดวง

การศึกษาภาษาตางประเทศ เพราะการเรียนรูภาษาสามารถเขาถึงไดงายข้ึน สามารถเรียนผานสื่อออนไลนไดจากทุกท่ีและทุก
เวลาโดยไมไดมีขอจํากัดแบบเกาอีกตอไป ซึ่งหากใครสนใจศึกษาภาษาตางประเทศก็สามารถเขาถึงขอมูลสาระสนเทศแบบ
ออนไลนไดงาย เชนคลิปวิดีโอสอนภาษาบนอินเตอรเน็ต หรือเว็บไซตท่ีสอนภาษาตางๆโดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งก็เปนทางเลือก
ท่ีดีในยุคน้ี ทุกคนเขาถึงอินเตอรเน็ตไดจากมือถือ ความนิยมในการเรียนภาษาตางประเทศของไทยนอกจากภาษาอังกฤษแลว
ภาษาจีนเปนภาษาตางประเทศท่ีไดรับความนิยมมาก เน่ืองดวยกระทรวงศึกษาเองก็มีนโยบายในการสงเสริมการเรยีนการสอน
ภาษาจีนดวย  ทําใหมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนบรรจุในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญา
ตามสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบัน ตางก็ผลิตบัณฑิตทางดานภาษาจีนออกมาเปนจํานวนมากในแตละปเน่ืองจากความ
ตองการบุคลากรผูรูภาษาจีนยังมีอีกมาก แตจากแนวโนมตลาดแรงงานของผูมีความรูทางภาษาจีนยังคงสดใส เพราะการท่ีไทย
และจนีเปนคูคาท่ีสําคัญยิ่งตองการท่ีจะติดตอสื่อสารท้ังในภาคการลงทุน ภาคการคารวมถึงภาคการทองเท่ียวและดานสุขภาพ 
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ไทยเราจึงตองพัฒนาประสิทธิภาพในการศึกษาภาษาจีน เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางภาษา รวมถึงเสริมประสบการณอัน
หลากหลายเพ่ือใหมีความพรอมมากท่ีสุดสําหรับการเขาแขงขันในตลาดแรงงาน  

นักศึกษาในยุคน้ีไดรับอิทธิพล ถูกขับเคลื่อนดวยความตองการอันหลากหลายในสวนของการเรียนการสอนภาษาจีน 
จึงเนนใหนักศึกษาทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และรูจักนําเอาบทเรียนท่ีไดเรียนมาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจัก
ใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และสามารถนําสื่อเทคโนโลยีตางๆ มาชวยเสริมทักษะในการเรียนภาษาจีน
มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะนําไปสูทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนทักษะท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไดตลอด เน่ืองจากคนจีนมี
การเดินทางมาในไทยเพ่ิมข้ึนท้ังมาทองเท่ียวและมาลงทุนประกอบธุรกิจทําใหภาษาจีนเปนภาษาท่ีเริ่มมีบทบาทในการ
ติดตอสื่อสารและทางเศรษฐกิจรวมถึงภาษาจีนในยุคน้ีเปนภาษาท่ีมีคนใชมากท่ีสุดในโลก และในยุคท่ีประเทศท่ีเปน
มหาอํานาจจะกําหนดทิศทางการศึกษาและเศรษฐกิจเมื่อจีนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระจายการลงทุนไปตาม
ภูมิภาคตางๆท่ัวโลกทําใหภาษาจีนยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน เมื่อพัฒนาดานการศึกษาแลวสิ่งท่ีคนไทยทุกคนจะตองรูเทาทัน
คอืเทคโนโลยีท่ีกาวกระโดด ไมวาจะเปนการเรียนรูนอกหองเรียน การซื้อขายสิ้นคาออนไลนท่ีคนไทยเราน้ันตองปรับตัวและ
ตามใหทันกับสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน อยางจะเห็นไดวาประเทศไทยกลุมคาปลีกมีความซบเซาทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตก็มี
รานคาปลีกหรือแมกระท่ังรานทองก็เริ่มหันมาเปดชองทางคาขายออนไลนแตยังไมเปนท่ีนิยมของคนไทย เน่ืองจากระบบยังไม
ครอบคลุมเหมือน Taobao ระบบซื้อขายสินคาออนไลนของแจกหมาเปนระบบขายของออนไลนท่ีถือวาเปนตลาดออนไลนท่ี
ทันสมัย ตอบโจทยท่ีสุดในโลกก็วาได ซึ่งไทยเราก็ควรท่ีจะปรับตัวใหทันกระแสโลก หลังจากท่ี Taobao, Allibaba เปนท่ีรูจัก
กันอยางแพรหลายทําใหประเทศไทยไหวตัวและหันจับมือกับแจกหมาในการทําระบบซื้อขายออนไลนรวมกัน ดังขาวท่ีเห็นวา  
ชองทางออนไลนน้ีสะดวกและสามารถทํายอดขายไดในเวลาสั้นๆ ตัวอยางเมื่อเมษายนท่ีผานมา ท่ีเรารูจักในช่ือวา Taobao 
มันสามารถชวยชาวสวนทุเรียน ขายทุเรียนผานชองทางออนไลน 80,000 ลูก ในเวลา 1 นาที ดวยเหตุการณดังกลาวไทยเรา
ยิ่งตองตระหนักและปรับตัว เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะรับมือกับความเจริญดานเทคโลโลยี ท่ีสามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจชาติได 

กลุมคนท่ีมีความรูภาษาจีนสามารถอานออกเขียนได และติดตอสื่อสารดวยภาษาจีนไดจึงมีความไดเปรียบในหลาย
ดานรวมถึงการไดรับโอกาสท่ีดีกวาเมื่อมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถทางภาษา และยังสงผลตอความกาวหนาในการ
ทํางาน การทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต แตหากเราไมใชโอกาสน้ีในการศึกษาเรียนรูภาษาวัฒนธรรม ตลอดจนทิศทางและ
ความเคลื่อนไหวของกลุมจีน เรายอมจะไมสามารถใชประโยชนจากตรงน้ีไดเต็มท่ี ในกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ ป 
2560 – 2575 จึงกําหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาไทยไว ซึ่งจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 
เปนภาษาท่ี 2 รองจากภาษาอังกฤษ ใหเปนหลักสูตรท่ีมีความเสมอภาคทางการศึกษา มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
เรียนจบแลวมีงานทํา และสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรรมและ
ความคิดสรางสรรค รวมท้ังมีความเปนพลวัต มีความเขาใจบริบทของสังคม เพ่ือนําสูปฏิกิริยาตอบสนองตอสังคม สูแนวปฏิบัติ
สวนรวมตามนโยบายและกรอบการพัฒนาสังคม และประเทศชาติไปสูเปาหมายเปนประเทศพัฒนา ดวยเทคโนโลยี โดยท่ีไม
ท้ิงใครไวขางหลัง ดวยการสงเสริมบุคลากรใหมีความคิดสรางสรรค มีการวิจัยและพัฒนาโดยใชขอมูล จากผูรับบริการ รวมท้ัง
มีความเปนพลวัตภายใตสังคมแหงปญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแหงการเรียนรู (Lifelong Learning Society) 
และการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

สรางและปลูกจิตสํานึกในการคิด วิเคราะห แยกแยะ และประเมินคา เพ่ือใหผูเรียนจบไปและมีทักษะในการคนควา 
ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการสรางนวัตกรรม รวมถึงการนําความรูมาประยุกตใชและตอยอดหรือ ศึกษาเรียนรูอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดน่ิง อันจะนําไปสูการพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคม ตลอดชวงอายุงานของบุคคล ทําใหองค
ความรูมีความทันสมัยทันสถานการณในสังคมอยูตลอดเวลา 
นโยบายของภาครัฐกับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศท่ีมีจาํนวนประชากรมากท่ีสดุในโลก และภาษาจีนเปนภาษาท่ีมีจํานวนผูใชมาก
ท่ีสุดในโลก ดวยประชากรจีนมีจํานวนมากทําใหการบริโภคของจีนมากท่ีสุดในโลก แตเดิมประเทศจีนเปนฐานการผลิตของโลก 
ดวยขอไดเปรียบดานแรงงานท่ีมีราคาถูก ทําใหผูผลิตสินคาทางดานเทคโนโลยีท่ีตองการหาความไดเปรีบดานตนทุนขยายฐาน
การผลิตมาท่ีประเทศจีน สงผลใหมีการถายทอดเทคโนโลยีภาคการผลิตของจีนนํานวัตกรรมตางๆท่ีไดมาประยุกตใช ปจจุบัน
ประเทศจนีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปนอันดับตนๆของโลก สงผลใหภาคอุตสาหกรรมของจีนใชพรอมท่ีจะแขงขันในเวที
โลก ทําใหจีนมีนโยบายสงออกการผลิต คือสงเสริมใหบริษัทของจีนยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีคาแรงถูก หรือมีปจจัย
การผลิตท่ีสงผลตอความไดเปรียบในเชิงแขงขัน    จีนจึงขยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆท่ัวโลก เพ่ือลดตนทุนในดาน
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หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีจีนใหความสนใจในดานการลงทุน เน่ืองดวยความไดเปรียบทาง
ภูมิศาสตร ดวยเหตุน้ีไทยจึงไดรับความสนใจจากนักธุรกิจจีน เพ่ือเขามาลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายสงเสริมการลงทุน 
ในตอนน้ีเชน ระเบียงเศรษฐกิจเปนตน จากแนวโนมการสงออกการลงทุนดังกลาวทําใหสดัสวนผูประกอบการจีนในไทยเพ่ิมข้ึน 
และบริษัทจีนเหลาน้ี ตองการแรงงานไทยเขาไปสูกระบวนการตางๆของการผลิต แตความพรอมของทรัพยากร บุคคลของไทย 

ท่ีมีความรูภาษาจีนน้ัน ยังมีไมมาก ปจจุบันมีคนจีนเขามาในไทยเพ่ือติดตอธุรกิจและเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก ผูท่ีเก่ียวของหรือติดตอกับคนจีนจึงจําเปนตองเรียนรูภาษาจีน แตภาษาจีนในประเทศไทยยังไม
แพรหลายเหมือนกับภาษาอังกฤษ อาจเปนเพราะภาครัฐยังไมมีนโยบายเพ่ือการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมากอนหนาน้ีรวมถึงปจจุบัน ไมสามารถทําใหผูเรียนนําไปใชงานไดจริง จึงทําใหการเรียนการสอน
ภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาเปนเพียงวิชาเพ่ิมเติมเทาน้ัน แตการท่ีประเทศจะพัฒนาไดน้ัน สิ่งแรกคือการพัฒนาทุนมนุษย 
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู การพัฒนาทักษะความรู การเรียนรูของคนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพ 

ในป 2549 กระทรวงศึกษาธิการเขามามีบทบาทและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยอยางจริงจัง ตอมา
รัฐบาลไดประกาศใหภาษาจีนมีสถานะเทียบเทาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ จึงทําใหการเรียนการสอนภาษาจีนเปลี่ยนแปลงไปจาก 

เดิม มีการสรางเครือขายความรวมมือกับกับโรงเรียนสอนภาษาจีน สํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั้นปน) 
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรฐัประชาชนจีน ท่ีพรอมใหความชวยเหลือในเรื่องการจัดทําหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน
และจัดอาสาสมัครครูภาษาจีนเขามาสอนในประเทศไทย ทําใหผูท่ีศึกษาภาษาจีนมีโอกาส และความพรอมในการทํางานกับ
ชาวจีน เชน ลามแปลภาษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ในปเดียวกันน้ันไดมีแผนยุทธศาสตรสงเสริมการ
เรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   ซึ่งเปนแผนดําเนินการ 5 ปข้ึน แผนยุทธศาสตรน้ี
มีเปาหมายการพัฒนาดังน้ี  
 

1) จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับช้ันของการศึกษาในประเทศไทย โดยนักเรียนนักศึกษาในระบบ
โรงเรียนทุกคน  ไดเรียนภาษาจีนอยางมีคุณภาพและผานเกณฑมาตรฐานตามสัดสวน คือเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ในทุกชวงช้ัน
เรียน   

2)นักเรียนนักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษทางภาษาจีน ประมาณ 4,000 คน ไดรับการพัฒนาใหมีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพเฉพาะทาง   

3) ประชากรวัยแรงงานไดเรียนภาษาจีน และใชสื่อสารในการประกอบอาชีพจํานวน 100,000 คน แผนน้ีมี
ยุทธศาสตรหลักอยู 5 ยุทธศาสตรดวยกัน คือ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดระบบสนับสนุนวิชาการใหไดมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5การพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาจีนใหเช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะ 

 และจากการท่ีภาครัฐไดเขามามีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนทําใหเกิดความรวมมือ
ระหวางไทยกับจีนเพ่ิมมากข้ึน เชน  
 
1. มีการเดินทางไปดูงาน และเขารวมประชุมทางวิชาการระหวางสองประเทศอยางตอเน่ือง  
2. มีการสนับสนุนทุนการศึกษา ณ ประเทศจีนเปนจํานวนมากข้ึน ท้ังน้ีรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางกันระหวาง
มหาวิทยาลัยตางๆของท้ังสองประเทศ  
3. สนับสนุนใหมีการพัฒนาอาจารยผูสอนภาษาจีนชาวไทย โดยการจัดอบรมและเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาจีนท้ังใน
ประเทศไทย และประเทศจีน  สนับสนุนอาสาสมัครสอนภาษาจีนจากประเทศจีน ซึ่งนับจากเริ่มตนโครงการครูอาสาสมัคร
สอนภาษาจีนของฮั่นปน ตั้งแตปพ.ศ. 2554 และปพ.ศ.2555 ไดเดินทางมาประเทศไทยคณะแรกน้ันซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป
จนถึง พ.ศ.2554 เปนจํานวนกวา 5,000 คน   
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การเรียนการสอนภาษาจีนในไทยยุคดิจิทัล 
การเรียนการสอนภาษาจีนในปจจุบันเปนการเรียนการตามหลกัสูตรท่ีแตละสถานศึกษากําหนดและปรับปรุงทุกๆ 3-

5 ปเพ่ือใหเกิดความทันสมัยและปรับปรุงใหทันตามบริบทของสังคมยุคดิจิตอล ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนได
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนใหผูเรียนมีสวนรวม อาจารยผูสอนจากเดิมเปนผู
ถายทอดความรู แตปจจุบันไดมีเทคโนโลยีท่ีชวยในการศึกษามากมายทําใหผูเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาบทเรียนหรือสิ่งท่ี
ผูเรียนสนใจผานสื่อออนไลนดวยตนเอง และสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดงายและสะดวกรวดเร็ว สงผลใหผูสอนท่ีจากเดิม
เปนผูถายทอดความรู เปลี่ยนเปน (Coaching) หรือ   โคช ความหมายของโคชในท่ีน้ีคือ ผูใหคําช้ีแนะ ชวยเหลือ ชวย
แกปญหา ช้ีแนะแนวทางท่ีผูเรียนมองไมเห็น ผลักดันผูเรียนสูจุดหมายความสําเร็จในแตละเรื่อง 

 การเรียนการสอนภาษาจีนท่ีผานมาในระบบการศึกษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนมัธยมศึกษาตอน
ปลายไมมีความตอเน่ือง ไรประสิทธิภาพ เปนการเรียนการสอนโดยเนนการทองจําคําศัพท ทองจําบทเรียน ผูเรียนจึงทองจํา
โดยไมรูหลักการใช  ทองโดยไมรูความหมายหรือรูความหมายแตไมสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได คงไมตองพูด
ถึงการนําความรูมาประกอบอาชีพดานภาษาจีน นักเรียนเหลาน้ีเมื่อสูระบบมหาวิทยาลัย สงผลใหมหาวิทยาลัยตองปูพ้ืนฐาน 
ทางภาษาจีนใหมตั้งแตเริ่มตนพินอิน    สิ่งเหลาน้ีบงบอกวา การศึกษาภาษาจีนในระดับมัธยมไมมีประสิทธิภาพเลยแมแตนอย 
เพราะนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนในระดับมัธยมสวนมากไมสามารถใชงานไดจริงเลย การเรียนการสอนวิธีเดิมทําใหการศึกษา
ภาษาจีนของนักเรียนไทยไรคุณภาพ ผูเรียนไมสามารถสื่อสาร โตตอบกับชาวจีนได ในยุคปจจุบันผูสอนภาษาจีนจึงไดนํา
เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล มาประยุกตใชในการเรียนการสอน เชนเกมสภาษาจีนเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางภาษา 
สอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันในปจจุบันเพ่ือใหผุเรียนเขาใจและเห็นภาพ เพ่ือนําไปใชและเขากับสถานการณ
ปจจุบัน สอดแทรกหลักการในการดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ีดีงามผานบทเรียนภาษาจีน โดยผูเรียนสามารถซึมซับไปอยางไม
รูตัว  

การศึกษาภาษาจีนในปจจุบันผูสอนและผูเรียนตองรวมมือกันอยางจริงจัง เพราะวาภาษาจีนมีความสําคัญมากข้ึน 
เน่ืองจากจีนเริ่มเปนประเทศมหาอํานาจดานเศรษฐกิจ นักธุรกิจจีนเริ่มเขาไปมีบทบบาทสําคัญในระบบธุรกิจตางๆของโลก 
ดวยเหตุน้ีทําใหภาษาจีนมีความสําคัญมาก ดังน้ันผูท่ีไมมีความรูดานภาษาจีนยอมไมสามารถสรางความไดเปรียบและแขงขัน
ในตลาดแรงงานได หรือหากจะประกอบธุรกิจท่ีตองใชภาษาจีนก็อาจจะเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร ทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ
ได  

 
บทสรุป 

ประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในชวง 30 ปท่ีผานมาประเทศจีนไดปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจ เปดประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ10 ตอป ทําใหจีนมีบทบาทสําคัญตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
โลกหลายประการ เชน จีนสงออกสินคาเปนอันดับหน่ึงของโลก จีนเขาไปเปนหุนสวนของผูท่ีเขาไปลงทุนในประเทศกําลัง
พัฒนาตางๆ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีกาวกระโดดน้ันทําใหประเทศจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในป 
2010 GDP ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก สงผลใหประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลก ทศวรรษตอไปน้ี 
การเรียนการสอนภาษาจีนจะไดรับอิทธิพลและถูกขับเคลื่อนดวยความตองการอันหลากหลายท้ังอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและภาษา นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงตองปรับตัวขอนขางมาก และเนนการทํางานเปนทีม ฝกคิดวิเคราะห และ
รูจักนําเอาบทเรียนท่ีไดเรียนมาประยุกตใชไดกับชีวิตประจําวันและรูจักใชภาษาจีนในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาได และ
สามารถนําสื่อเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกคใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลท่ีจะเกิดข้ึนในอีกไมก่ีป
ขางหนา  
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ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลที่มีตอความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว 
ของสตรีวัยทํางานที่มีภาวะน้ําหนักเกิน  

Effects of the Fit Ball Training Program on Balance and Flexibility of 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลท่ีมีตอ
ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัวของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ อาสาสมัคร เพศ
หญิง วัยทํางาน อายุระหวาง 30-45 ป จํานวน 24 คน เปนบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Selection) แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง (ฝกดวยโปรแกรมการฝกฟตบอล) จํานวน 12 คน และ
กลุมควบคุม (ไมไดรับการฝกโดยดําเนินกิจกรรมตามปกติ) จํานวน 12 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมการฝกฟตบอล 
จํานวน 8 แผน เครื่องมือวัดไดแก แบบทดสอบวัดดาน การทรงตัวอยูกับท่ี (Stork Stand Test) แบบทดสอบวัดการทรงตัวขณะ
เคล่ือนท่ี (Dynamic Walking Balance Test) และ เครื่องมือวัดดานความออนตัว จากแบบทดสอบ (Sit and Reach Test) และ
แบบทดสอบ (Back Extension Test) ทําการทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห มีการทดสอบ กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 
และหลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 ผลการวิจัยพบวา ความสามารถดานการทรงตัวแบบอยูกับท่ี (Stork Stand Test) และแบบทดสอบวัด
การทรงตัวขณะเคล่ือนท่ี (Dynamic Walking Balance Test) ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ความสามารถดานความออนตัวแบบ Sit and Reach Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานความออนตัว แบบทดสอบ Back Extension Test ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 
ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คําสําคัญ:  ฟตบอล  การทรงตัว  ความออนตัว  ภาวะนํ้าหนักเกิน 
 

ABSTRACT  
This research was a semi experimental research. The purposes of this research were to study and to compare the 
effects of fit ball training program on balance and flexibility of overweight working women. The studied group 
consisted of personnel from the various departments of Ubon Ratchathani University. The subjects were 30-45 
years old women randomly selected using multi-stages sampling. The experimental tool was fit ball training 
program. This method was also employed to determine significant difference at the .05 level by testing from 
Stock Stand Test, Dynamic Walking Balance Test, Sit and Reach Test and Back Extension Test. The experimental 
group was trained in 8 weeks. The data was collected and statistically analyzed before training, after training in 4 
weeks, and after training in 8 weeks. The result findings the mean scores of balance tests and Dynamic Walking 
Balance Test of the experimental group better than the control group were significantly different at the .05 level. 
The mean scores of the flexibility test from Sit and Reach Test the experimental group better than control group 
were significantly different at the .05 level. The mean scores of the flexibility test from Back Extension Test 
between the experimental group and the control group were significantly different at the .05 level. 
Keywords:  Fit ball,  Balance,  Flexibility,  Overweight 
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บทนํา  
ปจจุบันปญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนกําลังเปนปญหาระดับชาติ เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังบาง

ชนิด เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดท่ี2 โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งบางชนิด ความผิดปกติ
ของระบบสืบพันธุและโรคขอเขาเสื่อม (Tan et al., 2012) ประชากรในสังคมปจจุบันมีปญหาภาวะนํ้าหนักเกินเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว ภาวะนํ้าหนักเกินเปนสาเหตสุําคัญท่ีนําไปสูภาวะท่ีทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูงและโรคหัวใจ ซึ่งหากมีภาวะนํ้าหนักเกินท่ีเพ่ิมข้ึนมากเทาใด โอกาสในการเกิดโรคตางๆก็จะเพ่ิมสูงข้ึนมากเทาน้ัน โดย
รายงานลาสุดในปท่ีผานมา มีจํานวนผูเสียชีวิตสูงถึง 10 ลานคนและคาดวาในอนาคตอัตราการเสียชีวิตอาจจะเพ่ิมข้ึนถึง 20 
ลานคน สถิติตางๆ มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ ดังน้ันการปองกันและควบคุมไมใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในสังคมปจจุบัน เพ่ือปองกันและรักษาสุขภาพไมใหเกิดโรครายเกิดข้ึน (ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ, 2550) จากผลรายงาน
การสํารวจภาวะสุขภาพของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2549 พบวา ความชุกของการมีภาวะนํ้าหนักเกินในเพศหญิงจะมีมากกวา
ในเพศชาย ซึ่งในเพศหญิง พบวา มีความชุกถึงรอยละ 33.9 ในเพศชายมีรอยละ 19.2 และมีโรคอวนในเพศหญิงรอยละ 8.8 
ในเพศชายรอยละ 3.55 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ความชุกของโรคอวนไดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในชวงสามทศวรรษท่ีผานมา 
(Ogden et al., 2012) อัตราการเพ่ิมข้ึนของโรคอวนในผูใหญมีมากกวาวัยเด็ก และเพศหญิงสูงกวาในเพศชาย หากแนวโนม
ความชุกยังคงเปนเชนน้ีตอไป ประชากรชาวอเมริกันจะมีแนวโนมเปนโรคอวนมากข้ึนถึง 50% และโรคอวนไดกลายเปนวิกฤต
สุขภาพของประชาชนในประเทศน้ีท่ีตองหาวิธีปองกันและรักษาอยางจริงจัง (Wang et al., 2008)  สําหรับประเทศไทยก็
เชนเดียวกัน โรคอวนถือวาเปนปญหาสุขภาพอันดับตนของประเทศ จากการรายงานขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป 
2011 พบวา คนไทยมีภาวะนํ้าหนักเกิน (BMI 23.0-24.9 kg/m2) ประมาณ 19% เปนโรคอวนระดับ1 (BMI 25.0-29.9 
kg/m2) ประมาณ 4.0% โรคอวนระดับ2 (BMI 35.0-39.9 kg/m2) ประมาณ 0.8% และโรคอวนระดับ3 (BMI ≥ 40.0 
kg/m2) 0.1% (Jitnarin et al., 2011) วิธีปองกันและรักษามีหลากหลายวิธีดวยกัน การออกกําลังกายก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ี
สําคัญในการแกไขภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวนได แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากคนอวนมีภาวะขอจํากัดในการเคลื่อนไหว ระดับ
ความแข็งแรงของกลามเน้ือตอการออกกําลังกายต่ํา การออกกําลังกายชนิดดังกลาว อาจไมเหมาะสมกับคนท่ีมีภาวะนํ้าหนัก
เกิน ดังน้ันรูปแบบการออกกําลังกายสําหรับคนท่ีเปนมภีาวะนํ้าหนักเกินควรมีขอพิจารณาหลายประการ เชน ระดับความหนัก 
ชนิดของการฝกและระยะเวลาในการฝก 

จากการศึกษาวรรณกรรมพบวา สตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินเปนชวงวัยท่ีมีความเสี่ยงตอการมีปญหาทางดาน
สุขภาพ เปนวัยท่ีเสี่ยงตอการเสื่อมถอย มีการเผาผลาญพลังงานในรางกายลดลง สมรรถภาพทางกายในดานตางๆ ในการ
ทํางานเสื่อมสภาพลง ความสามารถในดานการทรงตัวและความออนตัวก็ลดลงตามไปดวย จึงอาจสงผลทําใหความสามารถใน 
การเคลื่อนไหวกายในลักษณะการทํากิจกรรมตางๆ มีปญหา ความยืดหยุนของขอตอลดนอยลง กลามเน้ือยืดเหยียดไดนอยลง 
ระบบกลามเน้ือหยอนยานไมกระชับ กอใหเกิดปญหาโรคกระดูกพรุนได ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดโรครายและมีปญหาเรื้อรังได 
จึงจําเปนตองหาวิธีปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหสตรีวัยวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกินไดมีความสามารถในการทรง
ตัวและความออนตัวท่ีดีข้ึน ดังน้ันกิจกรรมการออกกําลังกายจึงเปนปจจัยสําคัญในการแกไขภาวะนํ้าหนักเกินได  

นอกจากน้ียังพบวา การออกกําลังกายอีกชนิดหน่ึงท่ีสามารถชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือ
บริเวณแกนกลางลําตัวไดเปนอยางดี คือ การฝกดวยฟตบอล (Fit Ball) จากผลการศึกษาพบวา ฟตบอลสามารถพัฒนาความ
แข็งแรง ความอดทน ความยืดหยุน การทรงตัวและการควบคุมกลามเน้ือแกนกลางลําตัว สามารถปองกันการบาดเจ็บและลด
อาการปวดหลังไดเปนอยางดี (Marshall & Murphy, 2005; Lehman et al., 2005) ยิ่งไปกวาน้ันยังพบวา การฝกฟตบอล
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใชออกซิเจนในการสรางพลังงานของกลามเน้ือไดเปนอยางดี สามารถเพ่ิมสัดสวนความแข็งแรง
ของกลามเน้ือได และยังสามารถเสริมสรางความอดทนของกลามเน้ือไดอีกดวย (Badwal & Singh, 2013) นอกจากน้ียังพบวา 
การฝกดวยฟตบอลสามารถทําใหเกิดการตอบสนองของกลามเน้ือบริเวณลําตัวท่ีมตีอการเคลื่อนไหวสงผลทําใหระบบ 
กลามเน้ือแข็งแรงเพ่ิมข้ึน (Clark, 2001) ผลของการออกกําลังกายดวยฟตบอลสามารถพัฒนาการทรงตัวของผูปวยท่ีมีปญหา
กลามเน้ือออนแรงใหมีการทรงตัวท่ีดีเพ่ิมข้ึน (Weaver et al., 2012)  

ดงัน้ันผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูพลศึกษาและเปนครูผูฝกสอนการออกกําลังกาย จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรม
การฝกดวยฟตบอลมาเปนกิจกรรมการฝกเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทรงตัว และความออนตัวของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะ
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นํ้าหนักเกินใหมีความสามารถในการปฏบัิติกิจกรรมตางๆใหดีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายในดานตางๆ 
ใหมีประสิทธิภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีศักยภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจยั  

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลท่ีมตีอความสามารถในการทรงตัวและความออนตัวของสตรีวัยทํางาน
ท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน 
 
วิธีวิจัย 
 กลุมตัวอยาง คือ สตรีวัยทํางาน ท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน ท่ีมีคาดัชนีมวลกาย หรือคา BMI มากกวา 28 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ข้ึนไป โดยมีความยาวรอบเอวอยูในชวงระหวาง 30-45 น้ิว เปนเพศหญิง จํานวน 24 คน อายุอยูระหวาง 30-45 ป ไดแก อาจารย 
ขาราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ซึ่งทํางานเปนบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ท่ีและอาสาสมัครเขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห 
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ โปรแกรมการฝกดวยฟตบอล 8 สัปดาห 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว ซึ่งไดแกความสามารถใน
การทรงตัวแบบอยูกับท่ีและเคลื่อนท่ี การทรงตัวแบบอยูกับท่ี ใชแบบทดสอบ Stork Stand Test และการทรงตัวแบบเคลื่อนท่ี ใช
แบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test โดยการเดินทรงตัวโดยวางหนังสือไวบนศีรษะมีหนวยการวัดเปนวินาที และ
ความสามารถดานความออนตัว แบบ Sit and Reach Test (การวัดความออนตัวดวยวิธีน่ังงอตัวไปขางหนา) และแบบทดสอบ Back 
Extension Test (การนอนควํ่าตัวแอนหลังยกตัวข้ึน มีหนวยการวัดเปนเซนติเมตร) 
 เกณฑในการคดัเขา  
  1. เปนสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน ดัชนีมวลกายมากกวา 28 กิโลกรัมตอตารางเมตรข้ึนไป อายุระหวาง 
30-45 ป 
  2. สามารถเขารวมโครงการ ไดอยางตอเน่ือง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห 
  3. ไมมีปญหาเก่ียวกับกระดูกหรือมปีระวัติการผาตดักระดูกมากอน 
  4. กลุมตัวอยางมคีวามสมคัรใจในการเขารวมและยนิดลีงนามในใบยินยอมการเขารวมโครงการวิจยั 
 เกณฑในการคดัออก 
  1. เกิดเหตุสดุวิสยัท่ีทําใหไมสามารถเขารวมการวิจยัได เชน เกิดอุบัตเิหตุขณะทําการทดลอง หรือ เกิดอาการ
เจ็บปวยเปนตน 
  2. กลุมตัวอยางเขารวมโครงการ นอยกวา 80 เปอรเซน็ต 
  3. ไมสมคัรใจเขารวมโครงการวิจัยตอ 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจัยน้ีคณะผูวิจัยไดแบงกระบวนการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก เก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ขอมูลการ
ทดสอบ ความสามารถในการทรงตัวและความออนตัว จากแบบทดสอบ ท้ัง 4 แบบ เก็บขอมูล กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห
ท่ี 4 และหลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 
 
การวิเคราะหขอมลู 
 วิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) เพ่ือเปรยีบเทียบความแตกตางของคะแนนคาเฉลี่ยความสามารถ
ดานการทรงตัวและความออนตัว ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 และหลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 8 วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดยีวชนิดวัดซ้าํ (One-Way Analysis of Variance with Repeated Measures) เพ่ือ
เปรยีบเทียบความแตกตาง ทดสอบความมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 

 
 

 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 4051ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 4051ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 405



 

429 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 พบวา ความสามารถดานการทรงตัวอยูกับท่ีดวยการวัดจากแบบทดสอบ Stork Stand Test และการทรงตัวขณะ
เคลื่อนท่ีดวยการวัดจากแบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กอนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหท่ี4 ไมพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ดานความสามารถดานความออนตัวดวยแบบทดสอบ Sit and Reach Test ของกลุมทดลองมีคาสูงกวากลุมควบคมุ 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ภายหลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 และหลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 
 สวนดานความออนตัวดวยการวัดจากแบบทดสอบ Back Extension Test ของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ไมพบ
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ภายหลังการทดลองสัปดาหท่ี4 และหลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบความสามารถดานการทรงตัวอยูกับท่ี จากแบบทดสอบ 
Stork Stand Test (วินาที) ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ กอนการทดลอง หลังการทดลองสปัดาหท่ี 4 และหลังการ
ทดลองสัปดาหท่ี 8 

รายการทดสอบ  การทดสอบขณะยืนทรงตัวอยูกับท่ี กลุมทดลอง  กลุมควบคุม t  p 
       

กอนการทดลอง     2.24+2.83 1.52+1.18 0.805 0.429 
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4    3.98+3.16 2.08+1.58 1.868 0.075 
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8    5.37+4.11 1.59+1.05 3.094 .009* 
 

 
แผนภาพท่ี 1  

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบความสามารถดานการทรงตัวขณะเคลื่อนท่ี จาก
แบบทดสอบ Dynamic Walking Balance Test (วินาที) ของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาหท่ี 4 และหลังการทดลองสปัดาหท่ี 8 

รายการทดสอบ การทดสอบขณะยืนทรงตัวอยูขณะเคลื่อนท่ี  กลุมทดลอง  กลุมควบคุม t  p
   

กอนการทดลอง      31.12+7.14 25.83+7.62 1.755 .093 
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4     24.83+5.60 24.89+8.16 -0.020 .985 
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8     19.40+2.92 26.08+7.64 -2.829  .013* 
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คาเฉลี่ยความสามารถดานการทรงตัวแบบอยูกับท่ี 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง สัปดาหท่ี4 

หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 
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แผนภาพท่ี 2 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบดานความออนตัว (เซนติเมตร) จากแบบทดสอบ Sit and 
Reach Test (การน่ังงอตัวไปขางหนา) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 และ
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8  
 

รายการทดสอบ การน่ังงอตัวไปขางหนา  กลุมทดลอง  กลุมควบคุม t  p 
 

กอนการทดลอง     14.67+5.35 8.83+2.69 3.375 .003*  
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4    17.00+4.88 10.83+3.30 3.627 .001*  
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8    16.33+4.85 10.25+3.17 3.639 .001* 
   

 
แผนภาพท่ี 3 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาสถิติ ที (t-test) ของคะแนนคาเฉลี่ยการทดสอบดานความออนตวั (เซนติเมตร) จากแบบทดสอบ Back 
Extension Test (การนอนควํ่าแอนหลัง) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 และ
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8 

รายการทดสอบ การนอนควํ่าแอนหลัง  กลุมทดลอง  กลุมควบคุม t  p 
 

กอนการทดลอง     34.67+9.96 38.9+8.34 -1.149 .263  
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 4    38.75+9.14 37.93+8.50 0.229 .821  
หลังการทดลองสัปดาหท่ี 8    43.25+8.44 37.58+8.06 1.684 .106 
      

 
 
แผนภาพท่ี 4 
 

 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 จากสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววา ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลท่ีมีตอความสามารถในการทรงตัวและ 
ความออนตัวของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน หลังการทดลองมีความสามารถเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลอง กับกลุมควบคุม ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การฝกดวยโปรแกรมฟตบอลสามารถพัฒนาความสามารถดานการทรง
ตัวใหดีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการฝกดวยฟตบอลเปนกิจกรรมท่ีชวยทําใหระบบภายในรางกายเกิดความสมดุลระบบกลามเน้ือมกีาร
ทํางานไดประสานกันไดเปนอยางดี มีความสามารถในการควบคุมการทรงตัวในขณะท่ีรางกายอยูกับท่ี ผลของการฝกทําให 
ระบบตางๆ ภายในรางกายสามารถทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทกับระบบกลามเน้ือ ในขณะท่ีรางกายปฏิบัติงาน
เมื่อกลามเน้ือแข็งแรงข้ึนจึงทําใหรางกายเกิดการทรงตัวท่ีดีเพ่ิมข้ึน (Bemben et al., 2006) ผลของการฝกดวยฟตบอลเกิด
การตอบสนองของกลามเน้ือบริเวณลําตัวท่ีมีตอการเคลื่อนไหว ทําใหระบบกลามเน้ือแข็งแรงเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการศึกษา
ดวยการใชลูกบอลมาฝกออกกําลังกายเพ่ือชวยพัฒนาการทรงตัวของผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับกลามเน้ือลําตัวออนแรง ทําให
การทํางานของกลามเน้ือทองและกลามเน้ือ External Obliques สามารถเพ่ิมการยืดเหยียดบริเวณสะโพกไดดีมากข้ึน สงผล
ตอความสามารถในการทรงตัวใหดีเพ่ิมข้ึน (Weaver et al., 2011) การน่ังบนลูกบอลออกกําลังกายในทายืดเหยียดสะโพกทํา
ให ก า ร รั ก ษา ผู ป ว ย ซึ่ ง มี ค ว า ม บ ก พร อ ง ใ น ก า ร ทํ า ง า น ข องก ล า ม เ น้ื อลํ า ตั ว แ ข็ ง แ ร ง ข้ึ น แ ล ะก า ร ท ร ง ตั ว 
ดีข้ึน (Lau et al., 2012)  
 แสดงใหเห็นวา ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลมีผลตอความสามารถในการทรงตัวของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะ
นํ้าหนักเกินดีข้ึน ภายหลังเวลาการฝก 8 สัปดาห การฝกดวยฟตบอลตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเน้ือในการทรงตัวและ
พยุงรางกายใหอยูในจุดท่ีสมดุลไมใหเกิดการหกลมได ขอมูลเชิงปรมิาณสอดคลองกับขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางทุกคน
สามารถยืนทรงตัวในสถานการณตางๆ ไดดีข้ึน มีความเช่ียวชาญตอการฝกในแตละทาไดดีข้ึน  
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 ดานความออนตัว พบวา กลุมทดลองมีผลการทดสอบความออนตัวสูงกวา กลุมควบคุม อาจเปนเพราะการฝกดวย
ฟตบอลทําใหระบบกลามเน้ือเกิดการยืดเหยียดรางกายในทิศทางท่ีกวางข้ึน สงผลตอความออนตัวของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะ
นํ้าหนักเกินมีความสามารถในดานความออนตัวท่ีดีข้ึน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวแสดงวา ผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอล 
ชวยทําใหระบบประสาทและระบบกลามเน้ือทํางานประสานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษา
ของเลอรแมนและคณะ ท่ีไดทําการศึกษาการใชลูก Swiss Ball or Fit Ball) ในการออกกําลังกายแบบ Trunk Tridging 
Exercises ซึ่งมีผลในการเพ่ิมการทํางานของกลามเน้ือบริเวณลําตัว ผลการศึกษาพบวา กลามเน้ือแข็งแรงข้ึนกลามเน้ือทํางาน
ไดมากข้ึนการฝกดวยสวิสบอลทําใหกลามเน้ือแข็งแรงเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมความออนตัวเพ่ิมข้ึน (Lehman  et al., 2005) การฝกท่ี
มีการเพ่ิมข้ึนของความแข็งแรงของกลามเน้ือทุกสวน จะสามารถเพ่ิมมุมการเคลื่อนไหวของขอตอใหดียิ่งข้ึน (Marshall & 
Murphy, 2005) นอกจากน้ันยังพบวา การฝกดวยฟตบอลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชออกซิเจน เพ่ือใชในการสราง
พลงังานของกลามเน้ือ เพ่ือเพ่ิมสัดสวนความแข็งแรงของกลามเน้ือ และความอดทนของกลามเน้ือไดเปนอยางดี (Badwal & 
Singh, 2013) 
 สรุปผลจากการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา ผลของการฝกฟตบอลเปนกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีชวยพัฒนา
เสถียรภาพของกลามเน้ือแกนกลางลําตัวไดดีเพ่ิมข้ึน รางกายเกิดการยืดเหยียดและหดเกร็งของกลามเน้ือ สงผลทําให 
ความออนตัว มีชวงของการเคลื่อนไหวท้ังในทางอตัว และทาควํ่าตัวแอนหลังข้ึน มีพัฒนาการท่ีดีเพ่ิมข้ึนภายหลังจากการฝก  
8 สัปดาห 
 
สรุปผลการวิจยัและขอเสนอแนะ 
 1. การออกกําลังกายดวยฟตบอล เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถดานการทรงตัวและความออนตัว
ของสตรีวัยทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน ท่ีมีอายุระหวาง 30-45 ป ใหมีความสามารถท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
 2. แนวโนมของพัฒนาการความสามารถดานการทรงตัวและความออนตัวของกลุมตวัอยาง พบวา ไมมีความแตกตาง 
ภายหลังการทดลองสัปดาหท่ี 4 แตมีคะแนนคาเฉลี่ยท่ีเ พ่ิมสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด ภายหลังการทดลองสัปดาหท่ี 8  
ดังน้ันแลวควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการฝกเพ่ือท่ีจะเห็นผลการทดลองท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการนําโปรแกรมการฝกดวยฟตบอล ไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางในกลุมอ่ืนๆ ท่ีไมใชกลุมสตรีวัย
ทํางานท่ีมีภาวะนํ้าหนักเกิน เชน ทดลอง กลุมวัยรุน กลุมผูสูงอายุ และศึกษาตัวแปรดานอ่ืนๆเปนตน 
 2. ควรศึกษาผลของโปรแกรมการฝกดวยฟตบอลท่ีมตีอองคประกอบในดานตางๆ นอกเหนือจากดานการทรงตัว
และความออนตัว  
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การวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ 

A Criticism of a Buddhist Monk’s Samaṇasāruppa  
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คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สุปรียส กาญจนพิศศาล 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 
 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือวิเคราะหสมณสารูปของพระสงฆโดยใชพ้ืนฐานของมโนทัศนเกี่ยวกับสมณะใน
พระพุทธศาสนา และ 2) เพ่ือเสนอแนะหลักการเบ้ืองตนในการวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ จากการศึกษาพบวา สมณสารูป 
หมายถึง ลักษณะท่ีเกิดพรอมความเปนสมณะ อันประกอบดวยสองมิติ คือ ลักษณะของจิต (สมณสารูปภายใน) และลักษณะท่ี
แสดงออกทางกายและวาจา (สมณสารูปภายนอก) โดยเกณฑท่ีใชพิจารณาสมณสารูปภายใน คือ ระดับความสามารถของจิตท่ีสามารถ
ละสังโยชนได สวนการพิจารณาสมณสารูปภายนอกตองอาศัยบทบัญญัติแหงศีลและอภิสมาจารตางๆ เปนเกณฑ ประกอบกับการ
พิจารณาความสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนารวมดวย อยางไรก็ตาม บุคคลท่ัวไปมักจะพิจารณาไดแคเพียงสมณ
สารูปภายนอกของพระสงฆเทาน้ัน ไมสามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของทานได จึงทําใหไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปใดเปน
อริยสมณะ หรือเปนอริยสมณะระดับใด อีกท้ังบุคคลโดยท่ัวไปมักไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับศีลและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ของ
พระสงฆ ดวยเหตุน้ีการวิพากษวิจารณจึงควรเปนไปอยางระมัดระวัง โดยต้ังอยูบนหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) บุคคลควร
ตระหนักในขอบเขตความรูของตน 2) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการวิพากษวิจารณ และ 3) บุคคลควรเลือกใชวิธีการวิพากษวิจารณท่ี
สรางสรรค 
คําสําคัญ:  สมณสารูป สมณะ พระสงฆ การวิพากษวิจารณ 
 

ABSTRACT  

The paper has two objectives, namely; 1) To analyze a Buddhist monk’s proper behavior (samaṇasāruppa) based 

on the concept of a Buddhist monk (samaṇa) in Buddhism; and 2) To suggest the basic principles of a good 
criticism on the topic of a Buddhist monk’s proper behavior. The results of the study have been discovered that 

the word “samaṇasāruppa” means the qualities coincided with priesthood (being samaṇa) which composed of 

two dimensions; mental qualities of a Buddhist monk’s proper behavior (internal samaṇasāruppa) and bodily and 

verbal qualities of a Buddhist monk’s proper behavior (external samaṇasāruppa). The criteria for the 
consideration of the mental qualities of a Buddhist monk’s proper behavior is a level of the mental ability in 

eliminating fetters (saṁyojana). The consideration of bodily and verbal qualities of a Buddhist monk’s proper 
behavior depends on precepts and practical traditions of Buddhist monk, including the ultimate goal of 
Buddhism. However, a layman has limitations of criticism to the Buddhist monk’s proper behavior. He can 
observe only bodily and verbal qualities of a Buddhist monk’s proper behavior, but not mental qualities of a 

Buddhist monk’s proper behavior, so he cannot know whether Noble monk (ariyasamaṇa) is and at which level. 
He cannot understand each precept and practical tradition of the Buddhist monk thoroughly. Therefore, people 
should criticize a Buddhist monk’s proper behavior carefully based on three principles; 1) They should realize the 
limitations of their knowledge; 2) They should criticize based on their goodwill; and 3) They should choose the 
creative ways to criticize.       

Keywords: Samaṇasāruppa, Samaṇa, Buddhist monk, Criticism 
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บทนํา  
ในยุคปจจุบันกระแสการวิพากษวิจารณพระสงฆในสังคมไทยเปนไปอยางแพรหลายมากข้ึน สาเหตุหน่ึงอาจเปน

เพราะการรับรูขาวสารในยุคโลกาภิวัตนดังท่ีเห็นกันอยูในขณะน้ีมักเปนไปอยางรวดเร็ว และผูรับขาวสารก็มีหลากหลาย
ชองทางท่ีสามารถจะตอบโตตอกระแสขาวดังกลาวได ท้ังน้ี ไมวาขาวสารดังกลาวจะเปนจริงหรือเปนเท็จประการใดก็ตาม ผูรับ
ขาวสารจํานวนมากมักจะเช่ือโดยปราศจากการตรวจสอบ อีกท้ังยังเกิดความรูสึกเสื่อมศรัทธาในพระสงฆและสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาโดยรวมตามมา พุทธศาสนิกชนหลายคนอาจตัดสินใจไมไปทําบุญใสบาตรเหมือนแตกอน อันเปนเหตุใหขาด
โอกาสในการสรางบุญสรางกุศล และเปนเหตุใหศาสนสถานตางๆ ขาดกําลังหลักในการอุปถัมภค้ําจุนดานปจจัยสี่และการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ทางศาสนา  ในขณะท่ีพุทธศาสนิกชนบางสวนอาจตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืนเพราะความรูสึก
ทางลบท่ีเกิดข้ึนจากขาวสารดังกลาว  ดวยเหตุน้ี จึงจะเห็นไดวาแมจะมีเพียงพระสงฆไมก่ีรูปเทาน้ันท่ีกระทําผิดพระวินัยหรือ
กระทําสิ่งท่ีไมถูกตองดีงาม แตผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ันขยายเปนวงกวางท้ังตอตัวพระสงฆเอง พุทธศาสนิกชน และสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาตางๆ อีกดวย  

 อยางไรก็ตาม คําหน่ึงท่ีมักถูกใชในการวิพากษวิจารณพระสงฆก็คือ คําวา “สมณสารูป” ซึ่งถาพระสงฆรูปใดกระทํา
ผิดหรือกระทําในสิ่งท่ีญาติโยมคิดวาไมถูกตองเหมาะสม ทานก็มักจะถูกวิจารณวาไมมีสมณสารูปหรือประพฤติตนไมสมกับ
สมณเพศ ดังน้ัน คําวา “สมณสารูป” จึงถูกใชเสมือนเปนเกณฑตัดสินทางจริยธรรมอยางกวางๆ ท่ีใชพิจารณาการกระทําของ
พระสงฆ โดยเฉพาะในแงของการแสดงออกทางกายและวาจาซึ่งผูคนสามารถสังเกตเห็นไดงาย ท้ังท่ี มีผูวิจารณจํานวนไมนอย
ท่ีไมเขาใจอยางชัดเจนวาสมณสารูปแทจริงแลวคืออะไร ขอควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติของพระสงฆมีอะไรบางท่ีนําไปสูการ
ตัดสินและวิพากษวิจารณพระสงฆ ดังน้ัน บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความกระจางเบ้ืองตนเก่ียวกับคําวาสมณสารูป 
และเกณฑการพิจารณาความมีสมณสารูปของพระสงฆ เพ่ือนําไปสูการตอบคําถามท่ีวาการวิพากษวิจารณสมณสารูปของ
พระสงฆเปนสิ่งท่ีควรทําหรือไม เพราะเหตุใด และถาเปนสิ่งท่ีควรกระทํา ผูกระทําควรมีหลักพิจารณาเบ้ืองตนอยางไรบางจึง
จะทําใหการวิพากษวิจารณดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและสรางสรรค  

มโนทัศนเกี่ยวกับสมณสารูป           
 จากการสืบคนพระไตรปฎก 0

1 พบวา พระพุทธเจามิไดทรงใชคําวา “สมณสารูป” ในพระสูตรตางๆ เลย แตพบ
หลักฐานวามีการใชคําดังกลาวโดยอรรถกถาจารยเพียงสี่แหงเทาน้ัน ไดแก ในอรรถกถาของพระวินัยปฎก มหาวิภังค ความวา 
“หลายบทวา อุทุกฺขเล โกฏเฏตฺวา ปริภฺุชนฺติ ความวา ใครๆ ผูท่ีจะเปนกัปปยการกรับเอาขาวแดงแลงหน่ึงๆ น้ัน ไปหุงตม
เปนขาวตมหรือขาวสวย ถวายแกพระเถระเหลาน้ัน ยอมไมมี. การหุงตมแมเองยอมไมเปนสมณสารูป ท้ังไมสมควร” 1

2 และใน
อรรถกถา ของพระอภิธรรมปฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ ความวา “ในคําวา อธิมุจฺจิตา โหติ น้ีมีนัยดังตอไปน้ี บุคคลคนหน่ึง
กลาวถึงภิกษุผูมีสมณสารูปน่ันแหละวา “ภิกษุน้ี ไมมีสมณสารูป” ผูน้ันครั้นฟงคําน้ันแลว เช่ืออยางมั่นคง คือ เช่ือถึงท่ีสุด แม
ภิกษุผูชอบพอกันรูปอ่ืน กลาววา “ภิกษุน้ีมีสมณสารูป” ก็ไมเช่ือฟงคําของภิกษุน้ันเลย” 2

3 นอกจากน้ี ยังพบการใชคําวาสมณ
สารูปในอรรถกถาตติยวรรค พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ซึ่งกลาวเชนเดียวกันกับในพรรณาโอกขิตตจักขุคาถา 
พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน ความวา “บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ เปนผูมีจักษุอันทอดลง คือมีจักษุทอดลงเบ้ืองต่ํา... 
อธิบายวา ภิกษุยืนไมใหกระดูกหัวใจกระทบกับกระดูกคาง. ก็การท่ีภิกษุเปนผูมีตาทอดลงอยางน้ีไมเปนสมณสารูป คือ ไมควร
แกสมณะ”3

4  

จากอรรถกถาขางตน 4

5 เมื่อพิจารณาจากเน้ือความท่ีปรากฏในอรรถกถาแลว อาจจะทําใหเกิดความเขาใจเพียงวา 
สมณสารูป คือ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของผูท่ีเปนนักบวชในพระพุทธศาสนา เชน ภิกษุไมควรหุงหาอาหารดวยตัวเอง เปนตน 

1 พระไตรปฎกที่ใชในบทความนี้ หมายถึง พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปลชุด 91 เลม (ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย(  โดยรูปแบบการเขียนอางอิงนํามาจากคูมือ
การจัดพิมพรายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวอยางเชน วิ .มหา.อ .   )ไทย  (1 / 5  /326  . หมายถึง คัมภีรอรรถ
กถาของพระวินัยปฎก มหาวิภังค )ฉบับภาษาไทย( เลมที่ 1  / ขอที่ 5   /หนาที่ 326  เปนตน 
2 วิ .มหา.อ. )ไทย ( 1/5/326. 
3 อภิ .ธา.อ. )ไทย ( 79/142/432. 
4 ขุ .จู.อ. )ไทย ( 67/29/717 .  , ขุ .อป.อ. )ไทย ( 70/2/366. 
5 จากสามอรรถกถาดังกลาว เมื่อตรวจสอบในอรรถกถาฉบับภาษาบาลี พบวา คําที่พระอรรถกถาจารยใช คือ สมณสารุปฺป, ปุคฺคโล สารุปฺปเยว ภิกฺขุ อสารุปฺโป, 
และ สมณสารุปฺปา ตามลําดับ 
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อยางไรก็ตาม การดวนสรุปวาสมณสารูปเก่ียวของกับการแสดงออกภายนอกเทาน้ันอาจเปนการขัดแยงกับมโนทัศนเก่ียวกับ
สมณะท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวในสมณสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตร ดังน้ี 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สมณะท่ี 1 มีในธรรมวินัยน้ีเทาน้ัน สมณะท่ี 2 มีในธรรมวินัยน้ี สมณะท่ี 3 มีใน
ธรรมวินัยน้ี สมณะท่ี 4 มีในธรรมวินัยน้ี ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะท้ัง 4 เธอท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดย
ชอบอยางน้ีเถิด. 
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะท่ี 1 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะสิ้นสังโยชน 3 เปนพระโสดาบัน 
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา น้ีสมณะท่ี 1.   
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะท่ี 2 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะสิ้นสังโยชน 3 และเพราะราคะ 
โทสะ โมหะเบาบาง เปนพระสกทาคามี มาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ันแลวกระทําท่ีสุดทุกขได น้ีสมณะท่ี 2.  
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะท่ี 3 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน 5 สิ้นไป     
เปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี) จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา          
น้ีสมณะท่ี 3.  
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี กระทําใหแจงในเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู น้ีสมณะท่ี 4.   
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สมณะท่ี 1 มีในธรรมวินัยน้ีเทาน้ัน สมณะท่ี 2 ท่ี 3 และท่ี 4 มีในธรรมวินัยน้ี ลัทธิ
อ่ืนวางจากสมณะท้ัง 4 เธอท้ังหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางน้ีเถิด5

6 
 จากขอความในสมณสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาสมณะท่ีแท คือ ผูสงบกิเลสไดอยางนอยสังโยชน 6 7สามขอแรก หรือ 
พระอริยบุคคล 4 จําพวก คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ท้ังน้ี ปรากฏหลักฐานใน
พระไตรปฎกวาพระพุทธเจาทรงมิไดใชคําวา “สมณะ” ในความหมายวาพระอริยบุคคลเทาน้ัน หากแตยังใชในความหมาย
ท่ัวไปดวย คือ หมายถึง “นักบวช”7

8 ดังปรากฏหลักฐานในวรรณาพรหมชาลสูตร ในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ทีฑนิกาย สีล
ขันธวรรค ความวา “บทวา สมณพฺราหฺมณา ความวา ท่ีช่ือวา สมณะ เพราะความเขาบวช ท่ีช่ือวา พราหมณ โดยกําเนิด อีก
อยางหน่ึง โลกสมมติ อยางน้ีวา สมณะบาง พราหมณบาง”8

9 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในพระพุทธศาสนามีการใชคําวา “สมณะ” ใน
สองความหมายซึ่งแตกตางกันอยางสิ้นเชิง น่ันคือ ความหมายโดยท่ัวไป (นักบวช) และความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนา 
(พระอริยบุคคล) ซึ่งในประเทศไทยมกัใชในความหมายท่ัวไปเชนเดียวกับชาวอินเดียในสมัยพุทธกาลท่ีมักเรียกนักบวชในลัทธิ
หรือศาสนาตางๆ วา “สมณะ” ตัวอยางเชน ชาวอินเดียมักเรียกพระพุทธเจาวา “สมณโคดม” ซึ่งหมายถึง นักบวชแหงตระกูล
โคตรมะ เปนตน 
  อยางไรก็ตาม ถึงแมนักบวชโดยท่ัวไปจะไดช่ือวาเปนสมณะ แตก็มิใชวาผูท่ีผานพิธีกรรมอุปสมบททุกทานจะเขาถึง
ความเปนสมณะไดเมื่อพิจารณาจากความหมายของคําวา “สมณะ”ท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดนิยามไวใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท ท่ีวา “สมณะ คือ “ผูสงบ” หมายถึง นักบวชท่ัวไป แตในพระพุทธศาสนา ทานให
ความหมายจําเพาะ หมายถึง ผูระงับบาป ไดแก พระอริยบุคคล และผูปฏิบัติธรรมเพ่ือระงับบาป ไดแก ผูปฏิบัติธรรมเพ่ือเปน
พระอริยบุคคล” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 397) ซึ่งนิยามดังกลาวแสดงนัยสําคัญประการหน่ึงวา ถึงแม
สมณะโดยท่ัวไปจะยังมิไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล แตควรเปนผูท่ีขวนขวายในการบําเพ็ญเพียรทางจิตเพ่ือความหลุดพน
จากกิเลสจึงจะไดช่ือวาเปนสมณะ ดังน้ัน ถาผูท่ีอุปสมบทเขามาเปนพระสงฆแลวแตมิไดเพียรพยายามปฏบัิติสมณธรรมเพ่ือเผา
ผลาญกิเลสในใจของตน ยอมมอิาจเรียกตัวเองวาเปนสมณะในพระพุทธศาสนา ในทางกลับกัน ผูท่ีพยายามปฏิบัติภาวนาเพ่ือ
กําจัดกิเลสแมไมไดเปนนักบวชก็สามารถเรียกไดวาเปนสมณะในความหมายดังกลาว ดวยเหตุน้ี จะเห็นไดวาการผานพิธีกรรม

6 องฺ.จตุกฺก.  )ไทย ( 35/241/596-597. 
7 สังโยชน กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว มี 10 อยาง คือ  
ก. โอรัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองต่ํา 5 ไดแก 1 . สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวของตน 2 . วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 3 . สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีล
พรต 4. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ  
ข. อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบ้ืองสูง 5 ไดแก 6. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอนัประณีต 7 . อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม 8 . มานะ ความถือวาตน
เปนนั่นเปนนี ่9. อุทธัจจะ ความฟุงซาน 10. อวิชชา ความไมรูจริง  ,(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)2553: 243-244 ( 
8 ในประเทศไทยมีคําที่ใชเรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาอยูหลายคํา เชน พระสงฆ พระภิกษุสงฆ พระคุณเจา ฯลฯ โดยใชเรียกทั้งนักบวชที่เปนสมมติสงฆและ
อริยสงฆ 
9 ที .สี.อ. )ไทย (11/ 27/ 239.  
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อุปสมบทไมใชเครื่องบงช้ีความเปนสมณะในพระพุทธศาสนา หากแตเปนการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือความหลุดพนเปนสําคัญ 
ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกและชัดเจนในการวิเคราะหตอไป ผูเขียนขอใชคําวา “อริยสมณะ” แทนสมณะท่ีบรรลุธรรมเปนพระ
อริยบุคคลแลว และขอใชคําวา “สมมติสมณะ” แทนนักบวชโดยท่ัวไปท่ียังมิไดเปนพระอริยบุคคล แตกําลังฝกฝนตนเอง
เพ่ือใหเขาถึงความเปนพระอริยบุคคลหรือเปนอิสระจากกิเลสอยางเด็ดขาด   
 สําหรับคําวา “สมณสารูป” ทางสํานักงานราชบัณฑิตไดใหความหมายตามรากศัพทไววา “สมณสารูป ประกอบดวย
คําวา สมณะ กับ สารูป. สมณะ หมายถึง ผูสงบกาย วาจา ใจ หรือผูสงบกิเลสแลว ในท่ีน้ีหมายถึง ภิกษุในพระพุทธศาสนา. 
สารูป หมายถึง เหมาะ หรือควร ตรงกับคําบาลีวา สารุปฺป (อานวา สา-รุบ-ปะ). สมณสารูป หมายถึง ความประพฤติอัน
สมควรของสมณะ เริ่มตั้งแตการสํารวมในการนุงหมเมื่อตองออกจากวัด ระวังอิริยาบถ ไมคะนอง ไมมีกิริยาราย เปนตน” 
(สํานักงานราชบัณฑิต, 2557) ในทํานองเดียวกัน ในพจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ก็ไดใหความหมายวา “ความ
ประพฤติอันสมควรของสมณะ” เชนเดียวกัน จึงเปนท่ีนาสังเกตวานิยามดังกลาวครอบคลุมเฉพาะมิติการแสดงออกทางกาย
และวาจาเปนสําคัญ ท้ังท่ีสมณะหมายถึงผูท่ีสงบท้ังกาย วาจา และใจ (สงบกิเลส) ประกอบกัน  
 ดวยเหตุน้ี ผูเขียนจึงวิเคราะหเพ่ิมเติมจากรากศัพทของคําวา “สารูป” ทําใหพบวา “สารูป” มาจากคําวา “สรูป” 
(อานวา สะ-รู-ปง) อันประกอบดวยคําวา “ส” (สะ แปลวา พรอม)  กับ “รูป” (รู-ปง แปลวา รูป) ดังน้ัน คําวา “สมณสารูป” 
จึงหมายถึง “รูปท่ีเกิดพรอมความเปนสมณะ” ท้ังน้ี คําวา “รูป” ในภาษาไทยมักหมายถึงสิ่งท่ีสามารถมองเห็นไดเปนสําคัญ 
ดังน้ัน เพ่ือปองกันความเขาใจผิดในการวิเคราะหในข้ันตอนตอๆ ไป ผูเขียนจึงขอใชคําวา “ลักษณะ” แทนเพ่ือสื่อถึงสิ่งตางๆ 
ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรมเน่ืองจากในคัมภีรทางพระพุทธศาสนามักมีการใชคําวา “รูป” ไมเพียงแตสื่อถึงสิ่งท่ีเปน
รูปธรรมเทาน้ัน หากแตใชเพ่ือสื่อถึงสิ่งท่ีเปนนามธรรมอีกดวย ตัวอยางเชน อุปาทายรูป และมหาภูตรูป  เปนตน ซึ่งนิยาม
ดังกลาวน้ียังสอดคลองกับบทสัมภาษณพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ (ชัชวาล ชินสโภ) พระกัมมัฏฐานาจริยะแหงศูนยกลาง
การศึกษาวิปสสนาธุระพุทธวิหาร ท่ีกลาววา “สมณสารูป คือ ลักษณะท่ีเกิดข้ึนพรอมความเปนสมณะ” (พระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณ, 2559) ซึ่งสมณสารูปในความหมายน้ีจะครอบคลุมการพิจารณาพระสงฆท้ังมิติทางกาย วาจา และใจ นอกจากน้ี คําวา 
“สารูป” ท่ีนิยามโดย ทองยอย แสงสินชัย ผูเช่ียวชาญดานภาษาบาลียังสอดคลองกับนิยามดังกลาวของพระครูภาวนาวิสุทธิ
คุณอีกดวย กลาวคือ “สารูป หรือ สารุปฺป” แปลตามศัพทวา “รูปของตน” หมายความวา ตนอยูในฐานะไหน และมาตรฐาน 
หรือ “รูป” ของฐานะน้ันมีแคไหน ก็ดํารงรูปเชนน้ันไวไดสมฐานะ น่ีคือ มีสารูป คือ มีรูปของตน “สารูป หรือ สารุปฺป” ถาเปน
คํานาม หมายถึงความเสมอกัน (equal state คือ มาตรฐานอยูแคไหน ก็ปรับปรุงพัฒนาตนใหดีข้ึนไปเสมอกับมาตรฐานน้ัน) 
(ทองยอย แสงสินชัย, 2558) ดังน้ัน การท่ีพระสงฆรูปหน่ึงๆ จะถูกพิจารณาวาเปนผูมีสมณสารูปก็ตองเปนผูท่ีมีลักษณะตาม
เกณฑตางๆ ของสมณะในแตละประเภทดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป        

เกณฑการพิจารณาสมณสารูปของพระสงฆ        
 จากมโนทัศนเก่ียวกับสมณสารูปท่ีกลาวขางตน จะเห็นชัดเจนข้ึนวาการเปนสมณะในพระพุทธศาสนามิไดเปนผูสงบ
เพียงการแสดงออกทางกายและวาจาเทาน้ัน หากแตสําคัญท่ีการสงบใจหรือสงบกิเลสดวย ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา สมณสารูป
จึงนาจะมีสองระดับ กลาวคือ 1) สมณสารูปภายนอก ซึ่งพิจารณาจากการแสดงออกทางกายและวาจา และ 2) สมณสารูป
ภายใน ซึ่งพิจารณาจากระดับของจิตท่ีสามารถละกิเลสหรือสังโยชนไดเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม สมณะท่ีแทควรมีท้ังความสงบ
กาย วาจา และใจ หรืออาจกลาวอีกอยางหน่ึงวา เปนผูท่ีถึงพรอมดวยความมีสมณสารูปภายนอกและภายใน น่ันเอง 

 สําหรับเกณฑท่ีใชพิจารณาวาบุคคลใดเปนอริยสมณะในระดับใดน้ัน พระพุทธเจาไดทรงตรัสไวในปาสาทิกสูตร ใน
คัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา  

ดกูอนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยน้ีจะเปนพระโสดาบัน มีอันไมตองตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมีอันจะ
ทรงตรัสรูในภายหนาเพราะสังโยชนสามสิ้นไป ขอน้ีเปนผลประการท่ี 1 เปนอานิสงสประการท่ี 1 ดูกอน
อาวุโส ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี มาสูโลกน้ีคราวเดียวเทาน้ัน แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกข
เพราะสังโยชนสามสิ้นไป และเพราะความท่ีราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง ขอน้ีเปนผลประการท่ี 2 เปน
อานิสงสประการท่ี 2 ดูกอนอาวุโส ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ (เปนพระอนาคามี) ผูจะ
ปรินิพพานในภพน้ัน เปนผูไมตองกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบ้ืองต่ําท้ังหาสิ้นไป ขอ
น้ีเปนผลประการท่ี 3 เปนอานิสงสประการท่ี 3 ดูกอนอาวุโส ขออ่ืนยังมีอีก ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ 
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ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ขอน้ีเปนผลประการท่ี 4 เปนอานิสงสประการท่ี 49

10 
 จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาสมณสารูปภายในหรือลักษณะท่ีเกิดพรอมความเปนอริยสมณะในระดับพระ
โสดาบันก็คือ ความเปนอิสระของจิตจากกิเลสหรือสังโยชนสามขอแรกได สําหรับลักษณะท่ีเกิดพรอมความเปนอริยสมณะใน
ระดับพระสกทาคามี คือ ความเปนอิสระของจิตจากสังโยชนสามขอแรก ประกอบกับการละสังโยชนขอท่ีสี่และหาใหเบาบางลง 
ในขณะท่ีลกัษณะท่ีเกิดพรอมความเปนอริยสมณะในระดับพระอนาคามี คือ ความเปนอิสระของจิตจากสังโยชนหาขอแรกได 
และสําหรับสมณสารปูภายในหรือลกัษณะท่ีเกิดพรอมความเปนอรยิสมณะในระดับพระอรหันต คือ ความเปนอิสระของจิตจาก
กิเลสหรือสังโยชนท้ังสิบขอไดอยางหมดจด น่ันเอง   

 สําหรับเกณฑการพิจารณาสมณสารูปของสมมติสมณะน้ัน นอกจากพิจารณาท่ีความขวนขวายในการบําเพ็ญเพียร
ทางจิตเพ่ือบรรลุธรรมเปนอริยสมณะแลว ยังมีเกณฑพิจารณาสมณสารูปภายนอกอ่ืนๆ รวมดวย อันไดแก สามัญศีลหรือปาฏิ
โมกขสังวรศีล 227 ขอ อินทรียสังวรศีล อาชีวะปาริสุทธิศีล ปจจยสันนิสิตศีล จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล ตลอดจนมารยาท
หรือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามของพระสงฆท่ีเรียกวาอภิสมาจาริกาสิกขา ซึ่งจะเห็นไดวาขอปฏิบัติเหลาน้ีจะเนนท่ีการ
แสดงออกทางกายและวาจาของพระสงฆเปนสําคัญ และเปนสิ่งท่ีถูกผูคนในสังคมวิพากษวิจารณกันอยางแพรหลาย ดังน้ัน 
พระสงฆทุกรูปจําเปนตองศึกษาและปฏิบัติตามอยางสม่ําเสมอ ไมเฉพาะแตสมมติสมณะเทาน้ัน พระเสขะ (พระผูยังตอง
ศึกษา) ทุกกลุม อันไดแก อริยสมณะสามระดับแรกก็พึงศึกษาและปฏิบัติเชนเดียวกันเพราะจิตยังคงมีกิเลสหลงเหลืออยูจึงถือ
เปนผูท่ียังตองศึกษาอยู ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไวในคารวสูตร ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต ความวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุผูไมมีท่ีเคารพ ไมมีท่ียําเกรง ไมมีความประพฤติเสมอในเพ่ือนพรหมจรรย 
จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจารกวัตรใหบริบูรณไดน้ัน ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ 
อภิสมาจารกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดน้ัน ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ี
ภกิษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดน้ัน ไมใชฐานะท่ีจะมีได 
ขอท่ีภิกษุไมรักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณน้ัน ไมใชฐานะท่ีจะมีได ขอท่ีภิกษุ
ไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณน้ัน ไมใชฐานะท่ีจะมีได... ฯ10

11       
  จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาแมอภิสมาจารจะดูเหมือนเปนเรื่องเล็กนอยแตมีผลตอการพัฒนาพระเสขะ
ท้ังหลายใหถึงพรอมดวยไตรสิกขา ซึ่งมีนัยวาพระอเสขะ (พระผูไมตองศึกษา) หรือพระอรหันตผูถึงพรอมดวยไตรสิกขาแลว มี
ปญญาอันบริสุทธ์ิแลว อภิสมาจารดังกลาวจึงมิใชเกณฑท่ีพึงนํามาใชตัดสินการกระทําของทาน หรืออาจกลาวอีกอยางหน่ึงวา 
พระสงฆท่ีบุคคลจะวิพากษวิจารณเก่ียวกับสมณสารูปภายนอกไดก็คือพระเสขะท้ังหลาย น่ันเอง  

 อยางไรก็ตาม ในยุคโลกาภิวัตนอยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน การดําเนินชีวิตของพระสงฆอาจมีความแตกตางไปจากสมัย
พุทธกาลมาก และการกระทําหลายอยางของทานอาจตัดสินไดยากวาควรหรือไมควรเพราะไมมีในบทบัญญัติแหงศีลและ
อภิสมาจารโดยตรง เชน การท่ีพระสงฆรวมมือกับนักธุรกิจในการฟอกเงิน เปนตน ดังน้ัน จึงควรพิจารณาท่ีความสอดคลองกับ
เปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนารวมดวย เน่ืองจากพระพุทธเจาทรงบัญญัติสิกขาบทตางๆ เพ่ือเปนกรอบแหงการประพฤติ
พรหมจรรยอันเปนไปเพ่ือความพนทุกขเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากอํานาจประโยชน 10 ประการของการบัญญัติสิกขาบท1 1

12 
ท้ังน้ี จากการศึกษาพระวินัยปฎก ผูเขียนสังเกตเห็นวากอนมีการบัญญัติสิกขาบทใดๆ พระองคจะทรงตรัสวา “ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน 
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย” 1 2

13 ดวยเหตุน้ี จึงอาจกลาวไดวาพระองคใชคุณธรรมตางๆ 

10 ที .ปา. )ไทย (15/116/278 - 279.  
11 องฺ .ปฺจก. )ไทย (36/22/30 - 31.  
12 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน 10 ประการ คือ เพ่ือความรับวาดีแหงสงฆ 1 เพ่ือความ
สําราญแหงสงฆ 1 เพ่ือขมบุคคลผูเกอยาก 1 เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนทีร่ัก 1 เพ่ือปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน 1 เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกดิ
ในอนาคต 1 เพ่ือความเล่ือมใสของชุมชนที่ยังไมเล่ือมใส 1 เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงของชุมชนที่เล่ือมใสแลว 1 เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 1 เพ่ือถือตามพระ
วินัย 1 )วิ .มหา. )ไทย(  1/20/393 (. 
13 วิ .มหา. )ไทย ( 1/20/393. 
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เหลาน้ีเปนเสมือนเกณฑยอยๆ ในการพิจารณาวาสิ่งใดท่ีพระสงฆพึงกระทําหรือไมพึงกระทํา ถาการกระทําใดเปนคุณ (นา
สรรเสริญ) ก็พึงกระทํา แตการกระทําใดท่ีเปนโทษ (นาติเตียน) ก็ไมพึงกระทํา ตัวอยางเชน กรณีพระสุทินนเสพเมถุนธรรม 
พระพุทธเจาทรงติเตียน ความวา “ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความกระหายในกาม
... เราบอกไวเปนอเนกปริยาย มิใชหรือ”1 3

14 ซึ่งจะเห็นไดวาการเสพเมถุนธรรมเปนสิ่งตองหามสําหรับพระสงฆเพราะแสดงถึง
การไมพยายามกําจัดกาม (กิเลส) หรืออีกตัวอยางหน่ึง คือ กรณีของพระฉัพพัคคียซึ่งท่ีขอใหชางไหมชวยตมตัวไหมเผื่อตนดวย
เพราะตนปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบจึงกลาวติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบทท่ีวา “อน่ึง ภิกษุใด 
ใหทําสันถัตเจือดวยไหม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย” 1 4

15 ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระฉัพพัคคียไมสันโดษ 1 5

16เพราะไมพอใจในสันถัต
ธรรมดาๆ ท่ีตนมีอยู เปนตน 

 โดยสรุป การพิจารณาสมณสารูปภายนอกของพระเสขะท้ังหลายในยุคปจจุบันน้ัน นอกจากจะใชบทบัญญัติแหงศีล
และอภิสมาจารตางๆ เปนเกณฑแลว ยังอาจตองใชความสอดคลองกับเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนาอันมีเกณฑยอยๆ 
ดงักลาวรวมดวย เชน การพิจารณาเรื่องท่ีพระสงฆรวมมือกับนักธุรกิจในการฟอกเงิน ซึ่งอาจไมมีสิกขาบทขอใดกลาวถึงเรื่อง
การฟอกเงินโดยตรง แตอาจเขาขายความมักมากในลาภสักการะท่ีไดรับจากการรวมมือดังกลาว และอาจเขาขายความคลุกคลี
กันระหวางพระสงฆและฆราวาสอันเปนโทษรวมดวย เน่ืองจากเปนการรวมมือกันกระทําผิดกฎหมายบานเมือง เปนตน         

การวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ        
 โดยท่ัวไปมักเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา คําวา “วิพากษวิจารณ” หมายถึง วิจารณ หรือติชม (พจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิต พ.ศ. 2554) ซึ่งเปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานประการหน่ึงท่ีบุคคลสามารถกระทําไดภายใตขอบเขตบางประการ เชน 
กฎหมาย และศลีธรรม แตสําหรับการวิพากษวิจารณพระสงฆน้ันอาจมีรายละเอียดท่ีตองระมัดระวังมากกวาบุคคลโดยท่ัวไป
บาง ซึ่งผูเขียนจะนําเสนอตอไป เพ่ือนําไปสูความเขาใจท่ีชัดเจนข้ึนวาการวิพากษวิจารณพระสงฆเปนสิ่งท่ีควรกระทําหรือไม 
อยางไร   

 จากเกณฑการพิจารณาสมณสารูปขางตน อาจเห็นไดชัดเจนในกรณีของพระอรหันตท่ีอาจอยูนอกเหนือการใชเกณฑ
ตางๆ มาตัดสินการแสดงออกหรือการกระทําตางๆ ของทาน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของพระไพศาล วิสาโล ท่ีไดใหสัมภาษณ
ตอนหน่ึงวา              

สมณท่ีแท กิริยาอาการอาจไมตรงกับสมณสารูปท่ีกําหนดไว หรือท่ีคนเขาใจไวก็ได เชน พระปรันทะ วัด
ฉาย ทานเปนพระอรหันต แตพูดจาไมสุภาพเรียบรอย... เพราะฉะน้ัน สมณสารูปก็ไมไดเปนเครื่องวัด
คุณธรรมภายใน แตก็ควรนํามาเปนหลักเปนกรอบเอาไว เพราะถาเราพยายามดูแลกายวาจาใหดีตาม
หลักสมณสารูป ก็จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงภายใน... ถาไปโกหกชาวบาน หลอกขายชาวบาน เมา ตอยตี ก็
คอืเกินขอบเขต พระอรหันตท่ีสมณสารูปไมงามก็มีเสนท่ีทานไมทํา สวนหน่ึงตองดู อยางกิริยาบางอยาง 
คือ มันชัดวาไมใช ไมเหมาะสมกับการเปนพระ แตบางอยางอาจจะแคดูไมเรียบรอย เชน หมจีวรไม
เรียบรอย ก็ถือวายังไมหลุดกรอบ ก็อยาเพ่ิงดวนตัดสิน เชน หลวงปูเจี๊ยะ ทานไปบิณฑบาต บางทีทาน
ผานราน ทานก็กลาววา “เฮย เอากาแฟมาหนอยซิ”... พระแบบน้ีมีเยอะ ท่ีสมณสารูปไมคอยงาม แต
ขางในใจงามมาก จึงอยาเพ่ิงดวนตัดสินใจ ดูไปนานๆ เพราะมีศัพทคําวา “ปาปมุต”16

17 แปลวา ไมถือเปน
บาป คือ ยกเอาไว ไมถือสา บางทีพระท่ีดูเรียบรอย พูดจาไพเราะ เรียกโยมวา “คุณโยม” กิริยาอาการ
สุภาพ แตอาจจะจิตใจไมงามก็ได มีพระสรางภาพเยอะ หลอกไถชาวบาน (พระไพศาล วิสาโล, 2559) 

14 วิ .มหา. )ไทย ( 1/20/392. 
15 วิ .มหา. )ไทย ( 3/74/874-877. 
16 ความไมสันโดษในที่นี้คือความไมสันโดษในปจจัยซ่ึงพระพุทธเจาทรงติเตียน แตความไมสันโดษในกุศลธรรมเปนส่ิงพระองคทรงสรรเสริญ  )องฺ  .ทุก .   )ไทย (
33/251/297 .( 
17 คําวา “ปาปมุต ”มาจากภาษาบาลี “ปาป) ” แปลวา บาป   (และ  “มุตฺต ) ” แปลวา พนแลว (       ดังนั้น  “ปาปมุต  ”จึงมีความหมายวา  “ผูพนแลวจากบาป ”

ดวยเหตุนี้ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จึงใหความหมายวา “ไมมีใครถือโทษ  ”ซ่ึงใชไดกับบุคคลทั้งที่เปนพระอรหันต  และบุคคลที่มีสติไม
สมบูรณ เชน คนเมา และคนปวยโรคจิต เปนตน )ทองยอย แสงสินชัย ,2560(  

 
 

 

                                                           

1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU416 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU416 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU416



 

442 1ST NATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2018, LIBERAL ARTS, UBU 
 

 จากตัวอยางท่ีพระไพศาล วิสาโล กลาวถึงขางตน ทําใหเห็นวาพระอรหันตบางรูปแมทานจะสมบูรณดวยสมณสารูป
ภายในแลว แตอาจมีบางท่ีอาจแสดงออกไมคอยเรียบรอย ในทางตรงกันขาม พระสงฆบางรูปอาจมีสมณสารูปภายนอก
เรียบรอยดี แตยังมิไดบรรลุธรรมในระดับใดเลย จึงอาจกลาวไดวาสมณสารูปภายในและสมณสารูปภายนอกน้ันอาจไม
จําเปนตองสอดคลองกันเสมอไป ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็เชนเดียวกัน มีพระสงฆบางรูปท่ีแมจะบรรลุอรหัตผลแลว แตยังคงมี
กิริยาทาทางท่ีไมคอยสํารวม ตัวอยางเชน กรณีของพระสารีบุตรซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวาทานเปนพระอรหันตท่ีมีกิริยาทาทางไม
คอยเรียบรอยจนชาวบานและพระสงฆดวยกันตางพากันตําหนิ แตพระพุทธเจามิไดทรงตําหนิทานแตอยางใด ซึ่งอาจแสดงนัย
วาในพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการพัฒนาสมณสารูปภายในมากกวาสมณสารูปภายนอก ซึ่งสอดคลองกับสิ่งท่ี
พระพุทธเจาทรงตรัสกับพระสารีบุตรและพระอรหันต 500 รูป ดังปรากฏในปวารณาสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก สังยุตต
นิกาย สคาถวรรค ความวา 

พระผูมีพระภาคเจาจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของขาพระองคบางหรือ. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไมได
เลย สารีบุตร เธอเปนบัณฑิต สารีบุตร เธอเปนผูมีปญญามาก... ทานพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกวา ขา
แตพระองคผูเจริญ หากวาพระผูมีพระภาคเจา ไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกาย หรือทางวาจา
ของขาพระองคแลวไซร ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาจะไมทรงติเตียนกรรมไรๆ อัน
เปนไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ 500 รูปเหลาน้ีบางหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เรา
ไมติเตียนกรรมไรๆ อันเปนไปทางกายหรือทางวาจา ของภิกษุ 500 รูปแมเหลาน้ี สารีบุตร เพราะบรรดา
ภิกษุ 500 รูปเหลาน้ัน ภิกษุ 10 รูป เปนผูไดวิชชา 3 อีก 60 รูป เปนผูไดอภิญญา 6 อีก 60 รูป เปนผูได
อุภโตภาควิมุตติ สวนท่ียังเหลือเปนผูไดปญญาวิมุตติ.17

18 
 จากพระสูตรขางตน นอกจากจะแสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับสมณสารูปภายในมากกวาสมณ
สารูปภายนอกแลว ยังแสดงนัยอีกวา พระสงฆท่ีเปนพระอรหันตแลวยอมเปนผูรูผิดชอบช่ัวดีวาสิ่งใดควรทําหรือสิ่งใดไมควรทํา
ในกาลเทศะตางๆ ดังตัวอยางท่ีพระไพศาล วิสาโล ไดยกมา คือ กรณีของหลวงปูเจี๊ยะ ซึ่งถาทานเปนพระอรหันตจริง ทานยอม
รูวาจะพูดประโยคท่ีวา “เฮย เอากาแฟมาหนอยซิ” กับใคร ในสถานการณใด ซึ่งผูเขียนเช่ือวาทานเลือกท่ีจะพูดเชนน้ีกับ
เจาของรานกาแฟท่ีเคารพนับถือทานและไมถือสาทานเทาน้ัน เพราะถาทานพูดเชนน้ีกับบางคนท่ีถือสาทาน ทานอาจจะถูกเขา
เหลาน้ันตําหนิติเตียนได และผูท่ีตําหนิทานก็ยอมตองมีบาปใหญติดตัวเพราะคิดไมดีและพูดจาไมดีกับพระอรหันต ซึ่งธรรมดา
ของพระอรหันตยอมเปยมดวยความเมตตากรุณา ดังน้ัน จึงเปนไปไมไดท่ีทานจะกระทําตนอันเปนเหตุใหผูอ่ืนตองมีบาป
เพ่ิมข้ึนอยางแนนอน อีกท้ัง จากการสืบคนจากพระไตรปฎกและอรรถกถาแปลท้ัง 91 เลม ยังไมพบวามีกรณีใดท่ีพระอรหันต
กระทําผิดพระวินัยรายแรง หรือถูกพระพุทธเจาตําหนิดวยเรื่องใดๆ เลย แมกระท่ังกรณีของพระฉันนะ และพระโคธิกะ         
ท่ีนักปรัชญาหลายทานเขาใจวาเปนพระอรหันตท่ีฆาตัวตายน้ัน เมื่อศึกษาอยางละเอียดจากพระไตรปฎกแลว พบวา พวกทาน
กระทําการปลิดชีพตนเองตอนยังไมไดเปนพระอรหันต แตบรรลุอรหัตตผลภายหลังการลงมือปาดคอตนเองแลว ซึ่ง
พระพุทธเจาทรงรับรองการเขาสูนิพพานของพระภิกษุท้ังสองรูปน้ี และไมทรงตําหนิใดๆ ดังน้ัน จึงอาจสรุปไดวาไมมีพระ
อรหันตรูปใดฆาตัวตาย ซึ่งตัวอยางเหลาน้ีสอดคลองกับคํากลาวของพระไพศาล วิสาโล ท่ีวา “แตบางอยางอาจจะแคดูไม
เรียบรอย เชน หมจีวรไมเรียบรอย ก็ถือวายังไมหลุดกรอบ” อันแสดงใหเห็นวา ถาพระอรหันตจะมีอภิสมาจารกวัตรท่ีไมคอย
เรียบรอยบาง แตก็คงไมถึงกับหลุดกรอบแหงศีลตางๆ ดังกลาวแลวขางตนอยางแนนอน 
 นอกจากน้ี ในกรณีของพระสารีบุตรขางตนยังสนับสนุนแนวคิดท่ีวา สมณสารูปภายนอกไมควรนํามาใชในการ
ประเมินพระอเสขะผูปราศจากกิเลสแลวอยางพระอรหันต แตควรเปนเกณฑท่ีใชประเมินเฉพาะพระเสขะเทาน้ัน อันไดแก 
พระสงฆโดยท่ัวไป และพระอริยบุคคลสามระดับแรกท่ียังไมบรรลุอรหัตผล เพราะการกระทําของพวกทานเหลาน้ันยังเน่ือง
ดวยกิเลสจึงสามารถกอกรรมตางๆ ได อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การยืนยันวาพระสงฆรูปใดบรรลุอรหันตแลวดูเหมือนเปน
เรื่องท่ีกระทําไดยากหรือเปนไปไมไดเลยในยุคปจจุบันซึ่งไมมีพระพุทธเจาทรงเปนผูรบัรอง จึงแตกตางจากในสมัยพุทธกาลท่ียัง
มีพระพุทธเจาทรงเปนผูยืนยันไดวาพระสงฆรูปใดบรรลุธรรมหรือจะบรรลุธรรมเปนพระอรหันตหรือพระอริยบุคคลในระดับ
ตางๆ ดังปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา  

18 สํ .ส. )ไทย (24/745 /325 - 326.  
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ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหน่ึง ซึ่งเปนธรรมท่ีเยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝาย
วิมุตติญาณของบุคคลอ่ืน คือ 1. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะทรงตรัสรูในเบ้ือง
หนา เพราะสังโยชน 3 สิ้นไป. 2. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะ
พระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกน้ีอีกคราวเดียวเทาน้ัน แลว จักทําท่ีสุดแหงทุกข
เพราะสังโยชน 3 สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง. 3. พระผูมีพระภาคยอมทรงทราบ
บุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลน้ีจักเปนพระอนาคามี ผูอุปปาติกะปรินิพพาน
ในภพท่ีเกิดน้ัน ไมตองกลับมาจากโลกน้ัน เพราะสังโยชนเบ้ืองต่ํา 5 สิ้นไป. 4. พระผูมีพระภาคยอมทรง
ทราบบุคคลอ่ืน ดวยมนสิการโดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลน้ีจักไดบรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแต
พระองคผูเจริญ น่ีเปนธรรมท่ีเยี่ยมในฝายวิมุติญาณของบุคคลอ่ืนฯ18

19 
 จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาทรงทราบลวงหนาวาบุคคลใดหรือภิกษุรูปใดจะเปนพระอริยบุคคล
ในระดับใด ถือเปนคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธเจา แตการจะบอกไดวาบุคคลใดเปนพระอริยบุคคลระดับใดน้ันมิไดมี
เพียงแตพระพุทธเจาเทาน้ัน เน่ืองจากพระอริยบุคคลท่ีมีระดับจิตสูงกวายอมทราบวาบุคคลใดเปนพระอริยบุคคลท่ีมีระดับจิต
ต่ํากวาตนได ดังปรากฏในสัมปสาทนียสูตร ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา  

ในบรรดาชนเหลาน้ัน ปุถุชนท่ีไดเจโตปริยญาณ ยอมรูจิตของปุถุชนเทาน้ัน หารูจิตของพระอริยะ
ท้ังหลายไดไม. แมในพระอริยะท้ังหลาย พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเองต่ํา ยอมไมรูจิตของพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบ้ืองสูงได. สวนพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบ้ืองสูง ยอมรูจิตของพระ
อริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบ้ืองต่ําได.19

20 
 จากอรรถกถาขางตน จะเห็นไดวาพระอริยบุคคลท่ีมีระดับจิตสูงกวายอมรูระดับจิตของพระอริยบุคคลท่ีมีระดับต่ํา
กวาตนได ในขณะท่ีพระอริยบุคคลท่ีมีระดับจิตต่ํากวาไมสามารถลวงรูระดับจิตของพระอริยบุคคลท่ีมีระดับสูงกวาตนได เชน 
พระอรหันต ยอมรูวาบุคคลใดเปนพระอนาคามี พระสกิทาคามี และพระโสดาบัน ในขณะท่ีพระอริยบุคคลสามระดับแรก       
ไมสามารถรูไดวาพระรูปใดบรรลุพระอรหันตแลว เปนตน ตัวอยางเชน ในสมัยพุทธกาลมีพระอนาคามีรูปหน่ึง นามวาพระ
อนุเถระ ซึ่งภายหลังจากมรณภาพแลวไดไปเกิดในสวรรคช้ันสุทธาวาส ครั้งเมื่อทานตรวจดูเพ่ือนๆ ท่ียังคงเวียนวายตายเกิดใน
โลกมนุษยจึงพบวา เพ่ือนคนหน่ึงของทานนามวาพาหิยะกําลังเขาใจตนเองผิดวาไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันตแลว ทานจึงได
ลงมาแนะนําวา “ทานไมใชเปนพระอรหันต ยังปฏิบัติไมถึงพระอรหัตตมรรค จงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมเสีย” 
จากน้ันพาหิยะก็ไดปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว แลวบรรลุอรหัตตผลในท่ีสุด20

21 
 สําหรับบุคคลโดยท่ัวไปท่ีมิใชพระอริยบุคคล ถึงแมจะไดเจโตปริยญาณ ก็ไมอาจยืนยันไดวาบุคคลใดเปนพระ
อริยบุคคลระดับใด ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลธรรมดาไมสามารถแยกไดวาพระสงฆรูปหน่ึงๆ เปนอริยสมณะหรือสมมติสมณะ  
จึงควรตระหนักในขอจํากัดของตนกอนกระทําการวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆ เพราะการวิจารณโดยไมทราบกอน
วาทานเปนพระอรหันตหรือไม อาจเสี่ยงตอการทําบาปหนักได ดังตัวอยางท่ีปรากฏในพระทุติยโกกาลิกสูตร ในคัมภีรพระ
สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค อันมีใจความวา มีภิกษุรูปหน่ึงนามวาพระโกกาลิกภิกษุซึ่งไดกลาวใหรายพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะวาเปนผูมีความปรารถนาลามก ตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาอันลามก แตพระพุทธเจาไดทรง
กลาวตักเตือนพระโกกาลิกภิกษุถึงสามครั้งวา “โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนน้ี โกกาลิก เธออยาไดกลาวเชนน้ี โกกาลิก เธอจง
ทําจิตใจใหเลื่อมใสในภิกษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะ ภิกษุช่ือวาสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก” หลังจาก
น้ันไมนานพระโกกาลิกภิกษุก็เกิดอาพาธหนักและมรณภาพในท่ีสุด แลวไดไปเกิดในปทุมนรก ซึ่งเปนสวนหน่ึงของอเวจ ี         
มหานรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ21

22  
 จากตัวอยางของพระโกกาลิกภิกษุขางตน แสดงใหเห็นวาการพูดจากลาวหาหรือมีจิตคิดรายตอพระอรหันตถือไดวา
เปนกรรมหนักรูปแบบหน่ึงซึ่งอาจนําไปสูนรกภูมิได ดังท่ีชาวพุทธโดยท่ัวไปทราบกันดีอยูแลววายิ่งคิดหรือทําสิ่งท่ีไมดีตอ

19 ที .ปา. )ไทย (15/86/198.  
20 ที .ปา.อ. )ไทย (15/91/231 - 232.  
21 ม .มู.อ .)ไทย (18/289/337.  
22 สํ .ส .)ไทย (25/598 - 600/167 - 168.  
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พระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระอริยบุคคลท้ังหลาย กรรมท่ีเกิดข้ึนน้ันยอมใหผลท่ีรายแรงกวาการคิดและกระทําสิ่งไมดี
ตอผูท่ีมีจิตใจดีงามนอยกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบุคคลท่ีถูกวิพากษวิจารณในทางเสียหายเปนพระพุทธเจา แมการกระทํา
น้ันๆ จะดูเหมือนเปนความผิดเพียงเล็กนอยแตอาจสงผลใหไปเกิดในนรกขุมท่ีลึกท่ีสุดได ดังเชนกรณีของนางจิญจมาณวิกา  
ซึ่งเปนบุคคลหน่ึงในหาบุคคลท่ีถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาล เน่ืองจากนางไดกลาวหาพระพุทธเจาวาเปนผูท่ีทําใหนางตั้งครรภ
แลวไมรับผิดชอบ เปนเหตุใหผูคนท่ีทราบขาวตางพากันเสื่อมศรัทธาในพระองค แตวันหน่ึงความจริงก็ปรากฏวานางมิได
ตั้งครรภจริง นางจึงถูกธรณีสูบและตองไปเกิดในอเวจีมหานรกในท่ีสุด22

23  
 ในกรณีของนางจิญจมาณวิกาน้ัน จะสังเกตไดวาการกระทําผิดของนางมิใชหน่ึงในกรณีของอนันตริยกรรมแตอยางใด 
อีกท้ังถาพิจารณาเฉพาะตัวการกระทําแลวจะดูเหมือนวานางเพียงแคพูดจาอันเปนเท็จเพ่ือทําลายช่ือเสียงของพระพุทธเจา
เทาน้ัน ซึ่งดูเหมือนเปนการกระทําผิดเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับกรณีของพระเทวทัตท่ีถูกธรณีสูบเพราะพยายามปลงพระชนม
พระพุทธเจาและทําใหพระสงฆแตกแยกกัน 2 3

24 หรือกรณีของนันทมานพท่ีกระทําการขมขืนพระอรหันตอุบลวรรณาเถรี 2 4

25             
แตเน่ืองจากบุคคลท่ีนางจิญจมาณวิกาพูดจาใหรายในกรณีน้ีเปนพระอริยบุคคลช้ันสูงจึงเปนเหตุใหนางตองไดรับผลกรรม        
ข้ันรุนแรงดังกลาว นอกจากน้ี ผูเขียนยังเห็นวาเมื่อพิจารณาใหลึกซึ้งข้ึนแลว การกระทําของนางจิญจมาณวิกานาจะจัดเปน
กรรมหนักได เพราะผลอันเกิดจากการทําใหพระพุทธเจาเสื่อมเสียช่ือเสียงดังกลาว อาจนํามาซึ่งวิกฤตศรัทธาของผูคนจํานวน
มาก จนเปนเหตุใหพวกเขาสูญเสียโอกาสในการฟงธรรมและปฏิบัติธรรมเพ่ือความพนทุกขตามแนวทางของพระพุทธองค           
อีกท้ังถามีบุคคลใดท่ีหลงเช่ือสิ่งท่ีนางจิญจมาณวิกากลาว แลวเกิดการวิพากษวิจารณพระพุทธเจาอยางแพรหลาย บุคคล
เหลาน้ันก็คงตองพลอยมีบาปโทษเพ่ิมข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได น่ันเอง 
 อยางไรก็ตาม ตัวอยางตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนน้ัน มิไดนําไปสูขอสรุปวาประชาชนท้ังหลายไมควรวิพากษวิจารณ
สมณสารูปของพระสงฆเลย หรือควรเอาหูไปนาเอาตาไปไรเมื่อพบเห็นพระสงฆกระทําผิดอยางหน่ึงอยางใด เพราะเกรงวาจะ
เสี่ยงตอการทําบาปเน่ืองจากตนไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปน้ันๆ บรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลหรือไม อันท่ีจริงแลว 
ผูเขียนยกตัวอยางเหลาน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนทุกภาคสวนวิพากษวิจารณพระสงฆดวยความระมัดระวัง และ
เปนไปในทางสรางสรรค มิใชทําลาย อีกท้ังตัวอยางขางตนอาจเปนประโยชนในดานการสรางความตระหนักรูในตนเองของผูท่ี
จะวิพากษวิจารณสมณสารูปของพระสงฆวาตนกระทําไปดวยเจตนาเปนบุญหรือเปนบาป ถามีเจตนาเปนบุญ คือ มีความ
เมตตากรุณาหรือปรารถนาดีตอพระสงฆรูปน้ัน ก็อาจกลาวตักเตือนทานดวยความสุภาพ หรือรายงานขอเท็จจริงใหพระผูใหญ
หรือหนวยงานกํากับดูแลพระสงฆทราบเพ่ือนําไปสูข้ันตอนการวินิจฉัยตรวจสอบ และดําเนินการลงโทษกันตอไป แตถากระทํา
ดวยเจตนาเปนบาป อยางเชน การดุดาวากลาวดวยความโกรธเกลียด หรือมีอคติตางๆ โดยมักมาคูกับการใชถอยคําอันหยาบ
คาย และการเผยแพรลงสื่อสังคมตางๆ เพ่ือใหเกิดความเสื่อมเสียอยางท่ีเห็นกันอยูในยุคปจจุบัน ซึ่งแสดงถึงการกระทําอัน
เน่ืองดวยอํานาจของกิเลสเปนสําคัญ อาจเปนเหตุใหผูวิจารณมีบาปติดตัวมากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อผลของการกระทําดังกลาว
มิไดนํามาซึ่งผลเสียตอพระสงฆรูปดังกลาวเทาน้ัน หากแตยังนํามาซึ่งวิกฤตศรัทธาของศาสนิกชนท่ีมีตอพระพุทธศาสนา
โดยรวมดวย ดังน้ัน การสอดสองดูแลซึ่งกันและกันของพระสงฆและศาสนิกชนจึงควรมีตอไป แตอาจตองปรับวิธีการใหเปนไป
อยางระมัดระวังและสรางสรรคมากยิ่งข้ึน น่ันเอง 
 นอกจากน้ี การวิพากษวิจารณอยางระมัดระวังมิไดมีเพียงระหวางพระสงฆกับฆราวาสเทาน้ัน หากแตระหวาง
พระสงฆดวยกันเองก็ควรเปนไปอยางสรางสรรคเชนเดียวกัน มิฉะน้ันอาจพบจุดจบแบบกรณีของพระโกกาลิกภิกษุขางตน 
เพราะพระสงฆโดยท่ัวไปก็ยังไมใชพระอริยบุคคล อีกท้ังยังไมไดเจโตปริยญาณจนสามารถหยั่งรูระดับจิตของพระสงฆรูปอ่ืนได 
ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงตอการทําบาปไมตางจากฆราวาส หรืออาจจะบาปยิ่งกวา ดังท่ีสมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฺฒน    
มหาเถร) ทรงตรัสไววา “เปนภิกษุสามเณรยังอดทําบาปไมได ก็สึกออกไปเปนคฤหัสถทําบาปดีกวา ไมตองไปตกนรกนานอยาง
ภิกษุสามเณร เชน ฆาสัตวอยางเดียวกัน คฤหัสถฆาเปนพันๆ ภิกษุฆาตัวเดียวก็ยังบาปมากกวาคฤหัสถเปนไหนๆ หรืออยางเชน
ทําบุญก็เหมือนกัน คฤหัสถจะทําใหมากมายสักปานใดก็สูภิกษุสามเณรทํานิดหนอยก็ไมได” (สมเด็จพระวันรัตน (แดง       
สีลวฑฺฒนมหาเถร, ม.ป.ป.: 15) ยิ่งไปกวาน้ัน แมการวิพากษวิจารณบุคคลโดยท่ัวไปท่ีไมใชพระสงฆก็ควรระมัดระวัง

23 ขุ .ชา. อ. )ไทย (60/1712/189 - 191.  
24 ขุ .อุ.อ. )ไทย (44/124/568.  
25 ขุ .ธ.อ. )ไทย (41/15/214.  
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เชนเดียวกัน เน่ืองจากบุคคลดังกลาวอาจเปนพระอริยบุคคลก็เปนได เพราะอริยสมณะในสามระดับแรกอาจจะยังมิไดอยูใน
เพศบรรพชิต และยังคงอยูรวมกับผูคนในสังคมโดยท่ัวไป   
 ดวยเหตุน้ี ในทางปฏิบัติถาบุคคลไมสามารถทราบไดวาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันต บุคคลก็จะไมสามารถทราบได
วาพระสงฆรูปใดจัดอยูในกรณีของ “ปาปมุต” ท่ีบุคคลไมควรถือสาเมื่อทานมีสมณสารูปภายนอกไมงดงาม อีกท้ังคนไทย
จํานวนไมนอยเลยท่ีมักเช่ือวาหลวงปู หลวงตา หรือพระสงฆท่ีตนเคารพนับถือเปนพระอริยะหรือพระอรหันต โดยมักพิจารณา
จากกระดูกท่ีกลายเปนพระธาตุภายหลังจากทานมรณภาพแลว ท้ังท่ีในความเปนจริงของโลกปจจุบัน พระธาตุสีสันตางๆ เปน
สิ่งท่ีสามารถทําปลอมข้ึนมาได ท้ังน้ี มิใชวาพระธาตุทุกองคเปนของปลอม หากแตควรตรวจสอบอยางถ่ีถวนกอนจะเช่ือเทาน้ัน 
สวนบางคนก็มักจะตัดสินวาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันตจากการมีอิทธิปาฏิหาริยหรือโลกียอภิญญาตางๆ ท่ีตนไดรับรู 
เชนเดียวกับชาวอินเดียสมัยพุทธกาล ดังมีตัวอยางในคาถาธรรมบท ในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย พุทธวรรค
วรรณนา ความวา “ชาวเราเอย ในกาลกอน ครูท้ัง 6 กลาววา ‘พวกเราเปนพระอรหันตในโลก.’ ก็เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห
ใหยกบาตรข้ึนไวแลวกลาววา ‘ถาวา พระอรหันตมีอยู จงมาทางอากาศแลวถือเอาเถิด’ วันน้ีเปนวันท่ี 7 แมสักคนหน่ึง ช่ือวา
เหาะข้ึนไปในอากาศ ดวยแสดงตนวา ‘เปนพระอรหันต’ ก็ไมมี, วันน้ีพวกเรารูความท่ีพระอรหันตไมมีในโลกแลว.”25

26  
 จากตัวอยางคํากลาวของชาวบานกรุงราชคฤหขางตน แสดงใหเห็นวาบุคคลโดยท่ัวไปมักเช่ือวาผู ท่ีเหาะเหิน
เดินอากาศได หรือ แสดงปาฏิหาริยตางๆ ไดเปนพระอรหันต ท้ังท่ีการมีอิทธิฤทธ์ิและโลกียอภิญญาตางๆ เหลาน้ันมิไดเปน
เครื่องการันตีการเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาแตประการใด ตัวอยางเชน ในอดีตชาติชาติหน่ึงของพระสารีบุตรทาน
ก็เคยเกิดเปนดาบส นามวา สุรุจิ ซึ่งเจริญสมาธิแบบเพงฌาณจนไดอภิญญา 5 ดังท่ีพระอรรถกถาจารยไดอธิบายในพรรณนา 
สารีบุตรเถราปทาน ขุททกนิกาย อปทาน ความวา “บทวา ปฺจาภิฺญาพลสมฺปนฺโน ความวา สมบูรณดวยพละ อธิบายวา 
บริบูรณดวยอภิญญา คือ ปญญาพิเศษ 5 ประการ คือ อิทธิวิธะ แสดงฤทธ์ิได ทิพพโสตะ หูทิพย ปรจิตตวิชานนะ รูใจคนอ่ืน 
ปุพพนิวาสานุสสติ ระลึกชาติกอนได ทิพพจักขุ ตาทิพย.”26

27 ถึงแมสุรุจิดาบสจะไดโลกียอภิญญา 5 ขอดังกลาว แตก็มิไดบรรลุ
ธรรมเปนพระอริยบุคคลในระดับใดเลย เน่ืองจากยังไมไดอภิญญาขอท่ี 6 น่ันคือ อาสวักขยญาณ หรือ ญาณท่ีทําใหอาสวกิเลส
ตางๆ สิ้นไป ซึ่งเปนโลกุตตรอภิญญา ดังท่ีพระพุทธเจาไดทรงตรัสไวในสามัญญผลสูตร ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีล
ขันธวรรค ความวา  

ภิกษุน้ัน เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น    
ไมหว่ันไหวอยางน้ี ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามเปนจริงวา น้ีทุกข น้ีทุกขสมุทัย 
น้ีทุกขนิโรธ น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยอมรูชัดตามเปนจริงวา เหลาน้ีอาสวะ น้ีอาสวสมุทัย น้ีอาสวนิ
โรธ น้ีอาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางน้ี จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ         
แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ
แลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี27

28 
 จากพระสูตรขางตน แสดงใหเห็นวาผูท่ีจะบําเพ็ญเพียรทางจิตจนบรรลุอรหัตตผลไดจําเปนตองมีอาสวักขยญาณ             
แตโลกียอภิญญาตางๆ เปนสิ่งท่ีท้ังพระอรหันต พระอริยบุคคลระดับตางๆ ท่ีมิใชพระอรหันต รวมท้ังบุคคลโดยท่ัวไปตางก็
สามารถมีไดดวยการฝกจิตในรูปแบบตางๆ ดวยเหตุน้ี ประชาชนโดยท่ัวไปจึงไมสามารถแยกไดวาพระสงฆรูปใดเปนพระ
อรหันตจากการมีโลกียอภิญญาดังกลาว ดังน้ัน การท่ีศาสนิกชนกลาววาพระสงฆรูปใดเปนพระอรหันตหรือเปนพระอริยบุคคล
ในระดับตางๆ จึงเปนเพียงความเช่ือหรือการคาดเดาของแตละบุคคลเทาน้ัน ตราบใดท่ีระดับจิตของผูประเมินไมไดสูงกวาผูถูก
ประเมิน 
 นอกจากน้ี จากการสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร. บุญรอด บุญเกิด ซึ่งทานไดกลาวถึงประสบการณตรงของทาน
ตอนบวชเปนพระวาเคยไดรับนิมนตไปฉันเพลท่ีผับแหงหน่ึง แลวถูกประชาชนบางกลุมวิพากษวิจารณวาเปนพระสงฆทําไมจึง
ไปรับนิมนตในท่ีอโคจรเชนน้ี (บุญรอด บุญเกิด, 2559) ซึ่งแสดงใหเห็นวาพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไปอาจเรียกไดวาเปนจํานวน
มากมักขาดความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับศีลและขอวัตรปฏิบัติตางๆ ของพระสงฆ จึงทําใหเกิดความเขาใจผิดและ
วิพากษวิจารณกันไปตางๆ นานา จนบางครั้งก็กอใหเกิดความเสียหายตางๆ ตามมา ถึงแมในคัมภีรพระสุตตันตปฎก ขุททก

26 ขุ .ธ.อ .)ไทย (42/24/289 - 290.  
27 ขุ .อป.อ. )ไทย (70/3/446.  
28 ที .สี. )ไทย (11/138/334.  
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นิกาย มหานิทเทส พระพุทธเจาทรงตรัสเก่ียวกับท่ีอโคจรท้ังหกแหงท่ีภิกษุไมควรเขาไป อันไดแก สถานท่ีท่ีหญิงแพศยา 
(โสเภณี) มีหญิงหมาย มีสาวเท้ือ มีบัณเฑาะก มีภิกษุณี และมีโรงสุรา 2 8

29 เพราะเกรงวาจะเปนภัยตอพรหมจรรย และเปนเหตุ
แหงความไมเลื่อมใสของประชาชนท่ีพบเห็น แตเมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบวาปจจัยสําคัญท่ีทําใหสถานท่ีเหลาน้ีไมควรไป
มิใชเพราะตัวสถานท่ีแตเปนเพราะความสามารถในการสํารวมอินทรียท้ังหกของพระสงฆเปนสําคัญ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 
“ภิกษุเขาไปสูระแวกบาน เดินไปตามถนน เปนผูไมสํารวมเดนิไป คือ แลดูชาง แลดูมา... แมเชนน้ีก็เรียกวาอโคจร.”2 9

30 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากขอเท็จจริงทางสังคมแลวจะพบวาสถานท่ีๆ มีบุคคลดังกลาวอยูอาจหมายถึงทุกแหง เชน หญิงหมายอาจเดินไป
ตลาด ไปโรงพยาบาล และ ท่ีอ่ืนๆ ได ดังน้ัน ถาพระสงฆไมสํารวมอินทรียของตนแลว ทุกสถานท่ีทีๆ ไปอาจถือเปนท่ีอโคจร 
น่ันเอง  
 ในคัมภีรพระวินัยปฎก มหาวรรค ปรากฏหลักฐานวาพระพุทธเจาและภิกษุจํานวนหน่ึงก็เคยรับนิมนตหญิงงามเมือง 
(หญิงแพศยา) มีนามวา อัมพปาลี เพ่ือไปฉันภัตตาหาร ณ สถานท่ีๆ หญิงคนดังกลาวอาศัยอยู 3 0

31 ถาพิจารณาอยางผิวเผินอาจ
กลาวไดวาพระองคไดเสด็จไปในท่ีอโคจร แตเมื่อพิจารณาท่ีวัตถุประสงคของการไปในสถานท่ีแหงน้ันแลว การทําใหหญิงงาม
เมืองคนหน่ึงมีโอกาสสรางบุญกุศลก็ถือเปนการกระทําท่ีดีงามและเปยมดวยความเมตตากรุณา ซึ่งในเวลาตอมาหญิงคน
ดังกลาวก็ไดออกบวช และบรรลุธรรมในท่ีสุด ดวยเหตุน้ี จึงอาจกลาวไดวาสถานท่ีตางๆ จะเปนท่ีอโคจรหรือไมข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคท่ีไป และความสามารถในการสํารวมอินทรียของตัวพระสงฆเองเปนสําคัญ ดังน้ัน ในกรณีของผูชวยศาสตราจารย 
ดร. บุญรอด บุญเกิด กลาวถึงน้ัน การท่ีพระสงฆไปรับนิมนตท่ีผับจึงมิไดเปนการกระทําผิดพระวินัย ตราบใดท่ีพระสงฆ
เหลาน้ันมิไดเขาไปในผับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไปดื่มสุรา หรือดูการแสดงโชวตางๆ แบบท่ีฆราวาสมักกระทํากัน 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมด อาจพอสรุปไดวาการวิพากษวิจารณพระสงฆเปนสิ่งท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถกระทําได แตควร
เปนไปอยางระมัดระวัง และตั้งอยูบนพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) บุคคลควรตระหนักในขอบเขตความรูของตน เพราะบุคคล
ท่ัวไปมักพิจารณาไดแคสมณสารูปภายนอกของพระสงฆ ไมสามารถพิจารณาสมณสารูปภายในของทานได จึงมิอาจยืนยันไดวา
พระสงฆรูปหน่ึงๆ เปนพระอรหันตหรือไม หรือเปนอริยสมณะระดับใด อีกท้ังบุคคลโดยท่ัวไปมักไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับ 
ศีลและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ของพระสงฆ ดังน้ันบุคคลจึงควรศึกษาใหเขาใจชัดเจนกอนจึงจะทําการวิพากษวิจารณ           
2) บุคคลควรมีเจตนาท่ีดีในการวิพากษวิจารณ คือมีความเมตตาหรือปรารถนาดีตอพระสงฆรูปน้ันๆ และพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง มิไดมีเจตนาท่ีจะทําลายช่ือเสียง หรือเจตนาไมดีอ่ืนๆ แอบแฝง เพราะถาวิพากษวิจารณดวยเจตนาท่ีไมเปนกุศลก็อาจ
เกิดบาปโทษตอตนเองอีกดวย และ 3) บุคคลควรเลือกใชวิธีการวิพากษวิจารณท่ีสรางสรรค อาทิเชน การบอกกลาวพระสงฆ
รูปน้ันๆ ดวยความสุภาพ หรือแจงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใหพระผูใหญหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลพระสงฆทราบเพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาตัดสนิตอไป สวนวิธีการท่ีพึงละเวน อาทิเชน การติเตียนดวยคําท่ีหยาบคาย และ
การเผยแพรหรือสงตอขอมูลผานสื่อสังคมตางๆ ซึ่งมักกอใหเกิดความเสียหายเปนวงกวางกอนมีการพิจารณาตรวจสอบจาก
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ และความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนท่ียั่งยืนสืบตอไป 
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ดนตรีกัรนาฏิกและฮินดูสตานีของอินเดียในโลกทัศน์ใหม่ของชาวไทย 

Indian Carnatic music and Hindustani in the new world view of Thai people 
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บทคัดย่อ 

กระแสตอบรับหนังอินเดียของชาวไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์อินเดียเริ่มกลับมาเป็นท่ีนิยมของชาวไทยในปัจจุบัน ซ่ึงสิ่ง ท่ีตามมาด้วยก็คือวัฒนธรรมการของอินเดีย โดยเฉพาะ
ดนตรีอินเดียนั้นมีความหลากหลายมากมาย ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ ดนตรีคลาสสิก และดนตรีพื้นบ้าน เช่นเดียวกับ
สากลโลกท่ัวไป เพียงแต่ดนตรีคลาสสิกของอินเดียยังเป็นสองประเภทคือ ดนตรีของอินเดียใต้ท่ีเรียกว่ า “กัรนาฏิก”และดนตรีของ
อินเดียเหนือที่เรียกว่า “ฮินดูสตานี” โดยดนตรีกัรนาฎิกโบราณของอินเดียใต้ท่ีมีอายุมานานกว่า 3,000 ปี โดยมีวีณาเครื่องดนตรีชนิดน้ี
พัฒนามาจาก ยาฬ (யாழ் ) คือ ฮาร์ป (Harp) ของอินเดียใต้เป็นวัตถุพยาน  ในคัมภีร์ปัณจมาริปู ท่ีสืบทอดวัฒนธรรม
ศิลปะการแสดงและดนตรีของชาวทมิฬ  ได้รวมทฤษฎีการดนตรีท่ีเกี่ยวกับการบรรเลง เครื่องดนตรีท่ีเรียกว่า ยาฬ และการเต้นร าท่ี
เรียกว่า กูตือ ไว้ด้วยกัน (R. Jayanthi. 2005: 27-39) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงกับการเต้นร าของชาวอินเดียใต้ และ
การบรรเลงพิณว่าเป็นศิลปะที่ควบคู่กันมาแต่สมัยโบราณ ในขณะท่ีดนตรีฮินดูสตานีของชาวอินเดียเหนือก็มีความเก่าแก่โบราณไม่แพ้กัน
เพียงแต่ดนตรีฮินดูสตานีรับเอาวัฒนธรรมดนตรีของชาวอินเดียท้องถิ่นต่าง ๆ ท่ีมีการผสมผสานกับดนตรีของชาวอิสลามหรือเปอร์เซีย
เอาไว้ด้วย           

ระบบดนตรีของกัรนาฎิกและฮินดูสตานีประกอบด้วย สัปตสวรัม (โน้ตท้ัง 7) ได้แก่ สา รี คา มา ปา ดา นี (ซ่ึงเทียบกับ
โน้ตตะวันตกคือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที ได้ตามล าดับ) คล้ายคลึงกัน เพียงแต่สัปตตาลัมท่ีนิยมใช้ในเพลงกัรนาฏิกได้แก่ 1) เอกะ (Eka) 
2) ธรุวะ (Dhruva) 3) มัธยะ (Matya) 4) รูปกะ (Rupaka) 5) จัมปะ (Jhampa) 6) ตริปุตะ (Triputa) 7) อาตะ (Ata) และปัญจชาตี 
(จังหวะห้าชนิด) ได้แก่ ตริสระ 3  จตุสระ 4 กันดะ 5 มิสระ 7 สังคีรนัม 9 นอกจากน้ียังมีระบบการเล่นช้า ปานกลาง และเร็ว (three 
speed) ในเครื่องดนตรีบางประเภทอาจจะไม่มีช่องเสียงให้เล่นครึ่งเสียงต่าง ๆ ของตัวโน้ตเพลงอินเดียท่ีมีมากมายได้ครบเช่นสรัสวดี
วีณาไม่มีช่องเสียง รี 3,คา 3,ดา 3 และนี 3 ในเครื่องดนตรีแต่ก็สามารถใช้วิธีดึงสาย รี 1,คา 1,ดา 1และนี 1 ไปด้านหลังให้มากขึ้นก็ จะ
ได้เสียง รี 3,คา 3,ดา 3 และนี 3 ตามล าดับ ซ่ึงคุณภาพเสียงที่ว่าจะตรงกับตัวโน้ตน้ัน ๆ หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้เล่นเครื่อง
ดนตรีในชนิดน้ัน ๆ โดยดนตรีอินเดียท้ังสองไม่ว่าจะเป็นฮินดูสตานี หรือกัรนาฏกก็สามารถปรับตัวกับกระแสโลกของดนตรีสากลได้
เนื่องจากมีระบบเสียงซับซ้อนเทียบได้กับดนตรีสากล แต่การเรียนการสอนดนตรีฮินดูสตานีและกัรนาฎิกนั้นยังมีลักษณะแบบการเรียน
การสอนแบบดังเดิมมีการฝึกให้จ าตัวโน้ต และมาต่อเพลงกับครู ฯ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนดนตรีไทย ซ่ึงน่าจะต้องพัฒนากันไปอีก
ยาวนานกว่าท่ีดนตรีไทยจะไปร่วมวงกับดนตรีสากลได้ ไม่ใช่ให้ดนตรีสากลตัดลดระดับเสียงลงมาเล่นกับเครื่องดนตรีไทย 
ค าส าคัญ   วีณา  ยาฬ  ดนตรีกัรนาฏิก  ดนตรีฮินดูสตานี  โลกทัศน์ใหม่ 
 

Abstract 
The popularity of Indian films in A.D. 2017 – 2018 has more appeared as overall of movie and TV series 

that showed they are become now, the popular entertainments in Thailand. The attachment of all Indian films, 
they are Indian culture, especially Indian music that was most variety, there can be divided as two big styles, there 
are the classical music and folk music as same as international music but the Indian classical music can be divided 
as two Indian differentiable styles; there are the first south Indian music is called Carnatic and the second north 
Indian music is called Hindustani. Although the south Indian ancient music may be has age more than 3 , 0 0 0  year 
because the ancient Indian musical instrument Veena’s history is evidence. Indian musicians believe that this 
instrument developed from யாழ்  or Harp of South India. In the Panchamaripu heritage text of the Tamil 
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performing arts and music culture and. Include both music playing and dance theory that is instrument called a 
Yazh and dance called Gutu (R. Jayanthi. 2005: 27-39) to indicated the relationship between the South Indian dance 
and the Yazha playing is coupled art at ancient time. 

Veena's music system consists of a Saptasvaram (note 7), there are  Sa Ra Ga Ma Pa Da Ni (which is 
respectively compared to the Western moveable note Do Re Me Fe Sol La Ti) The popular SaptaTalam in the 
Cranatic music is 1) Eka 2) Dhruva 3) Matya 4) Rupaka 5) (Jhampa) 6) Triputa 7) Ata and And Punchajati (five kinds of 
rhythm) are Trisara 3 beat, Catusara 4 beat, Gandam 5 beat, Misara 7 beat, Sangiranam 9 beat and also a slow, 
medium and fast three speed system. This is able played in Sarasvati Veena.  Except for some minor sounds had 
not on the Veena’s fingerboard such as Ri3, Ga 3, Da3 and Ni3. But Sarasvati Veena also plays the same notes by 
the pulling technique, for Ri1, Ga1, Da1 and Ni1 to move string plus behind to be more then respectively Ri3, Ga3, 
Da3 and Ni3 notes will appear in the song, the quality note sound will match and depends by the expertise of the 
player. 

Both of Indian music are Hindustani and Carnatic can adjustable themselves follow the globalization 
of international music but the both Hindustani and Carnatic use the traditional teachings as the same as Thai music 
learning because there are note song memorize technique then student need to meet their teacher for learn new 
song, therefore the way of development of Thai old style music will is able to join international band in future that 
is on long time, which is not cut out international note song and join with the band of Thai musical instrument  
Keywords :   Veena , Yazh , Carnatic Music, Hindustani Music, A New Vision 
 
บทน า 

กระแสตอบรับภาพยนตร์และละครอินเดียของชาวไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2561 ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง พหุบาลี ละครโทรทัศน์เรื่อง สีตาราม และตามด้วยเรื่อง นาคิน ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์
และละครต่าง ๆ เหล่านี้มากมายในสังคมไทย ซึ่งสิ่งที่ตามมากับภาพยนตร์และละครอินเดียเหล่านี้คือวัฒนธรรมการแสดงและ
ดนตรีของอินเดีย ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่าดนตรีอินเดียนั้นมีความสับซ้อนและหลากหลายมากมาย โดยดนตรีของอินเดียสามารถแบ่ง
ได้ใหญ่ ๆ เป็น สองประเภทคือดนตรีคลาสสิก และดนตรีพื้นบ้าน เช่นเดียวกับสากลโลกทั่วไป เพียงแต่ดนตรีคลาสสิกของ
อินเดียยังแบ่งตามภูมิภาคได้ใหญ่เป็นสองประเภทคือ ดนตรีของอินเดียใต้ที่เรียกว่า “กัรนาฏิก”และดนตรีของอินเดียเหนือที่
เรียกว่า “ฮินดูสตานี” 

กัรนาฎิกเป็นดนตรีโบราณของอินเดียใต้ที่มีมานานกว่า 3,000 ปี นักวิชาการชาวอินเดียเช่ือว่าเครื่องดนต รี
ประเภทสรัสวดีวีณาที่ชาวอินเดียใต้นิยมใช้เล่นประกอบวงดนตรีกัรนาฎิกนั้นพัฒนามาจาก ยาฬ (யாழ் ) คือ ฮาร์ป 
(Harp) ของอินเดียใต้ ( शततंत्री वीणा ศตตันตรี วีณา (พิณร้อยสาย) หรือขิมอินเดียที่รับมาจากพวกอิสลามหรือเปอร์เซีย
ไม่ใช่ยาฬ เพราะยาฬ มีมากสุด 14 - 21 สาย)  ในคัมภีร์ปัณจมาริปู ที่สืบทอดวัฒนธรรมศิลปะการแสดงและดนตรีของชาว
ทมิฬ  ได้ทฤษฎีการดนตรีที่เกี่ยวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีที่เรียกว่า ยาฬ และการเต้นร าที่เรียกว่า กูตือ ไว้ด้วยกัน แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงการเต้นร าของชาวอินเดียใต้ที่เรียกว่า ภารตนาฏยัม และการบรรเลงพิณว่าเป็นศิลปะที่
ควบคู่กันมาแต่สมัยโบราณ ด้วยกัน (R. Jayanthi. 2005: 27-39) 
 
เนื้อหา 

ค าว่า “กัรนาฏิก” มาจากช่ือรัฐกัรนาฏก ของอินเดียใต้ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายอัญมณีต่างๆ ที่รุ่งเรื่องของอินเดีย 
ดังเช่นเมืองท่าส าคัญคือ กัว (Goa) หรือ โค กัรนาฏกะ หรือแคว้นกุนตีของอินเดียโบราณ เนื่องจากชาวตะวันตกเคยใช้รัฐกัร
นาฏกะเป็นศูนย์กลางการค้าและปกครองอินเดีย ดังนั้นจึงเรียกติดปากว่าดนตรีอินเดียใต้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาทมิฬของรัฐ
ทมิฬนาฑู ภาษามลายลัมของรัฐเกรลา ภาษาเตลุกุของรัฐอันธรประเทศ และภาษากัรนาฑะของรัฐกัรนาฏกะ ต่างเรียกว่า
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ดนตรีกัรนาฏิกทั้งสิ้น (Carnatic music) ซึ่งในดนตรีกัรนาฏิกนั้นมีการใช้ตัวโน้ตแบบเดียวกับดนตรีของอินเดียเหนือท่ีเรียกว่า 
ดนตรีฮินดูสตานี (Hindustani music) มีองค์ประกอบส าคัญที่เรียกว่า สวรัม ตาลัม และราคัม ดังนี ้            

1.สวรัม 
ค าว่า “สวรัม” ในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า เสยีง เสียงดนตรี และสระ โดยในดนตรีกัรนาฏิกค าว่า “สวรัม” 

แปลว่าตัวโนต้ซึ่งแบ่งเป็น 7 ตัวโนต้เรียกว่า “สัปตตาลัม”   
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ โน้ตดนตรีอินเดีย (กัรนาฏิก และฮินดสูตานี มิวสิค) โน้ตดนตรไีทย และโน้ตดนตรสีากล (Binathi G. 
2012: 8) 

ล าดับ กัรนาฏิก กัรนาฏิก โน้ตสากล ฮินดูสตาน ี ฮินดูสตาน ี โน้ตสากล 
1. ษฑฺช ส่า C สุทฺธ ษฑฺช สา  C 
2. สุทธฺ ฤษฺภ รา D♭ โกมล ฤษฺภ รี 1 D♭ 
3. จตุศฺรตุิ ฤษฺภ ร ี D♮ สุทฺธ ฤษฺภ รี 2 D♮ 
4. สตฺศรฺุติ ฤษฺภ ร ู D# ตีวฺร ฤษฺภ รี 3 D# 
5. สุทธฺ คานฺธาร คา E♭♭ โกมล คานฺธาร คา 1 E♭ 
6. สาธารณะ คานธฺาร คี E♭ สุทฺธ คานฺธาร คา 2 E♮ 
7. อนฺตฺร คานฺธาร คู E♮ ตีวฺร คานฺธาร คา 3 E# 

8. สุทธฺ มธฺยม มา F♮ สุทฺธ มธฺยม มา 1 F♮ 
9. ปฺรติ มธยฺม ม ี F# ตีวฺร มธฺยม มา 2 F# 
10. ปญฺจม ปา G ปญฺจม ปา G 
11. สุทธฺ ไธวฺต ดา A♭ โกมล ไธฺวต ดา 1 A♭ 
12. จตุศฺรตุิ ไธฺวต ดี A♮ สุทฺธ ไธฺวต ดา 2 A♮ 
13. สตฺศรฺุติ ไธฺวต ดู A# ตีวฺร ไธฺวต ดา 3 A# 
14. สุทธฺ นิษาท นา B♭♭ โกมล นิษาท นี 1 B♭ 
15. ไกสิกิ นิษาท นี B♭ สุทฺธ นิษาท นี 2 B♮ 
16. กากาลิ นิษาท นู B♮ ตีวฺร นิษาท นี 3 B# 

เครื่องหมาย ทฺวิศะโกมล = ดับเบิลแฟลต ♭♭  โกมล = แฟลต ♭ (ต่ าลงครึ่งเสียง) , ตีวฺร = ชาร์ป # (สูงขึ้น
ครึ่งเสียง), สุทฺธ = เนเชอรัล ♮ ทวิศะตีวฺร X= ดับเบิลชาร์ป (กลับสู่เสียงเต็ม) โดยที่ศฺรุติหรือเสียงท่ีแยกย่อยในดนตรีฮินดูสตานี
เพื่อเทียบกับดนตรีตะวันตกตามทฤษฎียังแบ่งได้อีกเช่น โกมลยังแบ่งเป็นเสียงที่สูงกว่าเสียงแฟลตเรียกว่า “อติโกมล” และ 
ตีวฺร ยังแบ่งเป็น ตาร (เสียงสูง) และอติตาร (เสียงสูงสุด) ด้วย ท าให้ครึ่งเสียงของฮินดูสตานีมีถึง 22 ซึ่งตามทฤษฎีนั้น (กุญแจ
เสียง C Major) ท าให้เกิดเสียง รี (r1) ♭ รี (r2) ♮ รี (r3) #  และรี (r4) x  เครื่องเสียงในขณะที่ดนดรีกัรนาฎิกปัจจจุบันนิยม
เล่นกันภายใน 16 ครึ่งเสียงหรือศฺรุตินี้ ส่วนดนตรีฮินดูสตานีปัจจุบันท่ัวไปนิยมก็เล่นจริงเพียง 12 ศฺรุติคือไม่เล่นขึ้นไปถึงเสียง
ย่อยที่ 3 และ 4 เช่น รี 3 รี 4 เล่นแต่ รี 1 และรี 2 เท่านั้นนอกจากจะไปเล่นจับคู่กับวงดนตรีตะวันตก 12 ศฺรุติของฮินดูสตานี 
และ16 ศฺรุติของกัรนาฎิกอาจจะเป็นพ้ืนเสียงจริงท่ีชาวอินเดียนิยมเล่นมาแต่เดิมก่อนได้รับอิทธิพลตะวันตก 
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เป็นที่น่าสนใจว่าสรัสวดีวีณาเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ของอินเดียมีสายเครื่องดนตรี 4 สายเป็นสายหลักใช้ดีดท่ีละ
เส้นเพื่อสร้างเสียง “สวรัม” ทั้งเจ็ด    ที่ละตัวโน้ต (สา รี คา มา ปา ดา นี) ตามช่องนมของเครื่องดนตรี และ 3 สายรองเสียง 
สา ปา ซา ใช้ดีดพร้อมกันเพื่อรับกับจังหวะตกของตาลัม (R. Jayanthi. 2005: 11) โดยสวรัมเหล่านี้ยังแยกย่อยเป็นครึ่งเสียง 
คือ  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสวรัมและชื่อเรียก 

               ตารางแสดงระบบเสยีงดนตรีของอินเดียเทียบกับดนตรีสากลอีกแบบหน่ึง 
กัรนาฏิก สฺวร ฮินดูสตาน ี สฺวร โน้ตสากล ค าอ่าน 
ษฑฺช ส่า สุทฺธ สา สา  D เร 
โกมล ฤษฺภ รา โกมล ร ี รี 1 E♭ มีแฟลต 
จตุศฺรตุิ ฤษฺภ ร ี สุทฺธ ร ี รี 2 E ม ี
สุทฺธ คานฺธาร คา สุทฺธ คา คา 1 F ฟา 
สาธารณะ คานฺธาร คี ตีวฺร คา คา 2 F# ฟาชาร์ป 
สุทฺธ มธฺยม มา สุทฺธ มา มา 1 G ซอล 
ปฺรติ มธฺยม ม ี ตีวฺร มา มา 2 G# ซอลชาร์ป 
ปญฺจม ปา สุทฺธ ปา ปา A ลา 
สุทฺธ ไธฺวต ดา โกมล ดา ดา 1 B♭ ทีแฟลต 
จตุศฺรตุิ ไธฺวต ดี สุทฺธ ดา ดา 2 B ที 
สุทฺธ นิษาท นา สุทฺธ นี นี 1 C โด 
ไกสิกิ นิษาท นี ตีวฺร นี นี 2 C# โดชาร์ป 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่าสัปตสฺวระอาจจะไม่เริ่มต้นด้วยเสียงโดเสมอไป เพราะเสียง “สา” ของดนตรีอินเดีย

อาจจะเท่ากับเสียง “เร” ในดนตรีสากลก็ได้ (กุญแจเสียง D Major) นอกจากนี้ในเครื่องดนตรีบางประเภทอาจจะไม่มีช่อง
เสียงให้เล่นครึ่งเสียงต่าง ๆ ได้ครบเช่น สรัสวดีวีณาไม่มีช่องเสียง รี 3, คา 3, ดา 3 และ นี 3 ในเครื่องดนตรีแต่ก็สามารถใช้วิธี
ดึงสาย รี 1, คา 1, ดา 1และ นี 1 ไปด้านหลังให้มากขึ้นก็จะได้เสียง รี 3, คา 3, ดา 3 และ นี 3 ตามล าดับ ซึ่งคุณภาพเสียง
ที่ว่าจะตรงกับตัวโน้ตนั้นๆหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับความช านาญของผู้เล่นเครื่องดนตรีในชนิดนั้น ๆ  (R. Jayanthi. 2005: 43-44) 
 
ตารางที่ 3 สวรัมจักระกับโยคะ(Nazir Ali Jairazbhoy.1985: 48 & R. Jayanthi. 2005: 13-20)  
 

สฺวร สันสกฤต ความหมาย โยคจักระ ความหมาย เทพ สัตว์ 
สา ษฑฺช  สาคร มูลาธาร  กระดูกก้นกบ คณบด ี นกยุง 
รี ฤษภ  อปราชิต สฺวาธิษฐาน  อวัยวะเพศ อัคนิ โคนนท ิ
คา คานฺธาร คงคาในสวรรค ์ มณิปูร  สะดือ รุทรเทพ แพะ 
มา มธฺยม กลาง อนาหต  หัวใจ วิษณุ นกพิราบ 
ปา ปญฺจม   ที่ห้า วิศุทธ  ล าคอ ฤาษีนารท นกเขา 
ดา ไธวต ธารตี (แผ่นดิน) อาชฺญา  ตาที่สาม สทาศิวะ ม้า 
นี นิษาท คนป่านักล่าสัตว ์ สหสรฺาร   กลางสมอง พระสรุิยะ ช้าง 
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2.ตาลัม 
ตาลัม หรือ สัปตตาลมั เป็นตาลัมพื้นฐานท่ีใช้ในเพลงกัรนาฏิก ซึ่งความจริงตาลัมในเพลงกัรนาฏิกมเีป็นหลายร้อย

ชนิด แต่ที่นิยมใช้บรรเลงเพื่อประกอบการแสดงภารตนาฏยมัซึ่งเปน็การแสดงประจ าชาติของชาวทมฬินาฑูนั้นคือ ตาลมัทั้ง 7 
ชนิด (Binathi G. 2012: 119) 
 
ตารางที่ 4 สัปตตาลัม 
 

ตารางสัปตตาลัม 
ตาลัม ชาตีส 

ตาลัม Tala อังคะ ตริสระ จตุสระ กันดะ มิสระ สังคีรนัม 
เอกะ (Eka) l 3 4 5 7 9 
ธรุวะ (Dhruva) lOll 11 14 17 23 29 
มัธยะ (Matya) lOl 8 10 12 16 20 
รูปกะ (Rupaka) Ol 5 6 7 9 11 
จัมปะ (Jhampa) lUO 6 7 8 10 12 
ตริปุตะ (Triputa) lOO 7 8 9 11 13 
อาตะ (Ata) llOO 10 12 14 18 22 

 
ชาตีส คือจังหวะย่อยของตาลัม มสีัญลักษณ์ดังนี ้

U เรียกอนุทรตุัม มีอักษรา คือจ านวนจังหวะเท่ากับ 1 8 เรียกว่า คุรุ มีอักษรา คือ 8 
O เรียกว่า ทรตุัม มีอักษรา คือ 2 8ʾ เรียกว่า ปฺลุตะ มีอักษรา คือ 12 
I เรียกว่า ลฆุ มีอักษรา คือ 4 + เรียกว่า กากาปาดมั มีอักษรา คือ 16 

 
ซึ่ง คุรุ, ปฺลุตะ และ กากาปาดัม ในปัจจุบันนักดนตรีกัรนาฏิกชาวทมิฬรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้กันแล้ว โดยมากจะเป็นนัก

ดนตรีอาวุโสที่ยังรู้จักและใช้ สัญลักษณ์ “อังคะ” เหล่านี้ 
3.ราคัม 
ราคัม คือ เสียงสูงต่ าของโน้ตดนตรีที่ท าให้เกิดความไพเราะ มีจ านวนมากมายในเพลงกัรนาฏิก    ถ้ารวมกับ

ราคัมในเพลงฮินดูสตานีซึ่งเป็นดนตรีในอินเดียเหนือซึ่งมีความแตกต่างไม่เหมือนกับราคัมในเพลง   กัรนาฏิกแล้ว อาจจะ
รวมกันได้เป็นพันชนิด โดยนักดนตรีกัรนาฏิกภูมิใจว่า ราคัมของชาวอินเดียครอบคลุมเพลงทั้งโลกตะวันออกและตะวันตก  
(Emmie Te Nijenhuis. 1974: 21-33 & P. Sambamurthy . 1963: 11) 

 
ตารางที่ 5 ชนิดของราคัมที่น่าสนใจในเพลงกัรนาฏิก 

ล าดับ ชื่อราคัม อโรหนัม (ไล่เสียงต่ าไปสูง) อวโรหนัม (ไล่เสียงสูงไปต่ า) 
1. กัมโพชิ สา รี2 คา3 มา1 ปา ดา2 สา สา นี3 ดา2 ปา มา คา3 รี 2 สา 
2. กัลยาณ ี สา รี 2 คา 3 มา 2 ปา ดา 2 นี 3 สา สา นี 3 ดา 2 ปา มา 2 คา 3 รี 2 สา 
3. ขมาส สา มา 1 คา 3 มา 1 ปา ดา 2 นี 2 สา สา นี 2 ดา 2 ปา มา 1 คา 3 รี 1 สา 
4. ปัณฑุวราล ี สา รี 1 คา 3 มา 2 ปา ดา 1 นี 3 สา สา นี 3 ดา 1 ปา มา 2 คา 3 รี 1 สา 
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ล าดับ ชื่อราคัม อโรหนัม (ไล่เสียงต่ าไปสูง) อวโรหนัม (ไล่เสียงสูงไปต่ า) 
5. พิลาหร ี สา รี 2 คา 3 ปา ดา 2 สา สา นี 3 ดา ปา มา 1 คา 3 รี 2 สา 
6. โมหนัม สา รี 2 คา 3 ปา ดา 2 สา สา ดา 2 ปา คา 3 รี 2 สา 
7. ศังกระภารนา สา รี 2 คา 3 มา 1 ปา ดา 2 นี 3 สา สา นี 3 ดา 2 ปา มา 1 คา 3 รี 2 สา 
8. สุทธะ สเวร ี สา รี 2 มา 1 ปา ดา 2 สา สา ดา 2 ปา มา 1 รี 2 สา 
9. หังสะทวานี สา รี 2 คา 3 ปา น ี3 สา สา นี 3 ปา คา 3 รี 2 สา 

 
นอกจากน้ียังมีราคะในเพลงกัรนาฏิก ท่ีเป็นราคะเดียวกันกับเพลงฮนิดูสตานเีพียงแต่ชื่อต่างกันเช่น 

ล าดับ ชื่อราคะเพลงกัรนาฏิก ชื่อราคะเพลงฮินดูสตาน ี
1. จักรวากัม อหิระ ไภรวะ 
2. ยมุนากัลยาน ี ยมัน 
3. ศุทธ ธันยสิ ธาน ิ
4. ห สนันที ปุริยา 
5. อโภค ิ อโภค ิ

ส่วนราคะที่มีอยู่ในเพลงฮินดูสตานี แต่ไม่มีอยู่ในเพลงกัรนาฎิกก็เช่น ราคะ โครข กัลยัน เป็นต้น 
 
สรุป 

ดนตรีที่เข้ามากับภาพยนตร์อินเดียมีทั้งดนตรีอินเดียเหนือที่เรียกว่า “ดนตรีฮินดูสตานี” และดนตรีอินเดียใต้ที่
เรียกว่า “ดนตรีกัรนาฏิก” มีความแตกต่างจากดนตรีไทยโดยเฉพาะเพลงไทยเดิม ท่ีเป็นดนตรีที่มีเสียงเต็มไม่ได้ใช้ครึ่งเสียงเช่น
ดนตรีอินเดีย และดนตรีสากล หรือดนตรีตะวันตกซึ่งมีความทันสมัยและสร้างความดึงดูดใจให้กับภาพยนตร์อินเดีย เป็น
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งท าให้กระแสความนิยมหนังอินเดียในเมืองไทยกลับมาอีกครั้ง ส่วนดนตรีกัรนาฎิกและฮินดูสตานีนั้นมี
ความเหมือนกันหลายประการโดยดนตรีทั้งสองประเภทนี้ยึดหลัก สวรัม ราคัม และตาลัม เป็นหลักส าคัญในองค์ประกอบของ
ดนตรี เพียงแต่ดนตรีฮินดูสตานีปัจจุบบันมีการใช้ศัพท์บัญญัติในทางดนตรีแตกต่างไปจากดนตรีกัรนาฎิกบ้าง มีช่ือราคะและ
การนับจังหวะตาลัมที่แตกต่างจากดนตรีกัรนาฏก และมีชนิดของเครื่องดนตรีโบราณที่ใช้ประกอบวงดนตรีแตกต่างกัน โดย
ดนตรีกัรนาฎกมีเครื่องดนตรีของชาวอินเดียใต้ที่ส าคัญคือ กลองมฤคตังคัม วีณา/ไวโอลินฝรั่ง หม้อดินเผาและฉิ่ง เป็นเครื่อง
ดนตรีหลัก ส่วนอินเดียเหนือมี กลองตับลา ซีตาร์/ไวโอลินแขก และหีบเพลง เป็นหลัก โดยดนตรีอินเดียทั้งสองไม่ว่าจะเป็น
ฮินดูสตานี หรือกัรนาฏกก็สามารถปรับตัวกับกระแสโลกของดนตรีสากลได้เนื่องจากมีระบบเสียงซับซ้อนเทียบได้กับดนตรี
สากล แต่การเรียนการสอนดนตรีฮินดูสตานีและกัรนาฎิกนั้นยังมีลักษณะแบบการเรียนการสอนแบบดังเดิมมีการฝึกให้จ าตัว
โน้ต และมาต่อเพลงกับครู ฯ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนดนตรีไทย ซึ่งน่าจะต้องพัฒนากันไปอีกยาวนานกว่าที่ดนตรีไทยจะ
ไปร่วมวงกับดนตรีสากลได้ ไม่ใช่ให้ดนตรีสากลตัดลดระดับเสียงลงมาเล่นกับเครื่องดนตรีไทย  
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